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lítico-social mitjançant privilegis comunitaris vilatans seria

la condició per a una ulterior "igualtat d'oportunitats" en

l'ordre econòmic. Aquesta darrera aspiració es posava de mani-

fest sobretot en la lluita antifiscal menada alhora com a pro-

ductors i consumidors. Ara bé, el significat del concepte d'i-

gualtat econòmica es faria en els termes propis d'un petit pro-

ductor independent, que no demanava una major participació en

el producte final d'un procés productiu desmembrat i complexe

que li era aliè, sinó la possibilitat de poder ampliar ell ma-

teix aquell producte, i poder-lo retenir al si d'una unitat de

producció i consum que encara controlava.

Per damunt d'aquest biaix econòmic i social, els termes de

reciprocitat entre drets i deures que comportava l'estratègia

reialista plebea, i el paternalisme de les autoritats, determi-

naven restriccions encara més severes en el camp de visió popu-

lar. L'aspiració a pensar un món sense senyors, i encara molt

més sense reis, excepte en situacions molt especials restava fo

ra de la "política" entesa com "art del possible". I la idea

d'igualta* política, la ciutadania, resultava tan constreta a

un àmbit local com encara avui roman associada a les fronteres

d'un estat.

Els nous discursos igualitaristes decimonònics atribuïen

nous significats a tots aquells vells conceptes. Ja no es refe

rien a un estat políticament desmembrat per diversos privilegis

socials i territorials. La ciutadania era un dret "nacional"

-malgrat que el nou estat i la nació tradicional sovint no coin

cidissin-, gaudit des de la naixença per tots els membres de la

"societat civil" -malgrat hom oblidés les dones i dubtés davant
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els més pobres i marginats-. Això suposava ampliar considera-

blement la frontera comunitària de les nocions d'igualtat i llj.
i
! bertat polítiques. Els corrents més radicals es caracteritza-

j ran justament per portar dit eixamplament més enllà dels límits

, del propi estat: entendran que la plena igualtat i llibertat no

més són realitzables suprimint l'estat mateix.

L'engrandiment del camp de visió política, de la "repúbli-

ca" o la "comunitat" a la que hom considera pertànyer, era un

procés correlatiu a l'articulació de l'economia capitalista en

un mercat també "nacional" i internacional. La indústria fabril

apareixia ciclópea al costat de la petita producció familiar que

fins llavors havia cercat expressar-se i defensar-se mitjançant

la cultura política del reialisme plebeu. En les seves gegan-

tines dimensions la igualtat material ja no podia cercar-se en

la supressió de les traves que impedien a cadascú "guanyar-se

i el seu pa amb la suor del front"

Abans, la lluita per reduir la pena contreta amb la male-

dicció d'Adam (72) era sobretot individual i familiar. Quan

"Adam llaurava i Eva filava", aquell combat econòmic només es

feia col·lectiu i "polític" en terrenys com eren la fiscalitat,

t les càrregues senyorials o l'abastiment de subsistències a un

v preu just. Com a menestral, Set purament hi afegiria unes or-

| dinacions d'ofici per assegurar l'accés de tots els agremiats a
»
I una demanda limitada, i evitar una competència deslleial. L'e-
1

conomia i la política del Gènesi precapitalista estava feta de

petits productors independents.

En el moment de procJamar-se a Cervera la primera repúbli-

ca, la novetat no eren les promeses d'alleujar els impostos o
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suprimir les quintes: en això els oradors pulsaren les fibres

tradicionals; tampoc, exactament, la promesa mateixa d'un con-

sum igualitari de pa blanc (i, era de suposar, també de proteï-

nes, llegums i altres vegetals, car en cas centrati era més acón

Í sellable seguir menjant pa sególos); la bona nova era -com pers !

! picaçment reconeixia el baró Dalmases- que fos possible arribar j
i ^t ¡: a menjar tots pa blanc mitjançant una acció política, mercès a
Í
1 una redifinicio de la política. j
! *
!

) ¿Ens ha de sorprendre veure els grups dirigents tradicio-

nals, econòmicament inserits en l'ordre liberal, apresaar-se el ,
i ^
* 1874 a treure partit de la victòria sobre Tristany i la darrera

carlinada? L'Ajuntament rebatejarà el carrer dels caputxins,

! que enfila cap a Agramunt, amb el nom de carrer combat, i redac

; tarà memorials adreçats al governador civil sobre la valenta de-

* fensa de Cervera, que li valdran la concessió d'una medalla i
i

í el títol de ciutat heroica.

Les plomes es posaren en marxa per unir sense rubor els mi
Í í

tes passats i presents. A la impremta Joan Solé s'hi editaria,

', el 1876, un fullet intitulat "Relación de lo principalmente acae-

' cido en el ataque que dieron las fuerzas carlistas en la fidej.í-
I
, jima_ciudad de Cervera, y heroica defensa hecha por la guarni-
i j
I ción, Milicia Nacional y demásmoradores leales de la misma...

I (73)

La data del _setze seria oficialment commemorada a partir

de llavors cada febrer. Però els reforjadors de mites no pogué

ren evitar -Dalmases mateix ho admetia- que la festa prengués ;
iií

"cert caire francmasònic". Al capdavall els veïns morts en el í

combat eren de la milícia nacional. l
f

j
i
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Mai hi havia hagut una sola Cervera, i a partir d'alesho-

res tampoc. Al costat de la comitiva oficial de l'Ajuntament,

que depositava una corona de llorer a un obelise del cementiri,

el setze aplegará fins a la guerra civil una concurrencia de re_

( publicans, federalistes, anarquistes o socialistes, els quals,
i

f irrespectuoses com eren amb els símbols de l'autoritat existent,
I
f es permetien la llicència d'anar fumant. Seran la processó del
t
I puro, rèplica irreverent a la festa tradicional del Sant Miste-
i
; ri, i d'aquell Corpus que Dalmases ja evocava amb nostàlgia.
í

Aquesta "altra" Cervera, que se'n fumia de l'autoritat,

: crearà les seves pròpies tradicions i els seus propis mites, la

í seva subcultura tan oposada a la oficial com la dels filipistes

gremis set-centistes de la Bona Voluntat. Una subcultura qua

perdurarà, manifestant-se obertament, fins a la guerra civil i

1 la revolució dels anys trenta. Però a la violenta contesa de
t
j 1936-?°, ¿hi prengueren part nom¿s les noves idees, els nous

conflictes de l'era del capitalisme industrial?
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APÈNDIX DE LA SECCIÓ IV
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preus de la xeixa ( sous/ auart era) (1830-34 «

anys

1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1321
1822
1323
1824
1825
1826
1827
1823
1329
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1340
1841
3.342
1843
1844
1845
1846
1847
1843
1349
1850

Cerrera
mercats
abril

189,33
187,33
214,75
241,54
189,5S
140,25

118,42
140,83
176,60
128,08
163,42
132,33
134,42
112,50
96,75
102,58
85,00
121,42
98,58
118,33
177,25
169,08
151,25
187,75
127,50
105,75
95,00
123,00
106,25
112,00
109,00
144,00
168,00
108,00
122,00
108,00

índex
base
100

180,01
178,10
204,17
219,64
180,24
133,34

112,59
133,89
167,90
121,77
155,37
125
127
106
91
97
80
115
93
112
168
160
143
178
121
100
90
116
101
106
103
136
159
102
115
102

,81
,80
,96
,99
,53
,81
,44
,73
,50
,52
,75
,80
,50
,22
,54
,32
,94
,02
,48
,63
,91
,73
,68
,99
,68

Cerrera
mitjana
anual

192,96
185,33
199,13
226,36
162,29
127,88

110,00
139,25
145,04
138,79
142,67
126,46
121,46
109,88
89,46
93,54
34,13
110,05
97,17
122,46
166,21
139,79
156,29
150,54
120,34
98,38
100,50
123,04
99,71
103,79

-
-
-
-
—
-

Index Balaguer
base mitjana
100 anual

190,16
132,65
196,25
223,08
159,94
126,03

108,41
137,23
142,94
136,78
140,60
124,63
119,70
108,29
88,16
92,18
82,91
108,46
95,76
120,69
163,80
137,76
154,03
148,36
113,60
97,45
99,04
121,26
98,27
102,29_

_
_
_
_

-

-

_

93,25
91,38
85,79
87,65
74,60
104,44
89,52
111,90
164,12
156,60
126,82
134,28
104,44
102,57
89,52
119,36
102,57
93,25
78,33
104,44
154,38
87,65
119,36
94,18

100)

Índex
base
100

•

»

4

«

«

«

«

t

99
97
91
93
79
111
95
119
175
167
135
143
111
109
95
127
109
99
83
111
164
93
127
100

m*

•»

•»

••

•»

M»

Ml

•1

•*

•>

•»

•»

,60
,61
,64
,62
,68
,56
,62
,53
,30
,27
,46
,43
,56
,56
,62
,49
,56
,60
,67
,56
,90
,62
,49
,60

entrades
de col.-
lecta de
la parrb_
quia de ~ index
Cerrera base
(lliures) 100

5
6
6
4
5
7
5
3
1
1
1
4
5
5
4
7
2
3
5
4
3
2
1
1

2
1

1
1
4

4

5

.691

.496

.380

.169

.016

.687

.531

.635

.556

.188

.8P2

.543

.918

.808

.579

.638

.741

.133

.884

.843

.344

.305

.638

.299
843
305
.089
.998
17
362
.327
.263
.133

—.753
.
.961

142,67
162,85
159,94
104,51
125,75
192,70
138,66
91,13
39,01
29,78
45,68
113,89
148,36
145,60
117,30
191,48
68,71
78,54
147,51
121,41
83,83
57,78
41,06
32,56
21,13
7,65
52,37
50,09
0,43
9,07
33,27
31,66
103,61

-119,15

—149,44
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preus it la xeix» (aous/quartera) (1830-34 = 100)

anys

1891
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870

Cervera
mercats
abril
-aajL|̂

112,00
108,00
114,00
124 t 00
154,0©
146,00
162,00
118,00
144,00
152,00
144,00
138,00
126,00
142,00
106,00
102,00
136,00
158,00_

_

entrades
de col.-
1 ar»+.a Amt

la parrb_
Index
baae
100

106,43
102,68
108,39
117,89
146,42
138,81
154,02
112,19
136,91
144,51
136,91
131,20
119,79
139,01
100,78
96,98
129,30
150,22

-
—

Cervera
mitjana
anual

.

-
_
_

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Index
base
100

•»

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
—
-
-
-
-
—
—
_

-

Balaguer
mitjana
anual

94,77
96,98
90,07
102,57
128,12
144,22
163,80
115,46
115,63
139,55
133,34
131,16
123,55
134,42

-
-
-
—
-
-

índex
b«*e
100

101,23
103,59
96,21
109,56
136,85
154,05
174,96
123,33
123,51
149,06
142,43
140,10
131,97
143,58

-
-
-
-
-
-

quia de
Cerrera
(lliures)

3.087
1.959
2.385
3.372
1.118

-
-
-4.013

11.060
10.318
7.733
34.716
5.614
10.092
7.092
9.885
14.209
3.421
12.448

Index
base
100

77,39
49,11
59,79
84,53
28,03
-
-
-100,60

277,26
258,66
193,86
870,29
140,74
253,00
177,79
247,81
356,20
85,76
312,06



anys
•HMMMMMH*

1802
1803
1304
1805
1806
1807
1308
1809
1810
1811
1312
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1340

I
•it Jai» anual
dels preus de
la xeixa a Oer
veraC 1902-44) "
i Balaguer
(1845-1864)
sous/quartera

218,83
180,13
161,34
173,46
143,42
125,32
137,34
146,92
218,25
312,17
484,00
223,88
192,96
185,33
199,13
226,36
162,29
127,88
105,75
110,00
139,25
145,04
134,79
142,67
126,46
121,46
109,88
89,46
93,54
84,13
110,05
97,17
122,46
166,21
139,79
156,29
150,54
120,34
98,88

II
•it Jana mobil
de tretze anys
_(el de referen̂
"eia i ela dot ~~
ze precedentsj
de la columna
anterior

tm

-
-
-

-
-
-•M*

—
-

-

-209,08
206,50
207,96
212,96
212,11
210,91
209,40
207,30
206,71
201,08
187,44
161,18
153,69
148,19
142,38
133,95
123,73
117,72
116,34
115,68
116,64
118,72
118,31
119,97
120,57
120,10
118,36

III
index de
base 100
de la co_
luana an_
terior
(1830-34
- 100)

*••

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_

177,16
174,97
176,21
180,44
179,72
178,71
177,43
175,65
175,15
170,38
158,82
136,57
130,22
125,56
120,64
113,50
104,84
99,75
98,58
98,02
98,83
100,59
100,25
101,65
102,16
101,76
100,29

IV
entrades
de col.-
lecta de
l'eaglé*_
sia de ~

V

Cervera
(lliures) IV/III

—

-
-
-
-
-
-
-
--

-
-5.691

6.496
6.380
4.169
5.016
7.687
5.531
3.635
1.556
1.188
1.822
4.543
5.918
5.808
4.679
7.638
2.741
3.133
5.884
4.843
3.344
2.305
1.638
1.299
843
305

2.089

_
_

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-32,12

37,13
36,21
23,10
27,91
43,01
31,17
20,69
8,88
6,97
11,47
33,26
45,45
46,26
38,78
67,30
26,14
31,41
59,69
49,41
33,84
22,91
16,34
12,78
8,25
3,00
20,83

VI
index de
base 100
de la ço

*
lumna an
terior
(1830-34
- 100)

_

—
-
-
-
-
-
-
-
--

-
80,10
92,59
90,30
57,61
69,60
107,26
77,73
51,60
22,14
17,38
28,60
82,94
113,34
115,36
96,71
167,83
65,19
78,33
148,85
123,22
84,39
57,13
40,75
31,87
20,57
7,48

51,95
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II III IV

1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
18§0
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1059
1860
1361
1862
1863
1864

100,50
123,04
99,71
103,79
78,33
104,44
154,38
87,65
119,36
94,18
94,77
96,98
90,07
102,57
128,12
144,22
163,80
115,46
115,63
139,55
133,34
131,16
123,55
134,42

117,64
120,23
120,70
122,21
119,77
120,33
122,79
116,74
115,17
110,40
106,11
104,31
103,63
103,79
104,18
107,60
112,22
115,08
115,94
114,80
118,31
119,22
121,48
124,53

99,68
101,87
102,27
103,55
101,48
101,96
104,04
98,92
97,59
93,54
89,91
88,38
87,81
87,94
88,27
91,17
95,09
97,51
98,24
97,27
100,25
101,02
102,93
105,52

1.998
17
362

1.327
1.263
4.133

-4.753

-5.961
3.087
1.959
2.385
3.372
1.118
-

-
-4.013

11.060
10.318
7.733
34.716
5.614

20,04
0,17
3,54
12,82
12,45
40,54

-48,05_

63,73
34,33
22,17
27,16
38,34
12,67

-
—-40,85

113,70
102,92
76,55
337,28
53,20

49,98
0,42
8,83
31,97
31,05
101,10

—119,83

—158,93
85,61
55,29
67,73
95,61
31,60

—
—
-101,87

283,54
256,66
190,90
341,10
132,67

1 2 9 4
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SECCIÓ IV

APÈNDIX NUM. Ill

CONCEPCIONS PER ANY AGRÍCOLA

I TAXA DE BATEJATS EXPÒSITS.

CERVERA (1746-1823)



CERVERA. CONCEPCIONS

any-collita

1746

1747

L748

1749

1750

1751

1752

1753

1754

1755

1756

1757

1758

1759

1760

1761

1762

1763

1764

1782

1783

1784

1785

1786

1809

1810

1811

1812

1813

1814

1
v
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I TAXA DE BATEJATS EXPÒSITS PER ANY AGRÍCOLA

(1746-1823)

concepcions

168

164

166

183

171

169

193

157

161

204

206

226

227

224

234

228

220

190

—

179

228

189

205

—

197

184

106

198

208

182

batejats expòsits
x 1.000 bateigos

_ i

6,2 j

22,5 í

19,0 :

30,6

34,3

23,4

10,3

31,1

16,0

20,9

4,4

21,0

9,4

4,3

13,0

8,7

18,0

15,3

—
35,5

9,2 i

30,0 ;
24,5 |

__

30,5

10,6

16,9

13,6

25,4 ;
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batejats expòsits
any-eollita concepcions x 1.000 bateiyos

1815 166 44,2

1816 156 11,6

1817 129 26,1

1818 199 14,3

1919 194 24,6

1820 196 25,8

1821 130 29,4

1822 129 33,1

1B23 — 44,3
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NOTES

(1) P. Soldevila, Història de Catalunya, Ed. Alpha, Barcelo-

na, 1935, Vol. II, pp. 379-80. Els subratllats són meus,

E.T.

(2) P. Vilar, Le "Manual de la Companya Nova" de Gibraltar.

1709-1723, S.E.V.P.E.N., París, 1962, p. 90.

(3) "¿Quina mena de gent deurien ésser aquests catalans bor-

bonistes que amb llur presència justificaren i fins i tot

feren viable a Catalunya la Nova Planta de Felip V?", es

preguntava Mercader: "llur caracterització sociològica no

ha estat mai configurada, ni tan sols per aproximació"

(J. Mercader, Felip V i Catalunya, Ed. 62, Barcelona,

1968, pp. 10-11).

(4) Le "Manual de la Companya Nova"..., op. cit., pp. 89-90.

I, novament, el mateix plantejament a Catalunya dins

l'Espanya Moderna; "els historiadors han precisat poc la

geografia social i els matisos d'aquest patriotisme"

(Vol. II, Ed. 62, Barcelona, 1964, p. 421).

(5) Le "Manual...", op. cit., pp. 89-107.

(6) L'intendent José Patino blasmava la noblesa i el clero

del Principat per haver encapçalat la rebel·lió, tot pr£

pugnant des d'una òptica regalista que els fos sostreta
la jurisdicció criminal de què gaudien molts d'aquells

barons: "En Cataluña la autoridad real se encuentra muy

menoscabada por el mayor número de sujetos a los barones,

la mayor parte de los cuales tienen concedido el mero im-

I perio y jurisdicción criminal absoluta, lo que resulta

que en cualquier tiempo de los tumultos y sediciones que

han ocurrido ha sido causa muy principal conmoverse la

plebe al séquito de los turbulentos genios de los ecle-
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siásticos y caballeros en la confianza de la multitud de
vassallos" (citat per Joan Mercader, Felip V i Catalunya,

op. cit., p. 95). També segons la Práctica, Forma y Ea-
til de Celebrar Corts Generals en Catalunya de Don Luis
de Peguera -publicada per primer cop el 1632, i reeditada
el 1701- gairebé un 10% de les jurisdiccions del Princi-
pat pertanyien a barons i a l'Església. John H. Elliott

observa, doncs, que el govern reial en el Principat depe-

nia, "tal volta en un grau inusual en la monarquia espa-
nyola, de la cooperació, tant activa com tàcita, de la
pròpia classe dominant de la provincia" ("Una aristocrà-
cia provincial. La classe dominant catalana en els se-

gles XVI i XVII", L'Avenç, 40, 1981, p. 28).

Per contra, en el braç nobiliari de les Corts austria-
i
i

I cistes van escoltar-se denúncies contra la castellanitza
ció de sis grans families titulades que posseïen, elles
soles, 444 ciutats, viles o llocs del Principat (P. Vilar,
Catalunya dins l'Espanya Moderna, II, op. cit., p. 241).

(7) P. Vilar, Catalunya dins l'Espanya Moderna, II, op. cit.,

p. 416. També J.H. Elliott considera l'absència d'una

gran noblesa titulada, d'una banda, i la fusió d'interes_
sos entre la petita noblesa i les "burgesies" privilegia^

des amb les que composaven una mateixa oligarquia munic_i

pal, de l'altra, els dos factors que cohesionaren una
classe dominant homogènia provinent dels tres estaments
del Principat ("Una aristocràcis provincial...", op. cit.,
p. 29).

(8) La "Companya Nova...", op. cit., p. 90 (el subratllat és
meu, E.T.).

(9) J. Mercader, Felip V i Catalunya, op. cit., pp.,12-13.

(10) idem., p. 389.

(11) En el cas paradigmàtic de Ferran Soldevila la seva 'Cat£
lunya' era en molts moments una veritable "Catalunya-ciu
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tat" reductivament barcelonina. Vegeu, com a mostra, el

pas següent: "Ell (Carles II) fou qui, a la fi, després

qua els catalans havien maldat tant i tant per aconse-

guir-ho, va concedir-los (1694) la confirmació de tot

allò que sonsideraven un dret irrenunciable i una distin

ció merescuda: el títol i tractament d'ambaixadors per

als missatgers de la ciutat de Barcelona i la considera-

ció de grans d'Espanya per als seus consellers -amb el

consegüent privilegi de restar coberts davant el rei"

(Història de Catalunya, op. cit., vol. II, p. 370; els

subratllats són meus, E.T.). A propòsit d'"ambaixadors"

de ciutats catalanes a Madrid , vegeu, més endavant, els

apartats "La casa delgeneral... una casa de perdició" i,

a la secció següent, "¿Qui ha de costejar el balafiu cor-

tesà. ..? "Per les circumstàncies en què fou concedida

aquesta gràcia, vid, més endavant, l'apartat sobre la re-

volta dels Corretea.

(12) J. Mercader, op. cit., p. 389.

(13) idem., pp. 12-13.

(14) J. Bartrolí,"La cort de 1701-1702: un camí truncat", Re-

cerques , 9, 1979, pp. 57-75; N. Sales, Els botiflers,

1705-1717, Rafael Dalmau, Barcelona, 1981; J.Ma Torras i

Ribé, Els municipis catalans de l'Antic Règim, 1453-1808,

Curial, Barcelona, 1983; "Reflexions sobre l'actitud dels

pobles i estaments catalans durant la guerra de Succes-

sió"» Pedralbes, 1. 1981, pp. 187-209; "Un municipi cata

là entre la Guerra de Successió i la invasió aliada de

1719. Estructura social i grups dirigents a la Seu d'U£

geli", Recerques, 9, 1979, pp. 29-56; "Aproximació a la

problemàtica civil de la Guerra de Successió a Catalunya.

La política municipal de l'Arxiduc Carles d'Àustria (1705

-1711)", Recerques, 13, 1983, pp. 27-43; "El municipi ca

talà durant els segles XVI i XVII" a AA. W., El govern

de les ciutats catalanes, La Magrana, Barcelona, 1985,

pp. 83-101; J. Albareda i Salvadó, "La guerra de Succe£
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í aio a Osona: "vigatans" i "botiflers", Primer Congrés
! d'Història Moderna de Catalunya, Barcelona, 1984, Vol.

! II, pp. 253-258; M. Beltran i Morales, "El desgovern du
rant el regnat de l'Arxiduc. Estudi d'un manuscrit an£

j nim contemporani". Primer Congrés, op. cit., pp. 215-224;
A. Bach, "Crònica de la guerra de Successió a les terres

de Lleida, escrita per un pagès del Palau d'Anglesola",
Ilerda, XLIV, 1983, pp. 171-187.

(15) M. Barceló, B. de Riquer, E. Ucelay da Cal, "Sobre la

historiografia catalana", L'Avenç, 50, 1982, pp. 68-73.

(16) J. Fontana, "Els usos de la història", L'Avenç, O, 1976,

pp. 8-10.

(17) A. Balcells, C. Martí, J. Termes, "Història nacional i

història social", L'Avenç, 87, 1985, pp. 66-77. La nov£

; tat és que un sector de la historiografia catalana hagi

J entès la necessitat d'aplicar també aquests principis a

* la pròpia història nacional, després d'assistir a la re-

I conducció cap al molí del catalanisme conservador de 1 ' aî

i gua gruada per l'esquerra resistent contra el franquisme.

| Les discrepàncies centrals són dues. La primera es siri

; tetitza en l'afirmació d'aquests autors de què "no es pot

t fer una història de Catalunya nacionalment neutra perquè

o és nacionalment catalana o és nacionalment espanyola"

(p. 68); a la qual es podria oposar aquesta altra: no es

pot fer una història de Catalunya nacionalment neutra,

sota el punt de vista social, perquè o reforça l'hegemo-

nia político-cultural del catalanisme conservador impe-

rant aquí, o la del "nou" -i pretesament "jove"- "naci£

nalisme" que impera al conjunt espanyol (i uns i altres

estan d'acord en les qüestions més apressants i decisives

per al futur com a espècie).

f Aquest segon "nacionalisme" espanyol es manifesta també

I amb renovada puixança, í no solament fora de Catalunya

(és il·lustratiu al respecte -penosament, tractant-se
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d'un homenatge a Pierre Vilar- l'ús dels termes nació i

regió a la introducció de l'editor R. Fernández al volum

i España enel siglo XVIII, Ed. Crítica, Barcelona, 1985:
1 no respecta ni la potinera distinció de l'actual Consti^
i ~"
i tució entre nación española i "nacionalitats autònomes").

I L'emulació entre totes dues identitats mitificadores les

reforça mútuament, cada una al seu fogar.

i ¿Qui pot témer una història corrosiva dels mites nacio-

nals simètrics de tots dos costats? Només qui tingui in_

i terès a conservar les obnulacions de l'hegemonia cultural

I d'uns o altres, o de tots dos alhora (que de vegades van

i plegats: per exemple en la preparació ideològica del c.1 te

t -cents aniversari del "descobriment" d'Amèrica).
i

La segona àrea de discrepància fonamental té a veure amb

, la distinció d'aquests autors entre una voluntat de com-

j prensió i una voluntat de poder en la recerca històrica.

( Ells s'adjudiquen la primera alternativa, i imputen la
I

contrària als demés; però això resulta força contradictp_

í ri amb el seu constrenyiment axiomàtic del treball hist£

j riogràfic al principi apriorístic següent: "constatar el

f procés de construcció de Catalunya com a nació i conside_

| rar-lo viable". Si Catalunya és i ha estat una nació,

{ pertoca a la recerca demostrar-ho. Si això s'imposa com
1 un reconeixement obligatori anterior a la recerca matei-

xa, la "nació" (o qualsevol altre subjecte) esdevé una e£

sència supra-històrica. I la creença en essències supra-

històriques és una qüestió de fe, no del coneixement cien_

tífic. ¿On queda llavors la "voluntat de comprensió"?

Quant a la viabilitat nacional catalana en el futur, no

correspon als historiadors com a tais decidir-ho pel seu

compte, sino a la lliure voluntat de tots els catalans.

! El científic social pot només assenyalar, fer-los visí-

{ bles, els factors -exògens i també endògens, polítics p£

i rò també socials, demogràfics, econòmics i civilitzato-

ris- que poden contribuir a fer viable o impossibilitar,

erosionar o potenciar, la continuïtat d'una tradició hi£

tòrica nacional (o d'altra mena).
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En aquest pla epistemològic resulta encara més clara,

per tant, la superioritat d'una línia de recerca històri^

ca regulada per l'ideari de "suscitar la capacitat críti^

ca i estimular la formulació dels propis judicis", enlloc

d'estintolar conviccions que engabien culturalment (i po

líticament) els individus. Per cert: la intenció d'aju-

dar a fer possible l'elecció de cada subjecte i col·lec-

tivitat, donant-los eines per alliberar-se del pes mort

dels mites del passat, val també per la tria en favor de

qualsevol projecte nacional futur.

(18) "Si no hi hagués diferència entre la realitat i 1 ' apareri

ça, no hi hauria necessitat de la ciència"; vegeu l'exa-

men crític d'aquesta concepció de la ciència de Marx que

fa Gerald A. Cohen (La teoria de la historia de Karl Marx.

Una defensa, Siglo XXI, Madrid, 1986, pp. 358-76).

(19) Vid, nota num. 14.

(20) A. Duran i Sanpere, Felip V i la Ciutat de Cervera, Raf£

el Dalmau, Barcelona, 1963, p. 4.

(21) A banda d'observacions tretes de la consulta del fons mvi

nicipal de l'Arxiu Històric de Cervera i del fons de l'Au

diència de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, tota la informa^

ció prové del manuscrit de Josep Corts, "Estado Antiguo y

Moderno de la Ciudad de Cervera1; enllestit el 1723 i re-

tocat fins a 1740, del que hi ha vàries còpies a l'AHC.

La historiografia local posterior es basa en el seu relat.

(22) A. Duran i Sanpere, Felip V i la Ciutat de Cervera, op.

cit., pp. 12-16.

(23) Idem., p. 24.

(24) Idem., pp. 30-31. L'estudi dels Llibres de Consells de

la ciutat, fet per Josep Ma Llobet, confirma els trets

fonamentals d'aquesta reconstrucció dels fets d'Agustí
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Duran i Sanpere: "ya en septiembre de 1705, son recluta-

dos soldados para colaborar en el cerco de Barcelona es-

tablecido por las tropas aliadas; también se facilitan

animales de transporte. A principios del año siguiente,

se tiene que acudir en ayuda de Lérida, tanto en hombres

como en suministros" (La "Taula de Canvi" de Cervera y

su entorno socio-económico, 1599-1715, Instituto de Estu

dios Ilerdenses, Lleida, 1985, p. 107).

(25) Jeroni de Moixó fou un veritable "botifler" cerverí de

primera hora -tot i trobar-se a Cervera, com veiem, men-

tre encara era fidel a l'arxiduc-, i, segons Joan Merca-

der, feu costat en tot moment al virrei Velasco quan va

produir-se l'alçament dels "vigatans". "Ferit mortalment

i presoner dels austriacistes, governador de la plaça de

Cervera i dal front de guerra lleidatà per Felip V, enca£

cerat una altra vegada i durant dos anys i set mesos en

evacuar Catalunya les tropes d'ambdues corones borbòni-

ques, condemnat a mort com a traïdor per la gent de l'A£

xiduc, Moxó aconseguí a la fi escapolir-se..., i s'inco£

porà de nou a l'Exèrcit de Felip V com a capità de dra-

gons del regiment del coronel Marimon, amb el qual havia

participat en les batalles de Saragossa i Villaviciosa,

aquesta darrera ben decisiva per al primer Borbó" (Felip

V i Catalunya, op. cit., p. 283). Acabada la guerra va

demanar el corregidorat de Barcelona i altres poblacions

importants -no el de Cervera-, però no els aconseguí.

Tampoc el trobem de regidor en aquesta ciutat, com fou

el cas d'altres prominents botiflers (idem., p. 286).

Per al llinatge dels Moixó cerverins vid., més endavant,

les notes 149, 150 i l'apartat sobre "La guerra dels Se-

gadors"; i, també, més endavant, l'apartat "Creditor de

senyors, exactor de pagesos" del capítol Inventaris, cu-

radories i memòries mercantils; els ingressos de les clas-

ses rendistes.

(26) A. Duran i Sanpere, Felip V i la ciutat de Cervera, op.

cit., pp. 33-35.
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(27) Idem., pp. 35-36. "observem que els canvis d'obediència

de la ciutat no comportaven mutació en els càrrecs fins

... l'any 1706", escriu Duran (p. 58). Però això contrji

diu que els cerverins amics de Felip V "era un nucli irï

fluent que ocupava els llocs del govern local."

(28) La coronela era una milícia o semetent urbà organitzada

pels gremis i confraries de la població. Fou suprimida

pel Decret de Nova Planta (J. Mercader, Felip V i Cata-

lunya, op. cit., p. 107).

(29) Vid., nota num. 25.

(30) A. Duran i Sanpere, Felip V i la ciutat de Cervera, op.

cit., pp. 39-41.

(31) Això és novament documentat en el Llibre de Consells de

la paeria de Cervera, que xifra en quatre-centes dobles

la suma que van haver de satisfer els habitants (J. Mä

Llobet, La "Taula de Canvi...", op. cit., p. 108).

(32) Vid. la nota núm. 14.

(33) Joan Mercader ja havia desllindat 1'"hispanisme" de l'o£

ció austriacista en la primera fase del conflicte, de la

defensa dels privilegis i constitucions de que només eme£

giren a un primer pla quan "abandonats a llur sort pel m£

narca que ells mateixos havien elagit, l'Arxiduc Carles

d'Austria, i per tots els altres valedors, anglesos, ho-

landesos i portuguesos, es veieren arraconats al clos de

la capital del Principat l'any 1713" (Felip V i Catalu-

nya , op. cit., p. 8). Quant a 1'enquistament oligàrquic

a les institucions de govern catalanes els segles XVI i

XVII, vid. J.H. Elliott, "Una aristocràcia provincial...",

op. cit., pp. 26-35 i La rebelión de los catalanes, 1598-

1640, Siglo XXI, Madrid, 1977.

(34) N. Sales, Els botiflers—, op. cit., p. 68.
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(35) Idem., pp. 54-59. Pels aspectes europeus i diplomàtics

del conflicte, vid., H. Kamen, La Guerra de Sucesión en

España, 1700-1715. Grijalbo, Barcelona, 1974, pp. 19-36

i 99-188.

(36) J. Mi Torras i Ribé, Els municipis catalans..., cap. 2,

"El municipi català durant la Guerra de Successió i la irn

mediata postguerra", pp. 117-132, i esp. p. 126. Torras

i Ribé accepta però la versió del cas de Cervera donada

per A. Duran i Sanpere ("Reflexions sobre l'actitud dels

pobles i estaments catalans...", op. cit., p. 198). Du-

rant la guerra dels Segadors la vila ja s'havia alçat en

armes tota sencera, secundant el projecte d'annexió a

França posat en marxa per la revolta pagesa (vid., més

endavant els apartats sobre "La guerra dels segadors" i

"L'ocupació militar de la vila".

(37) Pel cas de Tàrrega, vegeu Els municipis catalans de l'An-

tic Règim.., op. cit., p. 126. El relat de la guerra

pel pagès de l'Urgell és transcrit per Antoni Bach i Riu

a "Crònica de la guerra de Successió a les terres de Lle¿

da, escrita per un pagès ciel Palau d'Anglesola", Ilerda,

XLIV, 1983, pp. 171-187 (els subratllats són meus, E. T.).

Núria Sales assenyala les partides de miquelets i volunta_

ris com el tret més notori de l'enfrontament com a verta_

dera guerra civil catalana -amb conformacions de bàndols

molt caracteritzats comunitàriament a escala comarcal; p£

rò, de forma semblant a les guerres carlines, les rivali^

tats entre comunitats i la lluita de classes esdevenien

més rellevants només quan les partides deixaven d'estar

subordinades a les forces regulars: "la utilització siste_

màtica de partides de paisans armats formava part de la

tàctica habitual de guerra, sobretot en països muntanyencs.

Uns actuen com a reserva activa de l'-'^èrcit permanent i

altres, com a segona reserva, de defensa passiva, o en mi£

sions de vigilància permanent de punts estratègics, o com

a guies i auxiliars de l'exèrcit que acompanyen sovint en

nombre molt superior al de les tropes regulars" (Els Boti-
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fiera, op. cit., p. 35). La versió pagesa de la primera
carlinada, a Pere Pascual, "Carlisme i societat rural, la
Guerra dels Set Anys a la Conca d'Odena (La visió d'un pai

gès: Martí Vidal, de Gallardes)", Recerques. 10, 1980,
pp. 51-91; vegeu també l'apartat cinquè del capítol pro-
per : "La crisi del sistema censalista eclesiàstic i les
desamortitzacions".

(38) ACÁ, Rl. Aud., Registre 120, fs. 23-23 v.

(39) Idem., fs. 23 i següents. A Mataró la llista de perso-

nes immediatament desinsaculadas compta amb una signifi-

cativa presència de botiguers i mercaders, així com de

menestrals i pescadors, tot i no ser-hi pas absents els

ciutadans honrats, els doctors i els "artistes" en una

proporció que ha fet considerar a Joaquim Llovet que: "el

conflicte de Successió produí a Mataró la divisió de l'£

ligarquia local en dos bàndols: filipistes i austròfíls,

seguint un moviment pendular segons les pressions de les

dues forces en pugna, però sense que hàgim vist cap dels

dos bàndols vinculat ni a un sector social ni a una act£

vitat determinada que justifiqui una actitud col·lectiva"

(J. Llovet, Mataró, 1680-1719; el pas de vila a ciutat

cap de corregiment, Caixa d'Estalvis de Mataró, Mataró,

1966, p. 130 i pp. 158-161).

(40) ACA, Rl. Aud., 120, fs. 161 v-164 (23 de Setembre de

1717).

(41) Llibre de la Quístia, 1715-1718, AHC. Joan Mercader, que

atribuïa erròniament a la paeria el decantament filipista

de Cervera, creia, també equivocadament, que -tanmateix-

"cap dels components de l'antic municipi no fou assimilat

a Regidor". Però el Josep Corts i el Josep Móra que do-

nava per exclosos degut a llur condició d'"artistes" -i

que probablement ho foren en un primer moment-, ocuparien

de seguida les vacants deixades pel catedràtic Magí Indi_

lla, que va haver de renunciar en vestir els hàbits cleri^

_
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cals, i de l'ancià Antoni Grau i d'Alinyà que moriria poc

després d'obtenir el nomenament. El fill d'aquest, Fran

cese Grau i de Sunyer, cercaria en va d'heretar el càrrec

del seu pare: era .menor d'edat (Felip V i Catalunya, op.

cit., p. 412). Això darrer pot ajudar-nos a entendre el

recolzament posterior de don Francesc Grau al moviment

plebeu contra la corrupció de l'Ajuntament de Cervera

(vid., més endavant, el capítol "Visca el rei i les cal-

ces d'estopa"! Els gremis de Cervera contra l'Ajuntament

borbònic).

(42) L'"amnèsia" política de l'administració borbònica s'ha de_

tectat en altres poblacions, i ja en els primers moments.

Per exemple, a Mataró, Pere Molas troba "dues persones

que van tenir el comportament idèntic: de l'un diuen que

es va quedar a Baxcelona durant el setge de 1714 i per

tant segur que va ser un sediciós rebel a la majestat

reial. Però un altre aspirant que havia fet el mateix és

excusat dient que si va romandre a la ciutat assetjada se_

gurament va fer-ho per cobrar uns deutes que se li devien,

quan hi ha constància que aquest individu va morir el dia

onze de setembre com a oficial de la milicia urbana de la

coronela. La realitat era que la seva família estava

prou ben relacionada perquè s'oblidessin els antecedents

i se li concedís un títol de noblesa i als altres no"

(P. Molas, "El municipi català sota el règim borbònic"a

AA. VV. , El govern de les ciutats catalanes, Ed. la Magr.a

na, Barcelona, 1985, p. 111).

(43) Analitzo més a fons els elements de continuïtat i ruptura

que la imposició de la Nova Planta va suposar a la vida

municipal, al primer apartat del capítol cinquè ("El ca£

girament de la Nova Planta").

(44) J. Corts, regidor perpetuo... y capitán que fue de Infari

tería Española en el regimiento de los Naturales de Cer-

vera , "Estado Antiguo y Moderno de la Ciudad de Cervera",

1723, AHC. A. Duran i Sanpere, Felip V i la Ciutat de
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Cervera, op. cit., pp. 4-7. Per a una breu semblança de

Josep Corts, A. Duran i Sanpere, Llibre de Cervera. Cu

rial, Barcelona, 1977, pp. 429-432.

(45) Voluminosa resposta a l'enquesta de Zamora, de cent no-

ranta-set folis manuscrits, probablement la més extensa

de les rebudes per l'oïdor de la Reial Audiència (Biblio

teca del Palau Reial, Madrid, Ms. 2468).

(46) Faust de Dalmases reconeix explícitament limitar-se a ex^

tractar a Josep Corts en el relat de la Guerra de Succéŝ

sió (p. 353-54); però el deute amb l'apotecari filipista

és força més general, tot i cercar Dalmases compatibilit^

zar l'assumpció del mite reialista cerverí autòcton amb

una inclinació catalanista conservadora. Per a Corts el

problema d'una identitat catalana en perill, simplement

no existia, cosa que no autoritza pas a considerar-lo re_

negat d'un projecte col·lectiu nacional també inexistent

llavors en un sentit modern. Franquesa i Gasol reprodu-

eix l'esquema de Corts en particular en l'apèndix final

enumerant els privilegis de la vila, ja que els seus an-

nals no passen de l'any 1621 (F. de Dalmases i de Massot,

Guia Histórico-Descriptiva de la Ciudad de Cervera, Im-

prenta José Antonio Valentí, Cervera, 1890; J. Franquesa

Gasol, Anales de Cervera. Establecimiento tipográfico de

C. Miró, Barcelona, 1891, 2 vols.).

(47) J. Corts, "Resumpta Historial de la Ciutat de Cervera en

lo Principat de Cathaluña", 1702, AHC. A. Duran i Sanpere

també relaciona aquest manuscrit amb la concessió del t£

tol de ciutat (Llibre de Cervera, op. cít., p. 430).

(48) A. Duran i Sanpere, Felip V i la ciutat de Cervera, op.

cit., pp. 21-22.

(49) L'anàlisi que segueix no pretén berenar-se en unes poques

pàgines tota la història del desenvolupament jurídic i po

litico-social de Cervera com a comunitat, que -tot just
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encetada per alguns treballs parcials- està encara per

fer. Es tracta només de comparar, quan això és possible

amb els resultats dels estudis en curs, la forma de pre-

sentar aquesta història la historiografia set-centista i

decimonónica local,i un examen crític de les fonts docu-

mentals de primera mà. Del contrast se'n desprenen les

filtracions i deformacions que constituïren el mite reia_

lista autòcton, tal i com va arribar a formular-se en el

període que abasta aquest treball.

(50) A. Duran i Sanpere, Llibre de Cervera, Curial, Barcelona,

1977, pp. 19-38; J.A. del Pozo Chacón, "Primeros privil£

gios concedidos a Cervera", Miscel·lània Cerverina, I,

Centre Comarcal de Cultura, Cervera, 1983, pp. 11-18; M.

Turull i Rubinat, El règim municipal de paeria. Cervera,

1331-1333. Dinàmica social i política, Virgili i Pagès,

Lleida, 1986, p. 187; J. Ma Font i Rius, Cartas de pobla-

ción y franquicia de Cataluña, CSIC, Barcelona, 1969 (2

vols.).

(51) A. de Massot, "Noticias de... Cervera...", doc. cit.,

1789, pregunta 174, foli 117; vegeu també F. de Dalmases,

Guia Histórico-Descriptiva..., op. cit., 1890, pp. 138-

139.

(52) J. MS Font i Rius, Cartas de población..., op. cit., II,

pp. 31-32; A. Duran, Llibre de cervera, op. cit., p. 29.

(53) P. Bonnassie, Catalunya mil anys enrera. Ed. 62, Vol. I,

Barcelona, 1979, pp. 242 i 312-383; La composició de Bon

nassie permet entendre millor el caràcter transicional

que presenta la Segarra en la clàssica distinció entre

dues Catalunyes, la "vella" i la "nova". Pertany a la Ca_

talur.ya Nova en sentit ample, ja que fou de conquesta

cristiano-feudal tardana. El poblament agrupat, en nu-

clis tancats sn forma de vila-closa i amb moltes torres i

fortaleses de defensa, és testimoni del paper de marca.

Però la gran proliferació d'aquests nuclis de tamany molt
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'' petit, amb territoris circundants gairebé minúsculs, sein

; bla resultat d'aquella conquesta inicialment espontània

i posteriorment "enquadrada" pels castlans locals.

La toponimia també reflecteix aquestes particularitats

del repoblament cristià. La nomenclatura àrab no és abun

dant, potser degut a un feble assentament islàmic previ;
f
¡ però, en canvi, -i això aproxima la Segarra a un dels
I

I trets de la "Catalunya Vella"- hi són abundants els hagi£

toponímics, sobretot a la part més oriental de la comar-

ca. L'èmfasi en el factor religiós distintiu enfront l'£

nemic que els toponímics de sants suposen, sembla lògica

ment pròpia d'una terra de petits castells i lluites pro

longades, per contrast amb les planes de l'Urgell i el Se_

grià, ja "Catalunya Nova" plena, terres conquerides amb

celeritat,i molt més profundament islamitzades (Albert Tu

rull, "Hagiotoponímia a la Segarra", Miscel·lània cerve-

rina, III, op. cit., pp. 11-28).

Algunes quadres van mantenir aquesta denominació fins a

dates molt tardanes, com la quadra de Golonor -a l'actual

municipi de les Pallargues- que apareix a les respostes

de 1789-91 a l'enquesta de don Francisco de Zamora (Bi-

blioteca del Palau Reial, Madrid, Ms. 2472), o les de Riu

fart, Nial, Flix i Torre de Saportella que trobem al Co£

regiment de Cervera en la Relación de los pueblos de que

consta el Principado de Cataluña de don Vicente Frigola

(Imp. Brusi, Barcelona, 1824). D'altres figuren en aque£

ta darrera obra com a "termes" (de Salavert, Pradell, Fal^

cons, Queralt de Meca...).

(54) P. Bonnassie, Catalunya mil anys enrera, op. cit., I, p.

133. La transcripció de l'original conservat a l'Arxiu

de la Corona d'Aragó (ACA) a J. Ma Font i Rius, Cartas

de población..., op. cit., II, pp. 31-32, doc. num. 16.

t
I (55) "Mentre que a d'altres llocs els transtorns generadors

i del sistema feudal no s'estengueren més que molt progres_

sivament, acompanyant en el seu desenvolupament -del se-
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gle IX a 1'XI- el llarg procés de degradació de l'autori^

tat oficial, ací prenen un aspecte quasi revolucionari i,

en l'espai d'una generació desenboquen en una transforma^

ció radical de les estructures de la societat" (P. Bon-

nassie, op. cit., II, p. 40).

(56) Idem., pp. 141-149. A la segona meitat del segle XI tam

bé ho farà un castellà anomenat Bonfill, pels castells

de La Tallada, Clara i Cervera (p. 148).

(57) A. Duran, Llibre de Cervera, op. cit., p. 31; J.A. del

Pozo Chacón, "Primeros privilegios...", Miscel.lània cer-

verina, I, op. cit., p. 12; M. Turull, El règim municipal

de paeria..., op. cit., pp. 13-14; M. Garrabou, "Sant Pe_

re Gros a través de dos documents dels segles XI i XII",

Miscel.lània cerverina, II, 1984, p. 16. A la vegada hi

ha notícies de castlans a càrrec de la petita guarnició

del castell, juntament amb la d'altres veïns. El 1066

era castlà de Cervera, Tàrrega i Granyena el cavaller

Guillem Bernard, fill de Cixol, el qual va jurar fideli-

tat als comtes per la tenencia. En anys successius la c£

sa comtal barcelonina aniria canviant aquests castlans

(J.Ma Font i Rius, "Costumbres de Tàrrega", a Estudis so-

bre els drets i institucions locals en la Catalunya medie-

val , Publicacions de la Universitat de Barcelona, Barcel£

na, 1985, p. 195; per a la diferència en el segle XI en-

tre "castellans" o carlans, i els castlans a càrrec d'una

guarnició, vid. P. Bonnassie, op. cit., II, pp. 37-40).

(58) Sembla, per exemple, que Hug Dalmau de Cervera també va

declarar-se en algun moment, abans de morir el 1095, feu

datari del comte Guillem de Cerdanya (M. Garrabou, op.

cit., p. 16). Pierre Bonnassie analitza la lògica feudal

d'aquests entrelligaments de jurisdiccions a Catalunya

mil anys enrera, II, op. cit., pp. 68-71.

(59) A. Duran, Llibre de Cervera, op. cit., pp. 30-31.
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(60) J.A. del Pozo Chacón, "Primeros privilegios...", op.

cit., p. 14. L'eixòrquia era el dret senyorial a la suc

cessió de la meit?t o un terç de l'herència d'un pagès

mort sense testament; la cugucia era un altre mai ús pel

qual el senyor podia confiscar els béns de les dones adú_l

teres. Quant a les lleudes, vid, més endavant l'apartat

dotzè "Ofrenes al rei-protector, exempcions del rei-exa£

tor". El 1208 Pere I encara tornaria a confirmar l'en-

franquiment de cugucia, exorquia e intestia e de terces

(Libre de Privilegis, 1360, AHCC; notícia que m'ha estat

facilitada per Max Turull).

(61) J. Corts, "Ressumpta Historial...", doc. cit., f. 9-9v.

La versió de Faust de Dalmases a Guia Histórico-Descrip-

tiva.... op. cit., pp. 76-78 i 96-97.

(62) A. Duran, Llibre de Cervera, op. cit., pp. 33-34. V:d.,

més endavant, "La guerra a Joan II". Bernat Çaportella

posseïa molts béns a Cervera i els voltants, i era senyor

del Castell de la Gurullada. El gener de 1463 va passar-

se al cantó de Joan II abandonant el partit de la Genera-

litat, de la que n'era diputat (Francesc Carreras i Candi,

Dietari de la Guerra a Cervera. Des del 1462 a 1465, Ba£

tomeu Baixeras editor, Barcelona, 1907, p. 57)

(63) Foren carlans del castell de Cervera, després del capità

Çaportella, Joan de Carcassona que morí el 1482; Martín

de Alarcón que fa ver inventari el 1482, i diego de Ave-

llaneda que morí el 1512. Aquest darrer havia deixat

els seus béns al monestir benedictí de Montserrat el qual

establiria llavors la granja i el molí dels Comtals (A.

Duran, Llibre de Cervera, op. cit., pp. 36-37)

(64) Quan "lo señor Rey Falip Quint de Castilla y Quart de Ar£

go" va jurar els privilegis el 1701, "asseñalantli lo de

no ésser separada Cervera de la corona Real, respongué:

esso con dos manos, en la Iglesia major..." J. Corts,

"Ressumpta Historial...", doc. cit., f. 12.
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? (65) Segons la "Relación de los emolumentos de la Ciudad de

' Cervera según certificación dada por Francisco Pomés i

• Jordana, notario y secretario del litre. Ayuntamiento de

dicha ciudad. Hecho en 4 de Diciembre de 1743" ; inclosa
al Catastro de la ciudad de Cervera y su término formado

en el año de 1744..., AHCC, fons municipal.

(66) P. Bonnassie, Catalunya mil anys enrera, op. cit., II,

I pp. 38-39.
í

(67) J. A. del Pozo Chacón, "Primeros privilegios..., op. cit.,

s p. 13; Deia literalment el privilegi: . . .conf ratiam et

libertates dono atque concedo vobis..., salva fidelitate

í mea meorumque successorum. . . , et ut f aciatis michi meis-

' que successoribus super christianos et sarracenos hostes

* et cavalgatas, bene et honorifice, secundum quod fuerit
i

conveniens et melioramentum ville vestre... (idem., p.

16).

f

(68) M. Canela, "Cervera: 1333-1334. Pestes, fams i guerres",

l Miscel·lània cerverina, IV, Centre comarcal de Cultura,

Cervera, 1986, p. 59.

(69) ídem., p. 60.

j (70) Vid., nota num. 67.

(71) Ha estat publicat per Josep MS Font i Rius, Orígenes del

Régimen munucipal en Cataluña, CSIC, Madrid, 1949, pp.

; 474-475. L'extracte que en feia el Llibre de Privilegis

j compilat el 1360 deia: "Quels prohoms de Cervera puxen

ç fer entre si consulat, confraria e coniuracio e que con-

tra aquels que no seran de lur consulat se defenen e pus

que fadiguat se siran de dret, e contra alcuns jaquiran

anar e se'ns devendrá alcun castell o loch en dirochar e

donar que la senyora regina el senyor Rey los en sien

guarents" (AHCC, fons municipal; dec la notícia i trans-

crìpcìó a Max Turull); vid . també M. Turull, El règim mu-
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nicipal..., op. cit., p. 16. El dret a l'autodefensa Ja

apareixia, però sense caràcter general, en un altre pri_

vilegi d'Alfons I concedit el 1190: "que degù no gos en-

trar en los alberchs dels prohomens de Cervera pus que

ells donen firma de dret. E que degù no puxe pendre lurs

cavalcadures per deguna rahó, si ho fan que se'n puxen

deffendre" (Llibre de Privilegis, 1360; idem.).

(72) Llibre de Privilegis, 1360, AHCC. Podria tractar-se de

Sant Guim de la Plana, sota senyoriu dels Sacirera, o de

Sant Guim de Freixenet que el 1368 era de Ramon d'Oluja

Sobirana (Antoni Bach i Riu, a Gran Geografia Comarcal

de Catalunya, vol. 9, Segarra, Urgell, Conca de Barberà,

Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1983, pp. 68

i 118). Tant en Ramon d'Oluja com Bernat Sacirera foren

privats del veïnatge cerverí pel consell de la vila el

1372 (vid. nota 81).

(73) Andreu de Massot, "Noticias de la Ciudad i termino de

Cervera en satisfacción al interrogatorio que el Sor Dn

Francisco de Zamora envió al Dr Dn..., Cervera, 1789 (Bi_

blioteca del Palau Reial, Madrid, Ms. 2468, preg. 194,

f. 117). Faust de Dalmases i de Massot ho repetia literal^

ment el 1890: facultat de destruir qualsevol vila o lloc,

devastant llurs béns mobles i immobles, que s'oposés als

privilegis de la vila o als acords del Consell sancionats

pel rei (Guia Histórico-Descriptiva..., op. cit., p. 144).

La formula prèvia, "posquam fatigacionem de directo" -tr<a

duïda el s. XIV per: "pus que fadiguat se siran de dret"-

ha desaparegut de la versió dels autors set-centistes i

decimonònics. De tota manera, no són les variacions i

omissions de les traduccions d'aquests historiadors allò

que més importa en aquest cas, sinó les conseqüències de

recordar un dret com aquest fora del contexte històric i

jurídic d'origen.

(74) J.Ma Llobet, "Privilegis atorgats a Cervera per Jaume el

Conqueridor", Ilerda, XL·II, pp. 163-168. Pel següent pri^
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vilegi de 1353, vegeu Josep Corts, Ressumpta Historial...,

1702, doc. cit., fs. 10-10 v. Excepte quan algun espècia^

lista ha revisat els originals, utilitzo com a fonts en

aquest breu repàs dels privilegis de Cervera les coetàni-

es al període que estudio. Això li resta, amb tota segu-

retat, exactitud i potser en algun cas veracitat; però la

meva intenció no és reconstruir la successió de privile-

gi8 realment concedits, ni menys encara el procés de de£

envolupament jurídic i polític de la vila medieval, sinó

la memòria col·lectiva de tot això pervinguda en el set-

cents i el vuit-cents en forma de mite reialista.

(75) Els anys 1353-58 la por a la subjecció feudal sembla ha-

ver estat relacionada amb la creació del comtat de Cerve_

ra en la persona de l'infant Joan. El 15 de juliol de

1353 els síndics de Cervera reten "homenatge... al noble

en Bernat de Cabrera, educador... del senyor infant en

Johan duc de Girona e comte de Cervera per rahó de la

erecció del comdat de la vila de Cervera" (Llibre de

vilegis, 1360, ÄHCC); però el mateix dia s'acorden "mol-

tes condicions e declaracions de la erecció del comdat de

Cervera, entre les altres, que la vila de Cervera e los

loch s de la erecció del dit comdat sien ahunits e incor-

porats a la Corona d'Aragó e non puxen ésser separats,

ans aquell qui serà Rei d'Aragó sia senyor de Cervera" .

(idem., vid, nota 60). No les deurien tenir totes quan

cinc anys després s'ho feren repetir: "què'l senyor Rey

promet en bona fe reyal e per especial privilegi que la

vila de Cervera... sie venida incorporada e afixa al

comptat de Barchirona e la Corona d'Aragó, e ne per res

departida" (idem., privilegi del primer de març de 1358).

(76) J. Corts, "Ressumpta Historial...", 1702, doc. cít., fs.

10-10 v.

(77) Andreu de Massot, "Noticias de la Ciudad i termino de

Cervera. . .", doc. cit., preg. 184, f. 119. Faust de Dal-
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mases ho repeteix quan extracta els privilegis de Pere

IV (1353, 1358 i 1377) i les confirmacions i afegits de

Joan I (1394) i Alfons V (1431) (Guia històrico-descrip-

tiva..., 1890, op. cit., p. 150).

(78) Aquesta tendència a federar-se pobles i llocs entorn de

viles i ciutats més privilegiades fou general a Catalunya

als segles XIV i XV: Tortosa, Lleida, Perpinyà, Solsona i

Barcelona tingueren també la seva constel·lació de car-

rers satèl·lits (Pierre Vilar, Catalunya dins l'Espanya

moderna, II, Ed. 62, Barcelona, 1964, pp. 117-119).

(79) M. Turull, El règim municipal i les finances de la paeria

deCervera (1332-1333). Dinàmica social i política. Tesi

de Llicenciatura llegida a l'Estudi General de Lleida s£

ta la direcció del Dr. Prim Bertran el setembre de 1984,

vol. II, p. 417.

(80) A. Duran i Sanpere, "El Dret de veïnatge", Llibre de Cer-

vera , op. cit., pp. 93-99. Al Llibre de Privilegis com-

pilat el 1360, s'hi afegeix el 7 de maig de 1379 "carta

de la compra dels lochs de Sadahó e de Riber en la qual

son contengudes moltes provissions..., specialment que

los dits lochs no puxen ésser separats de la Corona Reyal

ni de la vila de Cervera". Un any després adjuntarien

1'"apocha de la compra que fa a la universitat de Cervera

dels lochs de Sadahó e de Riber". La fórmula es repeteix

amb l'ingrés de successius veïnatges col·lectius.

(81) Eren Ramon d'Oluja, senyor d'Oluja; Berenguer de Vergós,

senyor de Castellmeià; Galceran de Vergós, senyor de Que_

ralt; Berenguer de Copons, senyor de Llor; Joan Berenguer

Çaportella, senyor de la Móra; Jaume Desvalls, senyor de

Montpaó; Bernat Sacirera, senyor de Tordera. Els comuns

de Montpaó, les Oluges x Queralt sol·licitarien el veïnat^

ge cerverí el 1398, 1433 i 1454 respectivament (A. Duran,

op. cit., p. 93-96).
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(82) Segons transcripció no literal de Duran i Sanpere (op.

cit., p. 97).

(83) M. Turull, El règim municipal i les finances de la pae-

ria..., op. cit., (vid, nota 79). p. 416.

(84) ACA, Rl. Aud., Reg. 121, fs. 71v-80 (11 de desembre de

1716). Aquests dos-cents sous era la quantitat, ja pur£

ment simbòlica el segle XVIII, acordada el 1390 (A. Duran

i Sanpere, op. cit., p. 95).

(85) Conesa, Puigverd, Solivella, Santa Coloma de Queralt, Ve£

du, Maldà, Guimerà, Vimbodí, Menàrguens i moltes altres

poblacions pledejaren al llarg del segle XVIII contra la

jurisdicció senyorial (J. Mi Torres i Ribé, Els municipis

catalans de l'Antic Règim, op. cit., pp. 216-218). El fe_

nòmen fou bastant general al conjunt del Principat (vid.,

C. Martínez Shaw, "La Cataluña del siglo XVIII bajo el

signo de la expansión" a España en el siglo XVIII, op.

cit., pp. 100-101; J. M§ Torras i Ribé, "El senyoriu d'0£

pí. Impacte de la primera llei abolicionista (1811) so-

bre les relacions entre senyors i vassalls", Miscel.lania

en honor de Josep M. Madurell, Barcelona, 1977, pp. 331-

337; E. Badosa, "Procés d'una resistència pagesa. El pò

ble de Navarcles contra el monestir de Sant Benet (1711-

1835)", Primer Col·loqui d'Història Agrària, Institució

Alfons el Magnànim, València, 1983, pp. 411-424; M. Car-

bonell, "Plets i lluita antisenyorial. El ducat de Car-

dona a les acaballes de l'Antic Règim", Pedralbes, 3,

1983, pp. 265-278; J. Llort (ed.) Usos i costums de la

vila de Guimerà en el segle XVIII (segons el Capbreu de

1'Any 1789), Patronat de la Mare de Déu de la Bovera,

Barcelona, 1985; G. Feliu, "Els plets del baró de Maldà",

i A. Corts, "Institucions senyorials i opinió pública a

Catalunya entre 1751 i 1808: una aproximació a partir de

l'estudi d'alguns conflictes senyorials", a les Actes del

Primer Congrés d'Història Moderna de Catalunya (Barcelo-

na, 17-21 de desembre de 1984), Universitat de Barcelona,
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1984, vol. I, pp. 185-192 i 292-303. Per al cas de Ver-

dú, vid., també, Josep Mä Font i Rius, "Del domini poble

tà sobre la vila de Verdú", a Estudis sobre els drets i

institucions locals..., op. cit., pp. 759-767.

(86) Llibre de Privilegis compilat inicialment el 1360, AHCC

(vid, nota 60)

(87) ídem. Les reiteracions d'aquesta mena de gràcies resul-

ten sospitoses del seu probable incumpliment. El 1336 P£

re III garantiria "que no sie feit preludici a costitu-

cions de Cathalunya ne a privilegis e libertats de calcu-

nes ciutats, viles, e lochs de Cathalunya", i el 1359 ho

repetiría: "que... per rahó de la guerra de Castella no

sie feyt degunpreludici a usus ne a costums de deguna

ciutat vila o loen de Cathalunya" (en tots els casos es

tracta del resum fet pels compiladors cerverins deJ Lli-

bre de Privilegis; vid, nota 60)

(8o) M. Turull, El règim municipal de paer-a..., op. cit.,

pp. 96-98. Quant a les relacions entre batlle i veguer,

tampoc hi ha una divisòria de competències nítida. En

principi l'àmbit territorial del veguer era tota la ve-

guería, mentre el batlle actuava només a la vila, i cen-

trant-se en les matèries de reglamentació política, i de

l'economia i finances municipals (idem., pp. 125-126).

i?9) F. de Dalr-ases, Guía Histérico-Descriptiva. . . , op. cit.,

p. 149.

(90) J. Franquesa Gasol, Anales de Cervera, op. cit., vol. II,

p. 43-44.

(91) El mateix dia i any un altre privilegi especificava ^ue

"aquels qui son preses eneo1pats a'alcun crimo excésque

no sien longament detenguts preses mas que sien espegats

en lusticia" (Llibre de Privilegis, 1360, AHCC), i encara

untercer: "que los officials reals hayen aceptar aaquellï
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qui tenen preses la rahó per què'ls tenen preses" (idem.).

(92) Idem.; dos anys després l'infant Joan tornaria a confir-

mar que "tothom sie guiat en Cervera qui mal face ho haye

fet en qualsevuyl·le loch de franquesa de qualsuvylle rich

hom ho baró e de sglesia ho de ciutadà ho de hom de vila".

(93) ídem., 20 de desembre de 1359; dos dies abans hi havia

hagut una carta reial "confirmatoria que degun vey de Cer-

vera no sie forzat de assegurarne fer pau final ab perso-

nes estranyes", i encara totes dues havien estat precedi-

das per una sentència en el mateix sentit de 1354.

(94) F. de Dalmases, Guia histérico-descriptiva..., op. cit.,

pp. 151-152. El control de l'armament a la població fo£

mava part d'aquesta voluntat d'exercir la paeria la ju-

risdicció de pau i treva, i es remunta molt enrera. Un

privilegi de 1274 deia "que degù no gos portar costalet

ne gran coltell" sota una pena pecuniària, una tercera

part de la qual correspondria als paers. El 1332 el cori

sell demanava al rei que sancionés l'ordinació que havia

fet per limitar l'armament dut per la vila (M. Turull,

El règim municipal de paeria, op. cit., p. 85). L'any se_

güent el tema tornava a ser motiu de discussió en el Cori

sell i el 1358 el govern municipal de Cervera prohibeix

expressament als veïns fer valenza a cap dels senyors,

comtes i vescomtes que guerrejaven (M. Canela, "Cervera:

1333-1384...", op. cit., p. 60).

(95) J. Corts, "Ressumpta Historial...", op. cit., f. lOv.

(96) J.H. Elliott, La rebelión de los catalanes, 1598-1640,

Siglo XXI, Madrid, 1977, pp. 61-62 i 96. Per a les bando

sitats a la Segarra, vegeu A. Duran i Sanpere, Llibre de

Cervera, op. cit., pp. 94, 98-99, 393-94 i 396-400.

(97) A més de ser il·lustrativa la parquedat en la concessió

de privilegis per part de la casa d'Àustria, en contrast



1323

amb els temps anteriors i el primer borbó, és significa-

tiu el segell oligàrquic i estamental que presenten els

tres donats. Els altres dos, de Felip III el 1599, fo-

ren la Taula de Canvi i el dret a matricular burgesos hon_

rats.

A l a darrera elecció de càrrecs per insaculació celebra^

da a Cervera el 1717, abans d'aplicar-se la Nova Planta,

van escollir-se tres doctors en lleis com a consiliaris

del veguer per un període de tres anys, i encara va recali

re en el "magnífich senyor Francisco Cerveró" el nomena_

ment reial d'"assessor ordinari del noble veguer y batlle

de la present contat e Batllia de Cervera" (J. Portella,

"El marc administratiu a? la Cervera del segle XVIII",

Miscel·lània cerverina, IV, 1986, op. cit., pp. 165-166).

(98) P. Vilar, "Ébauche d'une classe dirigeante", a Le "Manual

de la Companya Nova...", op. cit., pp. 96-101; vid. , tain

bé, Catalunya dins l'Espanya Moderna, op. cit., II, pp.

391-416. Vid, al respecte, més endavant, l'apartat sobre

"L'ocupació militar de la vila i la revolta dels Gorre-

tes".

(99) El privilegi de 1197 fou extractat d'aquesta forma pels

compiladors del Llibre de privilegis de 1360: "Com en

Ramon de Cervera, senyor de Cervera, feu franchs de exor-

quia, cugurçia e intestia e de terzes de lezdes... tots

les prohoms de Cervera" (vid, l'apartat anterior num. 9,

"Els orígens de Cervera i l'ambigüitat del senyoriu"; és

significatiu que els escrivans de la vila posessin en Ra_

mon de Cervera com a senyor de la vila). És de suposar

que el rei cobraria els altres dos terços per medi del

batlle, fins a 1'enfranquiment total de 1307.

(100) P. Vilar, Catalunya dins l'Espanya Moderna, op. cit., IV,

p. 27, i J. Mercader i Riba, Felip V i Catalunya, op.

cit., pp. 154-55 i 188.

(101) P. Bertran i Roigé, "La lleuda de Cervera (segle XV)",
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Miscel·lània cerverina, II, op. cit., pp. 49-55. La lleu

da de Cervera s'aplicava a les poblacions veïnes de Gra-

nyena, Montmaneu, la Panadella, Fluvià, Guissona, Vinai-

xa, Senant, Guimerà, Montcortès i Savallà (p. 49).

(102) J. Corts, "Ressumpta Historial...", doc. cit., f. lOv.

En la seva versió de 1789 Andreu de Massot la considera-

va una exceptuació general dels veïns, "con todas sus r£

pas y mercaderías", en el pagament de "las medidas, pasa

jes, pontazgos, usajes, consuetudes viejas y nuevas, e£

tatuidas o por establecer, y de toda cualquier exacción

por todos los Reinos de Aragón" ("Noticias de... Cervera",

doc. cit., preg. 186, f. 120). L'enfranquiment va ser

confirmat successivament, en el primer terç del segle

XIV, cinc vegades més: el 1307 per l'i reina Blanca, 1308

per Jaume II, 1329 per Alfons III, Ì332 per la reina Eli£

nor i el 1336 per Pere III. Vid., al respecte, l'apartat

quart del capítol "Desitjós populars i teatralitat polí-

tica. ..", i el vuitè del següent.

(103) "Llibre de Joseph Bargues Massot començat vui als 25

abril de 1699. Jesús, Maria. Joseph.". AHCC. El 1701

la paeria va acordar d'augmentar l'import de la quístia

d'aquell any, i concertar un emprèstit, amb motiu de les

previsibles despeses que ocasionaria la vinguda del rei

(J. M9 Llobet, La "Taula de Canvi...", op. cit., pp. 105

-106.

(104) A. Duran i Sanpere, Felip V i la ciutat de Cervejra. op.

cit., pp. 18-19.

(105) El dret d'entrades i eixides gravava el comerç de la ma-

joria de productes exceptuats el gra i altres aliments,

i els tèxtils que eren gravats pel dret de bolla, "id.,

al respecte, J. H. Elliott, La rebelión de los catalanes

2_^., op. cit., pp. 500-501; J. Mercader, Felip V i Cata-

lunya , op. cit., pp. 64-69 i 160-162; P. Vilar, Catalunya

dins l'Espanya Moderna, IV, op. cit., p. 67; E. Fernández
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de Pinedo, "Els ingressos de la Hisenda reial a Catalunya

(1717-1779)", Recerques, 17, 1985, pp. 125-139.

(106) A. de Massot, "Notícies de... Cervera...", doc. cit.,

preg. 182, fs. 118-119. Els compiladors del Llibre de

privilegis de 1360 l'extractaren així: "comlo senyor Rey

ha enfranquida la universitat de Cervera e'ls singulars

d'aquella de tota questa, peyta, subsidi, préstec e de

tota contribució Reyall", afegint-hi pocs dies després

1'"apocha dels 60 milia solidos que foren dats al senyor

Rey per la franquesa de la questia". Com en el cas del

senyoriu en general, la formació del comtat de Cervera

per a l'infant reial va fer témer per la continuïtat de

la gràcia, i el 1353 un privilegi de Pere III especifica^

va "que... per lo homenatge feyt per los síndichs... per

rahó de la herecció del compdat de Cervera no sie feyt

prejudici a la franquesa de \a questa...". Per la rela-

ció entre questia i subsidi r-, /ec,eu el treball de Manuel

Sanchez citat a la nota següent. Els anomenats "prés-

tecs" i "mutus", ¿eren avenços que una universitat havia

de fer a compte de contribucions ordinàries futures, o

de serveis a lliurar en properes Corts? El 1366 s'anota^

va al Llibre de privilegis citat la "carta de venda feita

als pahers de Cervera per lo molt alt senyor Rey", d'una

determinada quantitat en metàlic bestreta com a censal

"sobre la quistia dels pahers et sobrelos esdevenidors

de les Corts". Un mes després els paers adrecen una exe_

cutòria de la dita "venda" al veguer i al batlle.

í 107) Vid_. , al respecte, Marc Bloch, La historia rural france-

sa: caracteres originales, Crítica, Barcelona, 1978, pp.

231-233, 333 i 391; P. Bonnassie, Vocabulario básico de

la historia medieval, Crítica, Barcelona, 1983, pp. 32 i

208; l'expressió del "desplomar-se" referida als censos,

analitzada en el contexte de la baixa tendencial de la

renda feudal i la reacció refeudalitzadora que provoca

en les classes senyoríals, és de G. Duby, Economíarural

y vida campesina en el occidente medieval, Península, Ba£
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celona, 1973, pp. 303-329. A Catalunya encara hi havia

quisties, però de poc valor, entre els drets de la casa

Medinaceli a les acaballes de l'Antic Règim (M. Caminal,

E. Canales, A. Solà i J. Torras, "Moviment de 1 ' ingre's

senyorial a Catalunya, 1770-1835", Recerques, 8, 1978,

pp. 51-72). Manuel Sanchez ha estudiat les quísties i

subsidis exigits pel rei amb motiu de la croada contra

Granada el 1329-1334, observant com totes dues denomina-

cions s'identifiquen -palesant el recurs a la vella legi^

timació per finalitats bèl·liques- i que es tractava ja

d'impostos recurrents i regulars ("'Questie' y subsidios

en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIV: el

subsidio para la cruzada granadina, 1329-1334, Cuadernos

de Historia Económica de Cataluña, vol. XVI, 1977, pp.

380-501). Barcelona, Lleida, Girona i altres poblacions

reials importants n'estaven exemptes.

(108) L'expressió correspon a la versió del privilegi donada

per Faust de Dalmases, Guia histórico-descriptiva..., op.

cit., p. 151. Les talles municipals serien juntament amb

certes "imposicions" o impostos indirectes sobre la cir-

culació de mercaderies, una de les principals fonts de r£

cursos financers autònoms per als governs municipals re-

cent consolidats com a tais en els segles XIII i XIV. A

diferència d'aquests segons, i de les càrregues senyori-

als i reials directes, tenien caràcter extraordinari (J.

M8 Font i Rius, "La administración financiera en los mu-

nicipios catalanes medievales", a Estudis sobre els drets

i institucions locals en la Catalunya medieval, op. cit.,

pp. 613-628.

(x09) Llibre de Privilegis, 1360; M. Turull, El règim municipal

de paeria..., op. cit., p. 17; J. Mä Llobet, "Privilegis

atorgats a Cervera per Jaume el Conqueridor", op. cit.,

p. 166.

(110) "Que los paners... puxen tatxar los veyns... que ab sa-

grament hauran manifestat los bens, per mes bens que no
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hauran manifestats" (idem.). Un altre privilegi d'Alfons

II ratificava el 1289 la facultat de paers i consellers

en la recaptació de quísties (M. Turull, loc. cit.).

(111) Els primers per privilegi reial; els segons, per acord

del Consell, només pagarien la taxa corresponent als béns

mobles pels violaris o censáis que havien "venut" a la vi^

la. Els paers "tallarien" als "talladors" de la quistia

i als "estimadors", segons acord del Consell de 1332 (M.

Turull, El règim municipal de paeria..., op. cit., pp.

93, 114-120, 420 i 458-60). La participació de "prohoms"

i veïns en les comissions de "talladors" de les quísties

era un tret general, segons Josep Ma Font i Rius ("La ad

ministración financiera en los municipios catalanes me-

dievales", op. cit., pp. 623-625).

(112) Llibre de Privilegis, 1360; la carta al·ludida es troba

inserida al Llibre del Manifest de 1476 i ha estat tran£

crita per J. Canela, Los libros de "El manifest" de Cer-

vera (Lérida) del año 1476, Tesi de Llicenciatura llegida

a la Universitat de Barcelona el setembre de 1972 sota di^

recció del Dr. M. Riu.

L'expressió "comuns" es referia, en aquest cintexte, a

la "caixa" o hisenda municipal (J. Ma Font i riius, "La

administración financiera...", op. cit., p. 616).

(113) El cobrament en concepte de quistia de quantitats superi_

ors a la lliurada després al rei, i la imposició recur-

rent de talles, han estat verificades per Max Turull en

el seu examen dels Llibres de Consells d'aquells anys.

Però bona part d'aquests ingressos municipals irregulars

-o contestats- semblen haver servit per pagar interessos

de deutes anteriors, i a eixugar-los (El règim municipal

i les finances de la paeria..., Tesi de Llicenciatura,

op. cit., pp. 424-471). L'endeutament de la vila de Ce£

vera era ja greu al primer terç del segle XIV, tret que

fou general a les viles i ciutats del Principat a la Bai^

xa Edat Mitjana (J. Ma Font i Rius, "La administración
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financiera...", op. cit., pp. 626-628). Això no exclou,

òbviament, que també s'haguessin produït apropiacions

corruptes.

(114) La versió de la compra al manifest darrer: "Estima per

menor de totas las propietats i cases de la ciutat i

Terme de Cervera per formar lo llibre del Manifest per

lo contingent de la Quistia deu correspondre cada un dels

particulars, habitants, i terratinents, feta en lo any de

1745... Fins al de 1792", AHCC.

(115) A. Duran i Sanpere, Llibre de Cervera, op. cit., p. 404.

Duran i Sanpere corregeix la grafia habitual de la docu-

mentació, bolletí, per la de "butlletí". Però l'analogia

amb l'impost de la bolla recaptat per la Generalitat, i

el fet que butlla era el segell que fermava els documents

oficials o importants, dit també de vegades bolla, però

sense que tingués cap relació amb la fiscalitat, sembla

desaconsellar aquesta correcció. Desconec quan va corrieri

car a cobrar-se aquest impost municipal indirecte cerve-

rí. Pere el Cerimoniós havia atorgat el 1363 plena lli-

cència als municipis dels seus regnes per imposar aquesta

mena de càrregues (J. MS Font i Rius, "La administración

financiera...", pp. 616-618).

(116) J. Ma Llobet, La "Taula de Canvi" de Cervera..., op. cit.,

pp. 135-137.

(117) M. Turull, El règim municipal de paeria..., op. cit., pp.

22-23. Segons Josep M§ Font i Rius els clavarie aparei-

xen en el segle XIV com a responsables de 1'administra-

ció i la comptabilitat de les finances municipals, a la

vegada que actuaven ae tresorers i custodis aels dipòsits

del Comú. Eren nomenats pels consells cada un o dos

anys, i no podien ser-ho els mateixos consellers. No po

dien efectuar oap operació sense les ordres de pagament

dels paers i, -quan va implantar-se aquest nou ofici- del

racional ("La administración financiera...", op. cit.,
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pp. 628-631).

(118) M. Turuil, op. cit., pp. 190 í 204-205.

(119) A Barcelona es produïren protestes el 1392 pel monopoli

del Racional en la supervisió dels comptes, que restablí^

ren provisionalment l'antic tribunal Oidor de Comptes i£

tegrat llavors per trenta membres de tots els oficis aux¿

liats pels dos racionals de la ciutat. El conflicte es

reproduiria en el segle XV, essent el control de les fi-

nances municipals una de les primeres reivindicacions del

partit popular de La Busca (J. Ma Font i Rius, "La admi-

nistración financiera...", op. cit., p. 635; C. Batlle,

"El govern municipal a la Baixa Edat Mitjana" a El govern

de les ciutats catalanes, Ed. La Magrana, Barcelona, 1985,

pp. 61-81; de la mateixa autora, vid, també el seu estudi

sobre la Barcelona del quatre-cents, La crisis social y

econòmica de Barcelona a mediados del siglo XV, CSIC, Ba£

celona, 1975, Vol. I, pp. 113-128).

(120) J. Ma Pont i Rius, op. cit., p. 632.

(121) A. de Massot, "Noticias de... Cervera...", doc. cit.,

preg. 187, f. 120; F. de Dalmases, Guia Histórico-Descrip-

tiva..., op. cit., p. 151. I encara s'ampliarien les se-

ves facultats amb la d'empresonar directament els deutors

del Comú (Alfons IV, 1430).

(122) J. Mercader, Felip V i Catalunya, op. cit., pp. 310-311.

(123) J. Portella, "El marc administratiu de la Cervera del se_

gle XVIII", Miscel·lània Cerverina, IV, Centre Comarcal

de Cultura, Cervera, 1986, p. 168.

(124) P. Vilar, Catalunya dins l'Espanya Moderna. Recerques

sobre els fonaments econòmics de les estructures nacio-

nals, Ed. 62, Barcelona, 29 ed., 1975, vol. III, "Les

transformacions agràries del segle XVIII català", p. 259.
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(125) Després de la Nova Planta aquest control del domini sobre

l'aigua passarà a la Superintendencia (J. Mercader, Felip

V i Catalunya, op. cit., p. 155).

(126) J. J. Piquer, La baronia de Vallbona. Notes d'estudi,

Institut d'Estudis Ilerdencs, Lleida, 1981, pp. 103-107.

Sembla que a la Baixa Edat Mitjana el control d'aquest

sector fou més o menys compartit entre totes dues baro-

nies, tot i atribuir-se generalment el domini general al

Monestir de Vallbona, contràriament a l'afirmació de J.

Duc a "La Vall del Riu Corb", Gran Geografia Comarcal de

Catalunya, vol. 9, Segarra, Urgell, Conca de Barberà, Furi

dació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1983, p. 201).

Les lluites entre senyors prosseguiren gairebé sense in-

terrupció fins al segle XVIII, en el qual pledejaren no-

vament la baronesa de Vallbona i el duc de Sessa (J. J.

Piquer, op. cit., p. 107).

(127) F. de Dalmases, Guia Histórico-Descriptiva..., op. cit.,

p. 153.

(128) Actualment està exposada en el Museu del Centre Comarcal

de Cultura de Cervera. Pot trobar-se reproduïda sencera

al vol. Ili de Pierre Vilar, Catalunya dins l'Espanya Mo-

derna , op. cit., il·lustració num. 11, i parcialment a A.

Duran i Sanpere, Llibre de Cervera, op. cit., il.lustra-

ció.IlVal la pena de comparar-la amb la representació an£

Ioga per al curs mitjà del riu Corb del domini gaudit -en_

cara que discutit- pel Monestir de Vallbona de les Monges,

més o menys contemporània del mapa de Cervera, que es tr£

ba a l'arxiu d'aquest convent (parcialment reproduïda per

Josep Joan Piquer a La baronia de Vallbona..., op. cit.,

làmines 3 i 4). Una il·lustra el control senyorial de

l'aigua, simbolitzat amb les forques del mer i mixt impe-

ri (adquirit el 1380 de Pere III). L'altra la conquesta

urbana del mateix recurs (i no manquen, a la pintura de

Cervera, les forques corresponents). A totes dues s'ob-

serva la importància estratègica del complexe format per
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les preses, sèquies i basses dels molins fariners, i La

connexió d'aquestes "peixeres" amb la xarxa de recs.

Aquesta xarxa ha estat inventariada i cartògrafiada per

Salvador Palau en els cursos de l'Ondara, el Corb, el

Gaià, l'Anguera, l'alt Francolí, l'alt Anoia i força rie_

res tributàries (vid., "Els molins fariners" a Viure, 1,

pp. 64-67). En el cas del Corb els conflictes involucra^

ren també força pobles rivals, a més de baronies en liti_

gi (vid., Gaspar Feliu, "Algunes ordenacions i plets per

les aigües del Corb", Publicacions del Grup de Recerques

de les Terres de Ponent, IV, 1983, pp. 47-51).

(129) A. Duran i Sanpere, op. cit., pp. 83-85.

(130) A. de Massot, "Noticias de... Cervera...", doc. cit.,

preg. 85, fs. 87-88. La facultat de prendre aigua s'en-

tenia, naturalment, "pagando el paso". La versió de 1 ' iri

dex del Llibre de Privilegis de 1360 deia: "carta que pu-

xen regar les planas ge Magdalena moltes possessions que

no's reguen, e fer brazals et preses". Seixanta anys

abans, el 1301, s'havia produït "la venda que en Berenga-

rio de Lobera feu als pahers de Cervera de la cequia que

passe per lo seu ort que es prop la font d'Ondara".

(131) A. de Massot, "Notícies de... Cervera...", doc. cit.,

preg. 173, fs. 116-117. També Faust de Dalmases comença,

va per aquest privilegi, "que resulta cabalmente el prin_

cipal". No era, però el més antic, com pretenia Dalma-

ses. Aquesta part de la seva Guia Histórico-Descriptiva

reprodueix gairebé literalment la redacció d'Andreu de

Massot (pp. 147-148).

(132) "Esta concesión es antiquísima. Algunos dicen que se la

mandaron, con otras exenciones, los hijos de Cervera del

Conde de Barcelona Sinofre Seniofredo en los años de 950,

por haber por si solos en el breve término de una sola

noche, expedido a los Moros que tenían ocupado el Casti-

llo de dicha Ciudad, el cual, en aquellos tiempos, se me-
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reciamuy particular atención de los soberanos que gober-

naban el Principado... Y en cuanto a la exención de pagar

primicia, creen algunos que está fundada en una Bula del

Papa Urbano II" ("Noticias...", doc. cit.). És un bon

exemple de deformació mítica de la trajectòria històrica

de Cervera: "ciutat" des de l'origen, la seva "fundació"

s'endarrereix setanta-sis anys; però manté dos records v£

rídics, l'autonomia espontània en la "reconquesta" del nia

eli islàmic i l'interès comtal per la importància militar

del castell.

(133) A. Duran i Sanpere, Llibre de Cervera, op. cit., pp. 120

i 322. Això no demostra, és clar, que fossin cerverins

els pagadors. El mateix succeeix amb notícies posteriors

al segle XIII, quan probablement va obtenir Cervera aque£

ta exempció tan extraordinària. En un arrendament de 1418

del primat benedictí de Sant Pere Gros, al terme de la v_i

la, s'especificava que els subsidis, delmes i visitacions

papáis anirien a càrrec de l'arrendador donat el seu cara£

ter eclesiàstic, a diferència de totes les altres càrre-

gues que pagaria l'arrendatari de les terres i el molí. A

més l'arrendament comprenia un capítol de drets entre els

quals es citaven delmes i primícies (R. Conde, "L'arrenda_

ment i inventari del priorat cerverí de Sant Pere Gros,

1418", Miscel·lània cerverina, I, op. cit. , pp. 54-56).

Una enquesta del 1716 extractada per Duran i Sanpere,

probablement la contesta de Cervera a les Respuestas Ge-

nerales de l'interrogatori enviat per Patino per a la coii

fecció del cadastre, fa esment d'unes primícies voluntà-

ries que cobrava l'Església parroquial i es repartien el

rector i els quatre domers. Venien a representar unes

quaranta-quatre quarteres de blat i unes 10 càrregues de

vi (Llibre de Cervera, op. cit., p. 404).

(134) A. de Massot, doc. cit., preg. 173, fs. 116-117.

(335) F. de Dalamses, Guia Histórico-Descriptiva..., op. cit.,

pp. 76-78 i 96-97.
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(136) És important d'observar que la confirmació de Jaume I de

la franquesa o absolució de delmes -equiparats a un "feu"

en la versió del Llibre de Privilegis del segle XIV-, d£

nada per en Ramon de Montcada i Sibil.la, i per Guillem

de Cervera i Isabel, afectava només a determinats homes

de la vila. Josep Ma Llobet dóna compte de la conserva-

ció del pergamí original d'aquest privilegi a l'AHCC

("Privilegis atorgats a Cervera per Jaume el Conqueri-

dor", Ilerda. XLII, 1981, p. 165).

(137) Max Turull està treballant sobre la paeria i el Comú de

Cervera en el segle XIV, J. Canela sobre els volums del

Manifest del segle XV, i els mateixos aspectes estan es-

sent analitzats pel segle XVIII per J. Portella i Jaume

Castells respectivament. És d'esperar que també aportin

resultats els treballs específics d'altres investigadors

com Josep M8 Llobet, Montserrat Canela, Francesc Pomes,

Montserrat Garrabou i altres.

(138) M. Turull, El règim municipal de paeria..., op. cit., p.

19; F. de Dalmases, Guia Histórico-Descriptiva..., op.

cit., p. 130.

(139) També en aquest sistema no es podia repetir en el càrrec

fins transcorreguts quatre anys. Vid., Max Turull, op.

cit., pp. 21-22. La descripció d'aquesta variant primita^

va del mètode insaculatori es pot trobar a Faust de

Dalmases (op. cit., p. 139) i,prenent una versió de 1461,

a Josep Ma Torras i Ribé, Els municipis catalans de l'An-

tic Règim, op. cit., p. 96.

(140) M. Turull,op. cit., pp. 25-32; F. de Dalmases, op. cit.,

pp. 139-140.

(141; L'oficial reial era Guillem de Cerveyló, que havia estat

prèviament batlle de Cervera però en aquell moment ocup£

va el càrrec de lloctinent del procurador de Catalunya.

Això ra pensar que la seva intervenció no podia allargar-

se massa, si més no en aquesta forma. Vid., M. Turull,
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op. cit., pp. 33-36, i, per a la valoració del paper del

rei en la resolució del conflicte, pp. 184-185. La in-

tervenció regular de la monarquia en la confecció de les

nomines d'insaculables per les comissions habilitadores

va desenvolupar-se sobretot a partir de les reformes mu-

nicipals de Ferran II (J. Ma Torras i Ribé, op. cit., pp.

104-107). El Dietari de la guerra a Cervera. Des 1462

al 1465 de Francesc Carreras i Candi (Bertomeu Baxarias

ed., Barcelona, 1907) ens permet conèixer la situació de

la mecànica insaculatòria en aquells anys anteriors a la

reforma que efectuaria Ferran II: eren els paers amb el

Consell ordinari els qui, en finalitzar l'any procedien

al nomenament dels cinquanta insaculables de cada quarter

(Vid., per exemple, l'elecció de l'any 1465 a les pp. 158

-164).

(142) "...les connexions que observem entre consellers sortints

que alhora són electors, deixen oberta la possibilitat de

mantenir un grup en l'administració del règim municipal,

de manera que eviten les ordinacions reials... segons

aquesta fórmula, es podia evitar, cosa que no sempre es

va fer, però, les repeticions de càrrecs, i, no obstant,

es podia mantenir la mateixa oligarquia en el Consell mu

nicipal. Entenem que en aquelles circumstàncies es de-

fensava, no tan interessos personals particulars, com de

classe o grup reduït" (M. Turull, El règim municipal...,

of. cit., pp. 32-33 i 130-131, 144-146, 196-207). Fins

a una explotació a fons de la sèrie de llibres del Mani-

JL-JL-' •"• d'altra documentació sòcio-econòmica coetània,

no serà possible, però, d'identificar amb una certa preci^

sió la composició d'aquest patriciat en formació.

(143) fi. Turull, op. cit., p. 94 i 187.

(144) Idem., pp. 29-31 i 200.

(145) He efectuat el càlcul mitjançant la transcripció del do-

cument feta per M. Santmartí (Los libros del "Manifest"



1335

de Cervera..., op. cit.), sumant les quantitats manifesta^

des en concepte de "siti" (béns immobles) i "moble". Els

índex de Gini que s'obtenen amb el cadastre-manifest de

1744 oscil·len entre 0,569 i 0,650 segons que es calculi

pel repartiment de la propietat agrària avaluada en exteri

sió, o pel valor de tots els béns susceptibles d'agregació

o deducció monetària (terres, cases, forns, molins, llo-

guers, censáis i violaris). La comparació, massa dilata-

da en el temps, no permet òbviament deduir-ne la manca de

variacions significatives entre totes dues dates. Vid.,

E. Tello, "Propietat agrària i percepció de rendes. El pa_

per de l'endeutament en el repartiment social de les ter

res" Estudis d'Història Agrària, 6, 1986, pp. 57-59; i la

secció tercera d'aquest treball. Els gràfics corresponents

estan reproduïts a l'apèndix núm. I d'aquesta secció.

(146) Ofici o condició dels cinquanta més rics de Cervera el

1490

amb tractament de "noble", "cavaller" o "aonsell" 5

" "mossèn", "micer" o "de" 14

notaris i juristes 6

mercaders i botiguers 2

prevere 1

carnicer 1

fuster 1

assaonador 1

moliner 1

confraries i fundacions pietoses 3

de condició i ofici desconeguts _JJL-

TOTAL 50

(elaboració pròpia amb les dades de M. Sanmartí, Los li-

bros del "Manifest...", op. cit.).

(147) A. Duran i Sanpere, Llibre de Cervera, op. cit., p. 94.

Eren els Oluja, Vergós, Copons, Caportella, Desvalls, Sa_

cirera... Trobem Oluges i Sacireres entre els primers

contribuents al manifest de 1490. En canvi, cap d'aquests

llinatges ocuparia el càrrec de paer els anys 1490-97.
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(148) A. de Massot, "Noticias de... Cervera...", 1789, doc. cit. |

preg. 1&4, fs. 110v-lll. Però el 1464, en plena guerra

civil catalana, sabem que cap dels quatre paers era no-

ble: Jaume Tallada, Andreu Salver, Jaume Giscafré i Arnau

Marçal (F. Carreras i Candi, Dietari de la guerra a Cer-

vera. .., 1907, op. cit., p. 133). El dels Giscafré seria

un important llinatge de comerciants (A. Duran, Llibre de

Cervera, op. cit., pp. 421-424).

(149) Segons Agustí Duran i Sanpere, un Arnau d'Altarriba era

senyor de 1'Aranyó el 1428, i Joan d'Altarriba fou el

1462 veguer i batlle de Cervera. El llinatge subsistí

fins el segle XVIII en què Jervüima d'Altarriba, senyora

de Montcortès i Clariana, casà amb Pere Ausiàs March, que

heretà aquells senyorius i ha estat també relacionat errò

niament amb el poeta valencià (Llibre de Cervera, op. cit.,

pp. 96 i 390). Les jurisdiccions senyorials citades per-

vindrien després, en els segles XVII i XVIil, als Moixó de

Cervera (Vid., més endavant, l'apartat "Creditor de se-

nyors, exactor de pagesos" del capítol sobre Els ingres-

sos de les classes rendistes).

(150) Eren Joan Moixó i Bernat Moixó, aquest darrer consignat

com a notari. El primer havia ocupat el càrrec de mosta£

sàs el 1453, abans d'accedir a la paeria ei 1490 (A. Du-

ran, op. cit., p. 190). En el segle XVII ja anteposaven

el "de", i un Rafael de Moixó, senyor de Montcortès, acoii

seguiria del rei la titulació baronial (idem., p. 399).

Vid., també la nota anterior, la núm. 25 i, més endavant,

l'apartat "La guerra dels Segadors".

(151) J. Corts, "Resumpta Historial...", doc. cit., f. 13.

(152) F. de Dalmases, op. cit., op. cit., p. 152. Desconeixem

encara quan va produir-se l'estructuració dels consells de

la vila en tres ben delimitats: 1'ordinari, integrat per

disset membres segons Dalmases, que assumia les tasques

d'ordre jurisdiccional; el de vint-i-quatrena destinat axs
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afers d'ordre econòmic, administratiu i fiscal; i, per

fi, un consell extraordinari o de seixantena, amb una re

presentació particularment cuidada de tots els oficis i

sectors socials, que només s'aplegava per deliberar i de_

terminar assumptes d'especial trascendencia (Vid., Guía

Histérico-Descriptiva..., op., cit., pp. 138-140 i, tam-

bé, J. Portella, "El marc administratiu de la Cervera del

segle XVIII", Miscel·lània cerverina, IV, 1986, op. cit.,

pp. 163-174).

(153) J. H. Elliott, La rebelión de los catalanes, op. cit.,

pp. 64-69.

(154) J. M§ Torras i Ribé, Els municipis catalans de l'Antic

Règim, op. cit., pp. 12-13, 36-37 i 75-93; del mateix au

tor, "El municipi català durant els segles XVI i XVII" a

El govern de les ciutats catalanes, op. cit., pp. 83-101.

(155) A. Duran, Llibre de Cervera, op. cit., p. 394. Citava eri

tre altres una branca dels Cardona, els Sacirera, Saporte_

lla, Vilaplana, Maldà, Aymerich, Oluja, Tàrrega, Boixa-

dors, Alentorn, Altarriba, Copons, Desvalls, Sabater, G.i

labert, L·lorach, Ribelles, Avellaneda, i Montfalcó.

(156) A. de Massot, "Notícies de....Cervera", doc. cit., preg.

126, fs. 106-107, "Sin embargo -prosseguia- tiene en el

dia... las siguientes familias de cavalleros: la de Pe-

dro I o; la de Valls; la de Sabaté; la de Rialp; la de Niu-

bó; la de Capaccio; la de Masot; dos de Moxó, una de las

cuales tiene titulo Real de Baron de Juras Reales; la de

Janer; la de Nuix, ciudadanos honrados de Barcelona; y la

de Teixidor y la de Montaner, las dos Burguesas de Perpi-

ñán;de éstas las siete que son Valls, Pedrolo,Sabater,

Capaccio, una de Moxó, Nuix, y Masot son señores jurisdic-

cionales de sus Pueblos".

Aquest trend secular de substitució d'uns llinatges que

s'extingeixen o es barcelonitzen per l'elevació d'altres
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autòctons, i l'hàbit corresponent de lamentar la pèrdua

de passats esplendors, sembla haver perdurat fins a la s£

gona meitat del segle XIX.

Faust de Dalmases i de Massot, baró del Bullidor, escriu

rà en el capítol sobre "Les classes directores" del seu

llibre De la Cervera vuit-centista. Records de Noi, ini

cialment publicat en fascicles el 1928-29 (Arts Gràfiques

Prunes, Cervera, 1934): "Cervera avui ha deixat d'ésser

una ciutat senyora per convertir-se en una vila gran. Es

podia dir (que era senyora) durant tota l'edat mitjana,

en què teniem molts mobles dintre els murs i altres tants

als castells circumveïns; es podia dir quan escrivia en

Corts (1740) que anomena les moltes famílies nobles aca-

bades i les existents; no avui, que unes per extinció, al^

tres juntades per casament, altres per haver anat a menys

i altres per trasllat a les capitals It _. havem anat per-

dent, i al temps que descric en quedaven quatre solament,

les de Nuix, Pedrolo, Cerveró i la de qui això escriu"

(p. 130).

(157) A. de Massot, "Noticias de... Cervera", doc. cit., preg.

115, fs. 100-101. Al manifest de 1490 apareixen divuit

paraires, tretze teixidors i un tintorer, així com nou a£

saonadors i cinc pellicers, d'un total de 946 manifestants

(4,956), 204 amb ofici conegut (22,5%), segons dades de M.

Sanmartí (Los libros de "El Manifest...", op. cit.).

Segons el fogatge de 1497, el tèxtil era la primera ac-

tivitat menestral pel nombre de focs ocupats (14,1%), i

la segona d* totes les activitats econòmiques després de

la pagesia (14,7%). La seguien els sectors de la pell,

calçat i corderia (9,2/6). Una tercera part de tots els

focs prenien part en alguna activitat menestral, un 16,2/6 ,

es dedicava exclusivament a les tasques agrícoles, í un ¡

6,1/6 al comerç. Trobem vint-i-quatre paraires (l'ofici j

singular amb més focs a la vila després dels pagesos), }

setze teixidors i un "draper" (P. Bertran, "Aspectes demo

gràfics i econòmics de Cervera i la seva rodalia el 1497",
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Miscel·lània cerverina, III, op. cit., pp. 63-65).

Al llarg del segle XVI tota la Catalunya occidental -el

Segrià, l'Urgell, la Segarra i les Garrigues- sofreixen

un considerable procés de despoblació: el 1717 només re-

presentaran l'onze per cent de la població del Principat,

en lloc del vint-i-dos de 1535. La crisi del segle XVII

i en particular la pesta de 1651-53 -comparable potser a

| la de 1348- s'afegirà a aquest procés llarg de pèrdua ab

j soluta i relativa de pes demogràfic de les terres de po-

* nent (J. Nadal i E. Giralt, "Ensayo metodológico para el

estudio de la población catalana de 1553 a 1717", Estu-

dios de Historia Moderna, III, 1953, pp. 237-284; P. Vi-

lar, Catalunya dins l'Espanya Moderna, II, op. cit., pp.

346-350).

Al cadastre-manifest de 1744-45 només trobem un sol pa-

l raire, malgrat que el sector tèxtil seguia ocupant un

i 27,1% de les llars. El conjunt de menestrals suposaven

ï el 40% de tots els manifestants, un 47/6 realitzaven tas-
I
[ ques agrícoles únicament i un 3,8% exercien el comerç i

I els transports. No sembla que es pugui parlar pròpiament

s d'una "desindustrialització" o "ruralització" de 1'econos —
i mia de Cervera, sinó més aviat d'un canvi de nivell en la

» seva indústria rural: en el feudalisme tardà s'havia ori-

I entat cap a la demanda de teixit bast i a l'abast de la

j població pagesa comarcal, així com altres productes de

t consum rural (cordes i espardenyes, per exemple, els ex-

cedents de les quals s'exportaven a "la marina").

Una breu però interessant síntesi de la trajectòria de

la Confraria del Roser, inicialment formada pels paraires

i drapers que es separaren de la de Sant Llorenç dels tei_ <

xidors, pot trobar-se al treball de R. Miró, "Aportació aí *
• l'estudi d'algunes confraries del Roser a la Segarra",

r Miscel·lània cerverina, IV, op. cit., pp. 119-144. í
s """"~~"""™"""~"""—"——•"—-——•———~.
ï

(158) Josep Ma Torras i Ribé data el pas del mètode antic a la

insaculació per bosses el 1501 (op. cit., p. 103). La da_ t

ta de 1480 és donada per Faust de Dalmases, op. cit., pp. t
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140-141.

(159) Desconec quan de temps va practicar-se aquesta recargola^

da fórmula, o si va tractar-se només d'una solució transa^

tòria a possibles encallaments en el funcionament de la

paeria a finals del segle XV o les dues centúries se-

güents. Faust de Dalmases tenia uns criteris molt favora_

bles respecte a la capacitat "dirigent" del clero també

en el regne d'aquest món: "si hem d'atendre a l'adagi fran

ces A tout seigneur tout honneur, és precís posem a la su_

mitat de la societat cerverina de cinquanta anys enrera,

la clerecia, tant pel seu sagrat ministeri com per les

virtuts de què estava adornat. És la veritable classe d¿

rectora, la directora per excel·lència, ja que guia nos-

tres consciències, no sols per a encaminar-nos al cel,

sino per caminar per la terra" ("Les classes directores",

a De la Cervera vuitcentista..., op. cit., p. 122; vid.,

al respecte, més endavant, el capítol L'Església, el crè-

dit i la usura a Cervera en el segle XVIII). No seria es_

trany que amb un plantejament ideològic semblant Dalmases

hagués seleccionat aquest procediment electiu entre al-

tres a l'hora d'escriure la seva Guia Histórico-Descrip-

tiya de 1890.

Pel que fa al control reial de la mecànica insaculatòria

vid. la nota 141.

(160) P. de Dalmases, Guía Histérico-Descriptiva..., op. cit.

p. 141.

(161) Inclosos els qui, en l'estudi de Llobet, no són identify

cables per la seva professió: Trilla, Indilla, Montserrat,

Porta, Boldú (J. Mi Llobet, La "Taula de Canvi" de Cerve-

ra. .., op. cit., pp. 175-177).

)"Después, en el año 1698, se varió esta formalidad pues en

virtud de real decreto se formaron cuatro bolsas, en las

cuales, atendida la gradación se insaculaban personas de
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todos los estados, y Je aquellos sorteaban para todos los

cargos según prescribía dicha disposición" (F. de Dalma-

ses, op. cit., p. 141).

L'elecció per quarters permetia escollir membres de

la mà inferior en proporció superior a una quarta part,

però tampoc ho garantia. Un mecanisme addicional que po

dia desvirtuar el sistema de quarters era la variació pr£

porcional del nombre d'habitants entre les quatre circums_

cripcions per efecte del creixement demogràfic i urbà.

Segons dades del fogatge de 1497 estudiades per Prim Be£

tran, el quarter de Capcorral reunia un 32,8% dels foca,

contra només un 16,256 el de Montserè, un 22,756 el de Fr¿

menors, i un 28,3/6 la plaça Major. La línia divisòria eri

tre el quarter de la plaça i el Capcorral degué anar-se

desplaçant, de portal en portal, al llarg del carrer ma-

jor a mida que la vila s'allargava; però amb un cert re-

tard en l'àmbit administratiu en relació a l'habitatge de

fet. Això esplicaria la tendència "nipertròfica" del Ca£

corral ("Aspectes demogràfics i econòmics de Cervera...",

op. cit., p. 56).

(163) Llibre de la Quistia, 1715-1718, AHC. Al cadastre-mani-

fest de 1744 l'únic Fèlix Montaner, que reb en un cas el

tractament de "don", és considerat "comerciant". Els al^

tres dos membres de la família Montaner eren don Bonaveri

tura i don Joan, considerats cavallers i posseint ambdós

el càrrec de regidor perpetu en aquella data.

Vid., també, al respecte, J. Portella, "El marc admini£

tratiu de la Cervera del segle XVIII", Miscel·lània cer-

verina, IV, op. cit., pp. 163-174.

(164) J. H. Elliott, La rebelión de los catalanes, op. cit., p.

91. Cervera es queixava a l'administració reial d'aques-

tes usurpacions nobiliàries el 1609 (Vid., també, "Una

aristocràcia provincial. La classe dominant catalana en

els segles XVI i XVII", op. cit., pp. 32 i 35.
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(165) J. Corts, Estado Antiguo y Modernode la ciudad de Cerve-

ra, doc. cit., cap. 5, "De la fidelidad y valor con que

siempre se ha mantenido esta Ciudad', fs. 73-78v.; Andreu

de Massot, "Noticias de... Cervera...", doc. cit., preg.

245, fs. 152-154.

(166) J. Corts, "Ressumpta Historial...", doc. cit., f. 12v.

(167) F. de Dalmases, op. cit., pp. 290-306; J. Franquesa Ga-

sol, op. cit., vol. II, pp. 86-122.

(168) F. Carreras i Candi, Dietari 'e la guerra aCervera. Des

del 1462 al 1465, Bartomeu Baxarias, Barcelona, 1907; A.

Duran i Sanpere, Llibre de Cervera, op. cit., pp. 33 i 55.

(169) S. Sobrequés i J. Sobrequés, La guerra civil catalana del

segle XV, Vol. I, Ed. 62, Barcelona, 1973, pp. 267-268.

Quan Lleida tregüé el pendo el Consell de Cervera preri

gué l'acord, el 9 de maig, d'imitar el seu gest. Però la

bandera va posar-se només "al cap de la sala de la pahe-

ria" (F. Carreras i Candi, op. cit., p. 15) Si no s ' indi^

ca el contrari, totes les referències provenen del Dieta-

ri de Carreras i Candi.

(170) "...car qui es senyor del camp es senyor de les forces"

(Dietari..., op. cit., p. 24). Per a les circumstàncies

de l'expedició, vistes des d'una òptica exclusivament ba£

celonina, vid, el capítol "L'exèrcit de Barcelona al front

de l'Oest: problemes socials i econòmics", a La guerra ci~

vil catalana del segle XV, I, op. cit., pp. 267-299 i 428.

(171) F. de Dalmases, op. cit., p. 316; F. Carreras i Candi, op.

cit., pp. 30-32; A. Duran i Sanpere, op. cit., pp. 350-

363. Per a la composició de l'host, vid. La guerra civil

catalana..., op. cit., I, pp. 275-278.

(172) La superposició de la guerra civil a les guerres pageses

anteriors ha estat tractada per Jaume Vicens Vives (His-
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toria de los remensas en el siglo XV, CSIC, Madrid, 1945,

pp. 67-122; Juan II de Aragón (1398-1479). Monarquía y re-

voluciónenla España del siglo XV, Teide, Barcelona,

1953, pp. 251-262 ; S. Sobrequés i J. Sobrequés (La guerra

civil catalana..., op. cit., I, pp. 11-41, 449-454; i, II,

pp. 341-345); per Jaume Sobrequés ("La crisi social agrà-

ria a la Baixa Edat Mitjana: els remenees", a AA. VV.,

Estructura social i econòmica del camp català, Institut

Municipal d'Història, Barcelona, 1978, pp. 47-56), i tain

bé per Pierre Vilar (Catalunya dins l'Espanya Moderna,

II, op. cit., pp. 147-159 i 199-212).

(172 bis) Sobre els greuges comesos a Cervera pel carià Sapor-

tella, vid. F. de Palmases, op. cit., pp. 162-164; A. Dii

ran, op. cit., p. 33 i la nota 63 d'aquesta secció; per

a l'activitat política en favor de Joan II vid., "La fugi.

da del diputat Bernat Saportella i l'establiment d'una DjL

putació reialista a Tarragona", a La guerra civil catala-

na.. ., I, op. cit., pp. 431-436.

(173) Pel concepte de bandolerismo social, vid., E. J. Hobs-

bawm, Rebeldes Primitivos, Ariel, Barcelona, 1974, pp.

27-50, i Bandidos, Ariel, Barcelona, 1976. En aquest cas

no es tractava pròpiament d'un bandolerismo social, sinó

del recurs deliberat a implicar la població del lloc on

es cometia l'acció per facilitar-se el bandoler la fugi^

da.

(174) J. H. Elliott, Larebelión de los catalanes, op. cit.,

pp. 103-104; J. Regla, El banaolerisme catalàdel barroc,

Ed. 62, Barcelona, 2a ed., 1966.

(175) J. Ma Llobet, La"Taula de Canvi"..., op. cit., pp. 63-

68.

(176) El 1607 reberen l'absolució varis acusats de robatori, en_

tre els quals un francès i un aragonès. El 1610 un
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ner barceloní era perpètuament desterrat, enmig d'altres

processos. En canvi, el 1617 es deixaria en llibertat

sota fiança un veí de Guspí acusat d'haver allotjat An-

dreu Puigredon, "lo negre d1 Altarriba" , i altres bando-

lers (J. M8 Llobet, loc . cit. ) . Cervera ja havia parti^

cipat en una Unió contra les bandositats promoguda des

de Lleida a principis de 1590 (Vid. , Josep Lladonosa, £1

bandolerisme a la Catalunya occidental, 1473-1616, Rafael

Dalmau ed., Barcelona, 1972, pp. 54-55).

(177) Era un veí de Granyena aleshores resisdent a Cervera,

me Pau Montserrat. L'ordre dels hospitalers era senyora

del lloc, i des de 1603 n'era comanador Onofre Copons,

d'una família ben arrelada a Cervera i la comarca (A.

Bach i Riu, Un poble de la Segarra. Granyena, Arxiu Di£

cesa, Solsona, 1980). Vid . , també, l'apartat anterior

"Una vila antisenyorial? L'oligarquia patrícia en el go-

vern local",

(178) La tropa reial s'endugué presoneres cinc persones que

Cervera tenia detingudes a la presó, contravenint els

privilegis i les constitucions catalanes. El comandant

de la força amenaçà els paers i advocats d'endur-se' Is

també presos a Barcelona si es resistien. Ja el 1614 el

virrei Santa Coloma havia topat amb el Consell de Cerve-

ra per un problema de precedencies en els seients de l'e£

glésia a l'hora dels oficis religiosos (J. Ma Llobet, loc .

ei t . ) . Per a la repressió virregnal del bandolerismo ca_

talà en els virregnats de Santa Coloma i Alburquerque,

vid. J. H. Elliott, La rebelión de los catalanes, op. cit.,

pp. 95-117.

Pierre Vilar relaciona el protagonismo de la petita no-

blesa rural en el bandolerismo català del cinc-cents i el

sis-cents, amb el efecte de la Sentència Arbitral de GUÍJ

dalupe sobre aquests membres de la classe senyorial "que

no han anat a les ciutats ni provat llur fortuna de les

fonts de les rendes urbanes, i las terres dels quals, ex_
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plotades indirectament, són de dimensions reduïdes" (Ca-

talunya dins l'Espanya Moderna, II, op. cit., pp. 298-

304). Però recorda que l'estructura pluriclassista de'

bandidatge "sorgeix de tota la misèria, de tot el desequi^

libri dels temps de la inflació". En el set-cents la sim

plificació dels bàndols en dos, "nyerros" i "cadells",

tradueix encara més la penetració del fenomen a bona part

de la societat catalana. "Es possible que els senyors

tinguessin llurs homes d'acció i les comunitats també.

No veiem pas que hagin estat sistemàticament oposats...;

recordem que els municipis es troben entre les mans de

burgesos molt lligats als interessos senyorials... No hi

ha una política urbana sistemàtica contra la noblesa.

(...) Els bàndols oposats arriben a reconciliar-se quan

es tracta de resistir una operació de policia (...) Al

camp hom temia més els soldats que els bandits. Aquests

trobaren protectors entre els pagesos més simples i entre

els més alts personatges" ("L'evolució del bandidatge ca_

talà: de les lluites de faccions a la revolta catalana",

op. cit., pp. 350-355).

(179) La cita, treta de la crònica local dita Llibre Verd del

Racional, és reproduïda per Josep Ma Llobet (La '"Taula de

Canvi" de Cervera..., op. cit., p. 78). El tema fou mo-

tiu d'enfrontaments a les Corts de 1626, 1632 i 1634, con_

tribuir¿ rotablement a l'esclat del 1640, tal com ha mo£

trat .,ohn H. Elliott a La rebelión de los catalanes, Si-

glo XXJ, Madrid, 1977. Per a la institució del dissenti-

ment a les ''orts Catalanes, vid. , tarr'bé, el treball de

Elliott, pp. 197-198. Constituïa un fre molt considera-

ble a la progressió de l'absolutisme monàrquic, t-il com

ho mostra comparativament la fórmula extrema del liberum

veto a la Sejm, o parlament aristocràtic polonès (Perry

Anderson, El estado absolutista. Siglo XXI, Madrid, pp.

229 i 297).

(180) J. H. Elliott, La rebellón de los catalanes, op. cit.,

pp. 132-138.
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(181) Idem., p. 95

(182) J. H. Elliott, "Una aristocràcia provincial. La classe

dominant catalana en els segles XVI i XVII", L'Avenç, 40,

1981, pp. 31-32. Com que les decisions calia prendre-les

a corre-cuita en unes sessions que sempre tenien lloc a

Barcelona, l'oligarquia barcelonina duia la veu

cantant. Si per la seva composició, "la Diputació era ex.

clusivament la reserva dels membres de la classe dominant

del Principat", les actuacions "tendien a ser dictades

per un sector particular de la mateixa" (idem., p. 31).

(183) Idem., pp. 125 i 200. També en el mateix sentit, vegeu

J. Amelang, "L'oligarquia ciutadana a la Barcelona mode£

na: una aproximació comparativa", Recerques, 13, 1983,

p. 23.

(184) J. H. Elliott, La rebelión de los catalanes, op. cit.,

pp. 95-96, i "Una aristocràcia provincial...", op. cit.,

pp. 26, 30 i 32. El cas de Polònia és en això il.lustra_

tiu per extrem: l'èxit en una defensa uitrancera de les

prerrogatives aristocràtiques identificades amb un >>r:ons_

titucionalisme" nacional pogué impedir la generació d'un

absolutisme autòcton, però no la invasió i disecció per

obra d'absolutismes foranis (P. Anderson, El estado abso~

lutista, op. cit., pp. 281-303).

(185) J. H. Elliott, La rebelión de los catalanes, op. cit.,

pp. 209-215.

(186) J. M9 Llobet, La "Taulade Canvi"..., op. cit., pp. 77-

80. Els préstecs manllevats per pagar soldats i contri-

bucions forçoses de guerra superaven, segons el Consell,

els deutes generals per les pestes, fams i caresties coe-

tànies (Vid. , més endavant, l'apartat "L'Esglé¿>Aa parro-

quial i la seva ciutat" ïl capítol L'Església, el crèdit

ilausura a Cervera en el segle XVIII).
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(187) Guia Histérico-Descriptiva..., op. cit., p. 344.

(188) Segueixo en aquest punt, com parcialment en l'anterior,

la síntesi que dóna Josep MS Llobet a partir dels llibres

de Consells de la paeria de Cervera (La "Taula de Canvi"

..., op. cit., pp. 82-91), juntament amb les versions de

Josep Corts, Andreu de Massot i Faust de Dalmases(per ob

servar, com ho venim fent, les deformacions del mite rei£

lista), i algunes breus notícies d'Agustí Duran i Sanpere

(Llibre de Cervera, op. cit., pp. 393-401).

(189) Vid., més endavant, "L'Església parroquial i la seva ciu-

tat", al capítol sobre L'Església, el crèdit i la usura a

Cervera en el segle XVIII.

(190) El Consell, com a representant dels veïns que "els ha fet

i pagat", reclamarà sempre un dret a tutelar aquests tr£

sors de l'Església, dels que feia sovint inventaris (A.

Duran i Sanpere, op. cit., pp. 191-195 i 398). Vid. , tarn

bé, "L'Església parroquial i la seva ciutat" (ref. nota

anterior), especialment les notes 52 i 57. L'encunyació,

autoritzada pel batlle i el veguer, importà 18.423 lliu-

res en moneda d'argent i una quantitat no coneguda en m£

neda de coure (J. M§ Llobet, op. cit., pp. 85-86). Aquest

cop sembla que el clero cerverí accedí de bon grat a la

refosa d'una part dels tresors de les esglésies.

(191) Per a la fixació d'un tall mensual destinat a mantenir un

batalló organitzat a Barcelona el febrer de 1462 es calcxj

lava en sis-centes el nombre de cases habitades de la vi-

la (J. M§ Llobet, op. cit., p. 88).

(192) A. Duran, op. cit., p. 398. Probablement el comte de Gai

merà i els barons de Sant Antolí fossin exiliats filipis-

tes. Segons Jordi Vidal i Pla, el 1646 una quarta part

dels cavallers, nobles i "senyors de vassalls" reunits a

les Corts de 1626 es trobaven en aquell moment a 1'exilit

i això va implicar "el segrestament de les rendes i juri£
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diccions de més de la meitat del territori català, que

degut al fet de l'exili resta sense senyor" ("Els exili-

ats filipistes: una divisió en la classe dirigent catala_
na"» L'Avenç, 40, 1981, pp. 36-42).

La importància d'aquest exili filipista integrat en la

seva immensa majoria per membres del braç militar, fou

l'altra cara del protagonismo pagès, de "la Terra", en el

moviment "nacional" de 1640. Aquest protagonismo popular,

que ja fou assenyalat per Pierre Vilar (Ca t aluny a dins

1'Espanya Moderna, II, op. cit., pp. 356-364), ha estat

subratllat en estudis més recents. "Avui -escriu Ricard

Garcia Cárcel en una reconsideració historiogràfica-,

doncs, sembla minimitzar-se la revolta oficial, condició

nada seus dubte en la seva trajectòria pel transfons rev£

lucionari... la pròpia aliança amb França... no sembla si_

no el recurs obligat d'una burgesia feble, que davant de

la pressió social i la consegüent necessitat d'un poder

estatal protector, es llançà en braços de França davant

de la seva incompatibilitat amb Olivares" ("La revolució

catalana i la seva historiografia", L'Avenç, 40, 1981,

pp. 21-25).

(193) Les funeràries per Lluís XIII fetes a Cervera el 1643 li

atorgaven aquest distintiu (A. Duran, loc. cit. ).

(194) A. de Massot, "Notícies de... Cervera...", doc. cit.,

preg. 246, fs. 154-156; vid., també, J. Corts, "Estado

Antiguo y Moderno...", doc. cit., fs. 80v.-85.

(195) Guía Histórico-Descriptiva..., op. cit., pp. 345-349.

(196) J. MS Llobet, La "Taula de Canvi"..., op. cit., pp. 93-94.

A. Duran, op. cit., p. 399; J. M§ Llobet, op. cit., p. 93.

Vid., en relació a 1'ascens social multisecular d'aquest

llinatge cerverí les notes num. 25, 149, 150 i 156 d'aque£

ta secció i, més endavant, l'apartat "Creditor de senyors, |
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exactor de pagesos" del capítol dedicat a Els ingressos

de les classes rendistes.

(198) Malauradament Duran dóna en molt comptades ocasions en

el Llibre de Cervera les referències documentals de

les seves fonts que, convé recordar, no estaven cataloga^

des i sofríen en aquests anys varis trasllats d'emplaça-

ment.

La notícia dels conjurats es al Llibre de Cervera, p.

399. La llista de participants a Josep Corts, "Estado

Antiguo y Moderno...", doc. cit., fs. 84v.-85.

(199) A. Duran, op. cit., p. 395.

(200) J. M§ Llobet, op. cit., p. 94.

(201) Idem., pp. 94-96 i 104.

(202) Es troba, amb altra documentació referent al deute del

Comú de Cervera, en un lligall de Censáis de l'AHCC.

Vid., més endavant, l'apartat sobre "L'Església parroqui_

al i la seva ciutat" del capítol L'Església, el crèdit

i la usura a Cervera en el segleXVIII. Eva Serra ha

atribuït darrerament una importància central als efectes

de la guerra dels Segadors, i les conseqüències fiscals i

militar* posteriors, en la trajectòria econòmica catalana

del sis-cents: la guerra s'havia produït en un moment d'e_

rosió de la renda feudal i d'inici de transformacions a-

gràries sota protagonismo pagès, i tindria com a resultat

una col·lisió entre renda feudal i pes fiscal que conduí^

ria a "un procés d'endeutament pagès de caràcter inèdit,

que, d'una banda, endarreiiia el procés de transformaci-

ons, i, de l'altra, el distorsionaría". El pes fiscal,

"de passatger extraordinari esdevé crònic extraordinari i

finalment permanent ordinari; i actua peremptòriament d'u

na manera especial sobre les economies pageses i munici- j

pals, sobre pagesos i universitats" ("Per una cronologia
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i interpretació de la crisi del segle XVII", a AA. VV.,

Terra, treball i propietat. Classes agràries i règim se-

nyorial als països catalans, Crítica, Barcelona, 1986, p.

237).

(203) P. Vilar, Catalunya dins l'Espanya Moderna, II, op. cit.,

pp. 373-411 i 414.

(204) Pel cas del Vallès Oriental, vid. Jaume Danti, "La

ta dels Gorretes a Catalunya, 1687-1689", Estudis d'His-

tòria Agrària, 3, 1979, pp. 85-86.

(205) En el segle XVIII aplegava bestiar procedent de les zones

pirinenques i l'Aragó, i moltes vegades d'origen francès,

i compradors que afluien de zones molt llunyanes (N. Sa-

les, "Ramblers, traginers i mules", Recerques , 13, 1983,

pp. 75-78).

(206) A. Duran, Llibre de Cervera, op. cit., p. 399.

(207) ídem., p. 396.

(208) ídem., p. 399.

(209) J. MS Llobet, La "Taula de Canvi" de Cervera. . . , op. cit.,

p. 191. La xifra total ingressada entre 1620 i 1710 fou

de 64.505 lliures de les quals un 31,3% procedia de no-

bles, senyors, doctors, notaris i metges, un 15,7% del

deute de la vila i altres universitats, un 12,2% de l'E£

glésia i institucions religioses, un 9,2% de tutors, ma£

messories i curaduries. Només un 8,4% provenia de merca_

ders , botiguers o menestrals, i un 15,3% de pagesos, amb

un 8% de procedència indefinida. En total, un 54,2% eren

dipòsits fets per persones o institucions cerverines, i

la resta d'altres poblacions (idem., p. 189).

(210) H. Kamen, "Una insurrecció oblidada del segle XVII: l'a.1

çament dels camperols catalans de l'any 1688", Recerques ,
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9, 1979, p. 13.

(211) H. Kamen, "Una insurecció oblidada...", op. cit.; J. Dan_

tí, "La revolta dels Gorretes a Catalunya, 1687-1689",

Estudis d'Història Agrària, 3, 1979, pp. 79-99.

(212) J. Danti, op. cit., p. 86.

(213) Segons la relació anònima "Sucesos de Cataluña desde el

año 1640 has ta 1693", citada per H. Kamen, op. cit., p.

13; vid., també, A. Duran, op. cit., p. 399, i J. MS Ll£

bet, op. cit., p. 99. La plaga fou combatuda a Cervera

cavant la terra, aplastant les llagostes amb mantes i

fent-les menjar per centenars de porcells especialment

comprats per la vila, però amb escàs èxit.

(214) P. Vilar, Catalunya dins l'Espanya Moderna, II, op. cit.,

p. 363; H. Kamen, op. cit., pp. 15-17; J. Danti, op. cit.,

pp. 90-91.

(215) J. Danti, op. cit., p. Si.

(216) J. Nadal i E. Giralt, La population catalane da 1553 à

1717, S.E.V.P.E.N., París, 1960, pp. XI-XIII i 337; P.

Vilar, Catalunya dins l'Espanya Moderna, op. cit., II,

pp. 348-350.

(217) H. Kamen, op. cit., p. 18; J. Danti, op. cit., p. 92.

{ (218) Es coneix com l'avalot de les faves per presidir-lo l'£

I posició al pagament a la Seu dels delmes de cebes, alls,

* faves, hortalisses i cànem, però també exigia una bossa

de pagesos en la mecànica insaculatòria, i 1'expulsió

dels "micers i melitars" de la Casa de la Ciutat (Llorenç

Ferrer, "L'avalot de les faves a Manresa, Un moment de

| la revolta de la terra de Catalunya el 1688", Recerques,

11, 1981, pp. 123-135).
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(219) J. Corts, "Estado antiguo...", doc. cit., fs. 85-87v; An

dreu de Massot i Faust de Dalmases reprodueixen gairebé

literalment el seu relat ("Notícies de... Cervera...",

doc. cit., preg. 247, fs. 156-158; Guia Histórico-Descrip-

tiva..., op. cit., pp. 350-351).

(220) H. Kamen, op. cit., p. 25. La intenció principal de la

intervenció francesa en la revolta sembla haver estat en_

coratjar-la per tal d'entretenir les tropes castellanes

mentre tenia la major part de les seves forces en el

fronts septentrionals.

(221) Llibre de Consells, 1677-1690, AHCC. Tenia llavors vint-

i-dos anys, i el seu pare ja havia ocupat sovint càrrecs

de la paeria (A. Duran, "Josep Corts" a Llibre de Cervera,

op. cit., pp. 429-432). vid., també, l'apartat anterior:

"Qui foren desafectes al Borbó".

(222) Llibre de Consells de Vint-i-quatrena, 1687-1709, AHCC.

(223) J. Danti, op. cit., pp. 95-96.

(224) Llibre de Consells de Vint-i-quatr'ena, doc. cit., consells

del dotze i catorze d'abril de 1689. En Josep Galceran

de Pinós i Rocabertí intervingué molt activament en la po

lítica barcelonina a les darreries del segle XVII i, jun_

tament amb el seu germà Miquel de Pinós, fou després un

actiu membre del partit austriacista.

(225) Vid., al respecte, l'apartat anterior "Ofrenes al rei-pr£

tector, exempcions del rei-exactor".

(226) Durant la primavera de 1689 s'havia tret la reliquia del

Sant Misteri per la gran sequera existent, i a l'estiu

Cervera va ajudar a les poblacions d'Arbeca i Térmens on

llavors es trobava localitzada la plaga de llagosta. A

finals d'agost va alçar-se sometent a la vegueria -350
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soldats pagats a càrrec de les universitats, trenta dels

quals de la vila- per anar a alliberar el setge de Campro

don (Llibre de Consells, 1677-1690, AHCC). La "gentada"

que va "succeir-se" al Llobregat al·ludeix a l'intent dels

gorretes d'aplegar en aquesta zona un "exèrcit de la Te£

ra" (J. Danti, op. cit., p. 97).

(227) Catalunya dins l'Espanya Moderna, II, op. cit., pp. 371

i 415; aquesta és l'única referència de la revolta dels

"barretines" a l'obra de Pierre Vilar.

(228) H. Kamen, op. cit., pp. 21-24.

(229) F. Soldevila, Història de Catalunya, op. cit., capítols

XXXI i XXXII.

(230) H. Kamen, op. cit., p. 27. La gràcia fou concedida final^

ment el febrer de 1690 (J. Danti, op. cit., p. 98). Pel

que fa a les maneres de jutjar aquest aparellament amb

els Grandes de España dels consellers barcelonins a canvi

de la seva col·laboració amb la repressió sanguinària

dels pagesos catalans, vid. la nota num. 11 d'aquesta sec_

ció.

(231) Vid., més endavant, en el capítol Desitges populars i

teatralitat política: la implantació a Cervera del nou

règim borbònic, l'apartat "El toc de l'Audiència i els

arts interpretatius de Felip V".

(232) J. M§ Llobet, La "Taula de Canvi"..., op. cit., p. 103.

(233) "Estado Antiguo y Moderno...", doc. cit., fs. 258-259v.;

vid., també, A. Duran, Felip V i la ciutat de Cervera,

op. cit., p. 40.

(234) El tercer era la insaculació d'una terna fiscalitzadora ;
I

iel veguer reial a la vila; vid. 1'anterior apartat sobre i

"L'erosió del veguer, o del rei com a senyor". i
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(235) P. Vilar, Catalunyadins l'Espanya Moderna, II, op. cit.,

p. 415; les sentències de Villarroel, i d'un memorial en

relació a la representació consular a Cadis, que es citen

més endavant, a les pp. 414 i 423.

(236) A. de Massot, "Notícies de... CerVv; " doc. cit.,

preg. 258, fs. 163-164 (subratllat meu, E.T.).

(237) J. Corts, Estado Antiguo y Moderno de la Ciudad de Cerve-

ra, doc. cit., fs. 236-238; A. Duran i Sanpere, Felip V i

la ciutat de Cervera, op. cit., p. 24

(238) Duran i Sanpere fou en part víctima d'una credulitat en

1'Estado Antiguo y Moderno de la Ciudad de Cervera de j£

sep Corts precisament en els seus components més événé-

mentiels que colen subreptíciament decisius judicis de

valor; per exemple, l'atribució a la Junta de "notables"

que apareix en escena el 1704 de tota la capacitat de d£

terminar l'opció a prendre per la ciutat en el conflicte,

és simètrica a la del propi Corts, que no considerava

l'ànima sensitiva dels ximples capaç de capir assumptes

tan subtils i trascendents: "tenían estos -la llista

d1"homes visibles" abans esmentada- muy frecuentes las

juntas para meditar con prudencia la buena salida de

aquel desempeño; y como del sentir de estos dependía el

conservarse en la obediencia del Rey, o el darla al Sor.

Archiduque no faltaron exploradores que introducidos á

la Ciudad trabajaban con aparentes razones para atraerlos

á sus torcidos intentos..." Per cert que això darrer és

un reconeixement de què no sempre les coses estaven tan

clares entre els components del lobby oligàrquic, que per

la seva trajectòria més sembla haver vetllat pels intere£

sos propis de l'élite benestant, que per qualsevol altra

fidelitat. (Josep Corts va deixar escrit un altre manus_

crit intitulat "De la alma sensitiva de los brutos"; ve-

geu A. Duran i Sanpere, Llibre de Cervera, p. 430).

(239) "Havem rebuda una letra(del Consell de Cent barceloní)...
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a la qual honorables senyors vos responem, com nosaltres

ara novellament siam entrats en regidos de aquesta unive£

sitat et com per ordinacio de aquesta vila lo consell o£

dinari no pot elegir algun sindich e missatger sens un

gran consell apellat de sexantena, en lo qual han a ésser

sexanta promens los quals han a ésser liquidats per nos-

tre Racional e liquidats aquells han poder fer e consti-

tuir tots e qualsevol sindichs que aquesta universitat f£

ce en qualsevulla actes et negociis..." (Francesc Carre-

ras i Candi , Dietari de la guerra a Cervera, des del 1462

al 1465, op. cit., p. 4; l'acord de capitulació pres en

Consell General, a les pp. 201-203).

(240) S'hi reuniren un total de setanta-quatre veïns, "convo-

cats y congregats en la casa de la Paheria ahont per sein

blant y altres coses se solen y acostumen convocar y cori

gregar, com a major y mes sana part, agut respecte de los

absents y llegitimament impedits, Concell tenint y dita

universitat representant..." Els assistents foren clas-

sificats per les condicions de paers -quatre-, consellers

ordinaris -setze-, consellers de Vint-i-quatrena i "repre_

sentants" en nombre de trenta. La composició socio-pro-

fessional d'aquesta representació extraordinària del Comú

pot trobar-se en 1' apèndix num. II d'aquesta secció
de Censáis, AHCC).

(241) Vid . els anteriors apartats sobre "La guerra dels Sega-

dors" i "L'ocupació militar de la vila i la revolta dels

Gorretes".

(242) Durant la guerra civil catalana del segle XV "la terra",

una veu àmpliament utilitzada en els escrits de les ins-

titucions catalanes enfrontades amb Joan II -entre les

quals el Consell de Cervera, com es mostra repetidament

en les transcripcions fetes per Carreras i Candi al seu

Dietari-, tenia una significació inequívocament nacional,

d'una colpidora precocitat essent un segle anterior a la

revolta dels Països Baixos (S. Sobrequés i J. Sobrequés,
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La guerra civil catalana del segle XV, I, Ed. 62, Barce-

lona, 1973, p. 260; Pierre Vilar s'ha referit també a

aquesta precocitat d'una expressa identitat nacional,que

emergeix ja a la Baixa Edat Mitjana,a Catalunya dins l'Es-

panya Moderna, II, op, cit., pp. 131-138 . Però llavors

aquest concepte de "terra"—pàtria—nació no podia tenir

cap connotació pagesa: el remenees de Verntallat col.la-

boraben estretament amb Joan II i els anomenats "reiali£

tes", mentre aquelles institucions de govern del Princi-

pat se servien de les "constitucions i llibertats" de Ca

talunya per impedir l'avenç del programa d'emancipació

pagesa. El propi conflicte remensa havia estat un dels

desencadenants del conflicte, i la "terra" catalana deferí

sada pels diputats de la Generalitat presentava uns trets

clarament aristocràtics.

L'associació "terra"-rebel.lia pagesa degué produir-se,

per tant, a la Catalunya posterior a la Sentència Arbi-

tral de Guadalupe (1486). La datació de l'altra signifi_

cacio paral·lela en els temps moderns, el de ruralia o

comarca propera, també és de moment imprecisa. Eva Serra

ha assenyalat la necessitat de "calibrar metodològicament

l'ús del marc de la comarca com a marc d'anàlisi histori£

gràfica", tot suggerint que "del 1500 al 1799, a causa de

la formació de noves energies socials, comencen a produir-

se fenòmens diferenciadors socials i comarcals, com a fets

indestriables de la transició del feudalisme al capitali£

me" ("Per una cronologia i interpretació de la crisi del

segle XVII" a Terra, treball i propietat. Classes agrà-

ries i règim senyorial als països catalans, Crítica, Ba£

celona, 1986, p. 217). ¿Podríem entendre la "comarcalit-

zació" del concepte de la terra, í la seva associació a

pagesia rural, com un estadi intermedi entre una signify

cacio nacional-aristocrática medieval i una altra nacio-

nal-burgesa contemporània? Però també podriem pensar en

una coexistencia de significats estratificats un dels

quals s'imposa als altres en cada moment i zona,

(243) J. Corts, "Estado Antiguo y Moderno...", dec. cit., fs.
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327-328; A. de Massot, "Noticias de... Cervera...", doc.

cit., preg. 274, fs. 177-180. "Queda clar, -ha escrit V¿

lar- que pàtria és una noció psicològica, i estat una no

ció jurídico-política i que, per tant, nació expressa £

bé la convicció o bé el dessig d'una coincidència pàtria-

estat. Però també queda clar que l'aplicació concreta de

cada terme a un territori, a un grup humà, pot variar en

el temps per a una mateixa comunitat i, dins d'una comuni^

tat, segons les persones". El nacionalisme polític bur-

gès ha pres del vocabulari popular la paraula pàtria este_

nent el seu abast i associant-la a uns o altres projectes

de poder, precisament per les seves fortes connotacions

sentimentals que susciten fàcilment una adhesió automàti-

ca i irracional. (P. Vilar, "Estat i nació en les consci

ències espanyoles: actualitat i història", a Estat, na-

ció, socialisme. Estudis sobre el cas espanyol, Curial,

Barcelona, 1981; la cita és de la p. 41, i els subrat-

llats del propi Vilar; vegeu també P. Vilar, "Pàtria i n£

ció en el vocabulari de la Guerra contra Napoleó", a As-

saigs sobre laCatalunya del segle XVIII, Curial, Barceló

na, 1973).

(244) J. H. Elliott, La rebelión de los catalanes.., op. cit.,

pp. 42-45; l'expressió d1"amor al campanar", de Capmany,

a P. Vilar, "Pàtria i nació en el vocabulari...", op.

cit., p. 148.

(245) P. Vilar, Catalunya dins l'Espanya Moderna..., op. cit.,

I, pp. 36-45 i 63-87; II, pp. 419-423; vegeu també 1'apa£

tat "El segle XVIII. Catalunya perd consciència?", a Es-

tat, nació, socialisme..., op. cit., pp. 74-77.

Josep Ma Torras i Ribé ha matisat des de l'àmbit d'obse£

vació municipal aquesta "satisfacció política" en el Priri

cipat durant el pròsper -per a alguns- segle XVIII, cri-

dant l'atenció cap a l'ofensiva gremial contra la corrup-

ció dels ajuntaments borbònics que en la dècada dels sei-

xanta adquiriria uns trets més literaris, polítics i su-

pra-municipals amb la presentació comuna de successius me_
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moríais de reforma institucional (Els municipis catalans

de l'Antic Règim, op. cit., pp. 317-328). Vegeu també E.

Lluch, "La Catalunya del segle XVIII i la lluita contra

l'absolutisme centralista. El "Proyecto del Abogado Ge-

neral del publico" de Francesc Romà i Rossell", Recerques,

1, 1970, pp. 35-50; J. M. Gay i Escoda, "Un "proyecto...

para restablecer el antiguo magistrado de Cataluña" al se_

gle XVIII", Recerques, 13, 1983, pp. 145-158. Tota la se£

ció II d'aquest treball demostra quant ben poc tranquil

va ser a Cervera el set-cents, malgrat haver començat amb

la victòria del rei que els veïns havien volgut seu.

(246) P. Vilar, "Pàtria i nació en el vocabulari de la Guerra

contra Napoleó", op. cit., pp. 133-171. Dels voltants de

1820 a 1885 sitúa Vilar el període "regionalista-protec-

cionista" , i només a partir de 1885 s'iniciaria pròpia-

ment la fase "nacionalista-burgesa" (Catalunya dins

l'Espanya Moderna, op. cit., I, pp. 66-67).

(247) P. Vilar, Estat, nació, socialisme..., op. cit., p. 57.

(248) P. Vilar, Catalunya dins l'Espanya Moderna, op. cit., I,

pp. 38-39 (subratllats del propi Vilar). I, en un altre

cantó: "Els fets ens arriben pels escrits. Expressen els

pensaments oficials, o, com a màxim, elitistes. El poble

no expressa els seus sentiments més que per actes (sovint

violències), o pels seus silencis, si no passa res" (Es-

tat, nació, socialisme..., op. cit., p. 69).

(249) Alhora que s'interseccionen, aquests conjunts determinen

fondes cingleres d'experiència històrica diferenciada.

Juntament amb les grans distàncies ètnico-culturals ant£

riors a la world-economy capitalista (reproduïdes després

subsumides en aquest sistema per primer cop mundial), la

cinglera que sembla haver estat més profunda i persistent

-dintre de cada cultura, cada "nació", cada poble i clas-

se social- és la que separa la diferent socialització '.

dels gèneres masculí i femení. Per a la cultura europea- j



1359

occidental Joan Kelly ha suggerit fina i tot una relació

inversa enti a la trajectòria dels progressos intel.lectu_

als, artístics i materials del món masculí i l'evolució

de la condició femenina en aquell (Women, History and

Theory, The University of Chicago Press, 1984). Pierre

Bonnassie ha observat una correlació semblant en l'status

de la dona a Catalunya abans i durant el ràpid desenvolví

pament feudal (per a la seva independència material, jurí^

dica i social vid., Catalunya mil anys enrera, op. cit.,

I, pp. 239-745; la degradació d'aquest status en iniciar-

se el creixement econòmic feudal, ídem., II, pp. 14-16).

Això suposa admetre que -de forma anàloga a les diferents

societats, ètnies i pobles precapitalistes contemplats

des d'una visió no etnocèntrica- es tracta d'històries di-

ferents. Fins i tot les històries amb més explícita vo-

luntat de ser totals acaben sent, des d'aquest punt de

vista, només la història d'una meitat. Aquest trebaJl ne

és en això cap excepció.

(250) En un pas del texte "Sobre els fonaments de les estructu_

res nacionals" (a Estat, nació, socialisme..., op. cit.,

pp. 11), Pierre Vilar reconeix que "sota formes més espori

tànies, menys organitzades i preexistents a l'individu,

es dibuixen concèntricament consciències de comunitat: un

home és d'un poble, d'una comarca..." Aquest és un dels

pocs esments, com també el de I1"amor al campanar" de Ca£

many citat a la nota 244, de l'existència de vincles de

solidaritat més restringits i "concèntrics" als de comu-

nitat nacional, present a les pàgines de Vilar dedicades

a reflexionar sobre el fet "nació". Un tercer però rar

exemple és el següent reconeixement de la preeminència

de la comunitat local en el marc d'un sistema feudal: "En

la base del mode de producció feudal, un home 1) pertany

a una comunitat local i 2) diu "soc del senyor tal..."

(Estat, nació, socialisme..., op. cit., p. 15). Per cert,

que això últim ens recorda la importància de poder dir,

en un cas com el de Cervera, "no som de cap senyor, sinó

del rei."
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També en un altre lloc escriu que "la comunidad rural,

y muy pronto las "comunas" urbanas, constituidas a menudo

contra los poderes feudales, representan fuertes solidari^

dades"; però queda sense resposta la seva pròpia pregunta

referent a allò que "en esa atomización, prepara, por una

parte, la conciencia de comunidades más amplias y, por

otra parte, el renacimiento de estados definidos territo_

rialmente y políticamente fuertes" ("Pueblos, naciones,

estados", a Iniciación al vocabulario del análisis histó-

rico , Crítica, Barcelona, 1980, p. 158).

¿No podriem establir una certa relació, en el conjunt de

l'obra de Pierre Vilar dedicada a Catalunya, entre aque£

ta atenció preferent pels lligams nacionals en el pla

dels agrupaments de voluntats polítiques i socials co-

l·lectives, altres que les de classa, i l'atenció prefe-

rent en el pla sòcio-economie a resseguir les traces del

sorgiment d'una burgesia "nova"? Que hi ha tota una "â

tra Catalunya" del oet-cents i del vuit-cents, "tancada

en les velles relacions socials, en els vells pensaments",

no se li escapa pas a Vilar (vegeu "La Catalunya indus-

trial: reflexions sobre una arrencada i sobre un destí",

Recerques, 3, 1974, p. 21). ¿Ens hauria, doncs, de sor-

prendre trobar una forta preeminència dels vincles de s£

lidaritat comunitària local -i precisament ben poc "es-

pontànies", la mar d'"organitzades" per la norma i el co£

turn- precisament en una petita ciutat d'aquesta "altra C_a

talunya"?

(251) P. Vilar, Estat, nació, socialisme..., op. cit., p. 10

(252) A. Macfariane, Reconstructing Historical Communities, Cain

bridge U.P., 1977. Manllevant de la sociologia, i en pa£

ticular dels plantejaments de Colin Bell i Howard Newby

(Community Studies. An Introduction to the Sociology of

the Local Community, George Allen and Unwin, Londres,

1971) una extremada i insensata oposició de 'comunitat'

entesa com a objecte teòric i com objecte real d'estudi,
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Macfariane considera un mite qualsevol assumpció de l'e>c

istència en el passat de comunitats considerades objectes

reals que el procés d'industrialització i d'urbanització

haurien destruït o sotragat fortament.

Més que una subtilesa metodològica, aquest hipercriti-

cisme teoricista és una forma d'esquivar els problemes i

anar a parar en 1'empirismo més extremat del "tot s'hi

val". Aquesta és també, en essència, la crítica que li

adreça Craig Calhoun ("History, anthropology and the stii

dy of communities: some problems on Macfariane's propo-

sal", Social History, vol. 3, num. 3, 1978, pp. 363-

373): no n'hi ha prou amb oferir una eina, "a workman

must select his tools with some task in mind."

Un bon exemple del resultat de començar negant 1'existen^

eia de comunitats, i oferir després tot un seguit de mè-

todes i tècniques per estudiar-les (detallant fins al ço

lor del marcador que cal emprar en cada fitxa-tipus; ve-

geu la p. 90), és que hom hagi de llegir, quan arriba al

capítol rotulat "some uses for the data", que "the survi-

val of records dictates the type of question it is mea-

ningful to ask." (p. 115). I que encara cregui Macfarla-

ne a la pàgina 202 que "a historian will... envy the so-

ciologist's ability to ask questions!

Si es prescindeix d'aquests benintencionats intents de

"perfeccionar" teòricament els conceptes a emprar, tot

allò que ens resta del llibre és purament un índex de c£

ses interessants d'estudiar en una comunitat, d'algunes

de les fonts utilizables en el cas de Gran Bretanya en

els segles XVI i XVII, i d'algunes tècniques de buidatge

manual. En definitiva, no res més que el que ja es podia

trobar en útils llibres-guía per a historiadors locals

com els de W. G. Hoskins (Local History in England, Long-

man, 43 reimp., Hong Kong, 1980 -la primera edició és de

1959) í A. Rogers (Aproaches to Local History, Longman,

2§ ed., Nova York, 1977 -la primera edició és de 1972).

(253) A. Macfarlane, The Origins of English Individualism- The
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Family, Property and Social Transition, Basil Blackwell,

Oxford, 1978. L'argument de Peter Laslett (The world we

have lost, Methuen, Londres, 1971) era que malgrat haver-

hi un bon nombre de grups d ' status diferenciat, només ex_

istia "one body of persons capable of concerted action

over the whole area of society, only one class in fact"

(p. 24). Pel que fa a la seva consideració de la vida fcj

miliar, en un cercle de persones estimades i d'objectes

coneguts i proporcions humanes, vid. el sarcàstic co-

mentari d'Edward P. Thompson: "Sería injusto contrastar

esto con el recuerdo de que Cumbres^ b°£ra_s£0£a£ está en-

marcado exactamente en una situación familiar como esta"

(Tradición, revuelta y consciència de clase. Estudios

sobre la crisis de la sociedad preindustrial, Crítica,

Barcelona, 1979, p. 18).

La reivindicació de 1'"individualisme" anglès d'Alan Ma£

farlane s'adreça fonamentalment en una altra direcció,

que s'analitza en la secció III d'aquest treball: la in-

existència d'una economia i una societat pageses en el

sentit que prenen aquests termes en l'escola de Teodor

Shanin (malgrat que s'acabi fent extensiva, finalment, a

tota consideració de la pagesia com a classe o grup soc_i

al en general).

(254) C. Calhoun, "History anthropology and the study of comnm

nities...", op. cit., p. 370; R. S. Neale (ed.), History

and Class, Essential Readings in Theory and Interpreta-

tion , Basil Blackwell, Oxford, 1983, p. 89.

(255) "Fue sobre todo oponiéndose a sus enemigos como la pequ£

ña colectividad campesina, no sólo tomó más firme concien_

eia de sí misma, sino que logró poco a poco obligar a tp_

da la sociedad a admitir su voluntad vital" (M. Bloch,

La historia rural francesa; caracteres originales, Críti_

ca, Barcelona, 1978, pp. 419-453; la cita es de la p.

421).

La caracterització a partir de Bloch de la communauté
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rurale i la comtnunauté villageoise troba importants difi

cultats d'aplicació en les zones de poblament feble i

dispers, com les terres del massís central francés o de-

terminades zones de masies disperses i petits nuclis de

la Catalunya vella. En aquest sentit és força interes-

sant el treball de P. M. Jones ("Parish, seigneurie and

inhabitants in southern central France during the eigh-

teenth and nineteenth centuries", Past and Present, 91,

1981, pp. 74-108). Aquest estudi posa a prova de manera

"pragmàtica" i força assenyada alguns dels suggeriments

menys insensats d'Alan Macf ariane, particularment el d'ii

na possible no coincidència en els límits espaials dels

diferents plans o nivells de relació superposats entre

els habitants d'una zona. P. M. Jones observa que era al

voltant de la parròquia on en aquest tipus de poblament

s'articulava una feble vida comunitària mancada d'una ba_

se territorial, econòmica -béns comunals- i administrati_

va clara i coincident; aquest protagonismo del clero,

erigit en "intermediari" de la comunitat, no significava

però necessàriament un control més estricte sobre els es_

perits i les creences dels habitants d'aquestes àrees

muntanyenques.

(256) J. M§ Font i Rius, "Génesis y manifestaciones iniciales

dei régimen municipal en Catalunya", a Estudis sobre els

drets institucionals i locals a la Catalunya medieval,

op. cit., pp. 580-584.

(257) C. Calhoun, The Question of Class Struggle. Social Foun-

dations of Popular Radicalism in the Industrial Revolu-

tion, Basil Blackwell, Oxford, 1982; vegeu també R. S.

Neale (ed.), History and Class..., op. cit., pp. 285-292.

(258) E. P. Thompson, La formación histórica de la clase obre-

ra. Inglaterra, 1780-1832, Laia, Barcelona, 1977 (3 vols);

E. P. Thompson, Tradición, revuelta y consciència de cla-

se. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindus-

trial, Crítica, Barcelona, 1979.
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(259) E. P. Thompson, "La sociedad inglasa del siglo XVIII: ¿lu

cha de clases sin clases?" a Tradición , revuelta y cons-

ciència de clase..., op. cit., pp. 13-61. Vid., també,

E. P. Thompson, "Patrician Society, Plebeian Culture",

Journal of Social History, 7, 1974, pp. 382-405.

(260) "There are good philisophical i psychological and socio-

logical grounds for thinking that individuals will always

have a narrower focus of loyalty and solidarity than the

international community of workers and capitalists", és

la conclusió de Jon Elster tocant a la revisió aquí al.lu_

dida (Making sense of Marx, Cambridge U.P., 1985, p. 397).

La consciència del reduccionisme que suposa atribuir una

exclusiva centralitat apriorística al conflicte de classe

es freqüent entre historiadors lligats a la tradició ma£

xiana, i anterior sens dubte a aquests replantejaments eil

tre filòsofs de les ciències socials. En aquest sentit

és, per exemple, il·lustratiu el cas de la historiadora

soviètica A. D. Lublinskaia (Vid., "Acerca de la metodo-

logía en la investigación de la historia de las masas p£

pulares y de las relaciones sociales en la época del ab

solutismo", a La crisis del siglo XVII y la sociedad del

absolutismo, Crítica, Barcelona, 1979, pp. 180-220).

(261) Elster admet que "the danger ofpremature reductionism

should be constantly kept in mind. Collective action may

simply be too compiex for indi v i du al-1eye1 explanations

to be feasibleat the current stage" (op. cit., p. 359).
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NOTES DE LA SECCIÓ II

Cap. 5, Desitjós populars i teatralitat

política: la implantació a Cervera

del Nou Règim borbònic.
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NOTES

(1) F. Soldevila, "Catalunya sota els tres primers borbons",

cap. XXXIV de la seva Història de Catalunya. (Vol. III,

Ed. Alpha, Barcelona, 1935, p. 1.

(2) J. Mercader, Felip V i Catalunya, op. cit., p. 28. La

cita que ve a continuació és a la p. 7.

(3) Núria Sales replanteja el sentit de la promulgació del

decret de Nova Planta relacionant-lo directament amb el

fenomen general de l'absolutisme, i les específiques cort

dicions d'una derrota militar sobre uns vassalls infi-

dels, en lloc d'unes connotacions intrínsiques a un o

l'altre pretendent, tot recordant com Felip V no va su-

primir pas llibertats i privilegis de vascos i navarre-

sos que no s'havien revoltat contra ell (Els botiflers,

1705-1714, Rafael Dalmau ed., Barcelona, 1981, pp. 6-8 i

84-87). Carlos Martinez Shaw ha suggerit més recentment

la mateixa revisió d'aquell atemptat a la nació catalana

des de la lògica de l'absolutisme ("La Cataluña del si-

glo XVIII bajo el signo de la expansión", a España en el

siglo XVIII. Homenaje a Pierre Vilar, Crítica, Barcelo-

na, 1985, p. 64).

(4) J. de Camps i Arboix, El Decret de Nova Planta, Rafael

Dalmau, ed., Barcelona, 1963, p. 13.

(5) Text reproduït íntegrament per J. de Camps i Arboix, op.

cit., pp. 47-58.

(6) J. Mercader, op. cit., pp. 7, 25, 33 i 304-305.

(7) Cal parlar de castellanització i no d'espanyolització,

car el gaudi de càrrecs í prebendes al Principat per part ¡
i

dels castellans no serà recíproc per als naturals de l'aii

tiga Corona d'Aragó que, per exemple, a les índies segui-
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ran considerant-se estrangers (J. Mercader, op. cit., p.

10). Però no va tractar-se de la castellanització abso

luta que havia albirat Olivares, ni de la que pretenia

establir el Decret del 29 de juny de 1707: "He juzgado

por conveniente... reducir todos mis reinos de España,

a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres

y tribunales, gobernándose igualmente todos por las le-

yes de Castilla, tan loadas y plausibles en todo el uni-

verso. .." (cit. a J. de Camps i Arboix, El Decret de No-

va Planta, op. cit., p. 13). El dret civil català va sub

sistir, i en I1esfera política, administrativa i fiscal

no totes les lleis i normes castellanes foren introduïdes

-en algun cas, com les "residències" dels Corregidors m¿

lauradament- al Principat, mentre altres foren innovaci-

ons que seguien tractant Catalunya com una unitat particu

lar diferenciada. Quant a la llengua, la castellanitza-

ció distà moltíssim d'ésser absoluta malgrat els esforços

dels Corregidors (vid., al respecte, "Un parell de tòpics:

la prohibició total d'armes als catalans i la decadència

de la llengua", a Núria Sales, Els botiflers, op. cit.,

63-73). I en els àmbits on més prosperà fou mercès a

1'acquiescència d'unes élites catalanes que ja en el sis-

cents escrivien cada cop més en castellà.

(8) P. Vilar, "El 'fet català1", L'Avenç, 61, 1983, p. 23.

Aquest texte sembla matisar l'atribució de connotacions

dirigents burgeses que ell mateix ha fet en altres pasos

anteriors de Le "Manual de la Companya Nova" de Gibraltar

(op. cit., pp. 89-107) i Catalunya dins l'Espanya Moder-

na, (II, op. cit., pp. 413-423). A més de John H. Elliott

a La revolta dels catalans i "Una aristocracia provincial:

la classe dominant catalana als segles XVI i XVII", rep«

tidament citades als capítols anteriors, ha insistit en

aquest caràcter defensiu enfront un absolutisme forani

James S. AmèIang, Honored citizens and shameful poor; So-

cial and Cultural Change in Barcelona. 1510-1714, Prince-

ton V.P., 1981.



r

1368

(9) "...la chute des revenus seigneuriaux avait ouvert la

phase aiguä de la crìse du feódalisme. La solution appo£

tèe à ce probieme a done une signification particulière:
au prélèvement direct, s'est superpose, d'une manière pe£

manente, un surprélèvement fiscal dont la majeure part

irrigue, par des canaux multiples, les tresoreries sei-

gneuriales (...) Le pouvoir du prince épaule désormais

celui du seigneur, pour arracner à la production paysanne

ce qui est nécessaire à l'entretien de la "lasse dirigeari

te. Entre les deux formes de prélèvement, la coexistance

est deveuwe nécessaire, mais elle est difficile. Plus

puissante, 1'administration monarqu^jue est plus apte à

tenir son role... La voie est ainsi ouverte à une centra^

lisation accrue du prélèvement combinée à 1'hypertrophie

de 1'appare!l d'Etat, avec, à 1'horizon, l'absolutisme"

(Guy Bois, Crise du feódalisme, Ed. de 1'Ecole des Hautes

Etudes en Sciences Sociales, París, 1976, p. 364). Vid.,

al respecte, el plantejament desenvolupat per A. D. Lu-

blinskaia, La crisis del sigio XVII y la sociedad del ab-

solutisme, Crítica, Barcelona, 1979, pp. 147-220; també,

P. Anderson, El Estado absolutista, op. cit., pp. 9-37.

(10) J. Mercader, Felip V i Catalunya, op. cit., pp. 95-97.

Comenta Mercader: "La centralització monàrquica s'esta-

vellà contra els murs d'aquest feudalisme català que pel

fet d'ésser compatible amb el principi social d'autori-

tat, Felip V respectarà" (p. 100).

(11) J. de Camps i Arboix, El Decret de Nova Planta, op. cit.,

pp. 57-58; N. Sales, Els botiflers..., op. cit., pp. 62-

63. Tal com assenyala Núria Sales, les Constitucions, la

Generalitat, les Corts no foren mai extingides, sinó pura_

ment "cessades". Deixaren de funcionar i, per tant, d'e£

istir, però mai no hi hagué una abolició formal. Cal cori

siderar-ho una mostra de força o de debilitat de l'abso-

lutisme borbònic? Segons Joan Mercader era innecessari

destruir tots i cada un dels components de l'antic ordre,

un cop afirmat categòricament el principi de la sobirania
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règia (op. cit., pp. 32-33).

(12) J. MS Torras i Ribé, Els municipis Catalans de l'Antic

Règim. 1453-1808. Curial, Barcelona, 1983, p. 211.

(13) El Decret de Nova Planta, op. cit., p. 58. Afegia des-

prés el rei en l'article 44 que "se me consulte por la

Audiencia lo que considere digno de reformar, y en lo

demás lo reforme la Audiencia". Això deixava un marge

considerable a l'oïdor de l'Audiència per interpretar el

text i l'esperit del decret, i amotllar-lo a les normes

tradicionals de les poblacions catalanes. De les seves

consultes al Consell de Castella anirà sorgint, segons

Joan Mercader, una mena de jurisprudència que donarà lloc

a "realitzacions originals en l'àmbit de l'administració

del Principat" (Felip V i Catalunya, op. cit., pp. 54-59).

Destacarà en aquesta funció don Salvador Prats i Matas.

(14) El llibre de Josep Ma Torras i Ribé Els municipis cata-

lans de l'Antic Règim representa un gran avenç en aquesta

direcció, a partir de l'obra molt apreciable encara de

Joan Mercader, sent-ne tributaris en molts aspectes aquest

i els anteriors capítols.

Per la seva configuració, però, l'estudi de Porras i Ri_

bé tendeix de vegades a tractar Catalunya com un tot, per_

dent color o esfumant-se conflictes interns de la pròpia

societat catalana, i en particular els que polaritzaven

interessos i solidaritats contraposats de comunitats lo-

cals. Aquest angle de visió, i potser també la mena de

fonts utilitzades, concentra .l'atenció en els ocupants

del poder local i les seves relacions amb les instàncies

de poder superiors, restant-se capacitat d'iniciativa, de

"control" legal o no, des de baix, de les classes "subal_

ternes" a l'interior de cada localitat.

(15) La precedencia en els seients, i la jerarquia entre els

regidors, havia de ser: els títols, si n'hi havia; els

primogènits d'aquests titulats; els nobles; els cavallers,
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ciutadans honrats i qualsevol altre subjecte que gaudis

de privilegi militar; els altres. A igual grau de priv_i

legi estamental regien l'antiguitat de la Concessió i

l'edat del gaudint (J. Mercader, Felip V i Catalunya, op.

cit., p. 91).

(16) J. Mercader, op. cit., p. 94. La consideració dels ele-

ments de canvi i de continuïtat en el treball de Josep

M§ Torras i Ribé Els municipis catalans de l'Antic Règim

es troben sobretot a les pp. 20-21, 36-37, 235-236, i 372

-374. I l'anàlisi de 1 ' aristocratització del poder mun_i

cipal a les pp. 12-13, 36-37, 75-93 i 371-374.

(17) Joan Mercader considera l'entronització dels corregidors

una veritable "revolució administrativa" de Felip V. Si

es mira del cantó de la castellanització, no hi ha dubte.

Foren "promotors destacats de 1'uniformisme castellà; la

sisena (i última) instrucció que reberen el 20 de febrer

de 1717 els manava "introduzir la lengua castellana, a

cuyo fin dará las providencias más templadas y dissimula-

das para que se consiga el efecto sin que se note el cuy-

dado" (op. cit., pp. 81-89 i 255-269).

Però en la vessant pròpiament politica -les relacions

entre les vàries instàncies de poder local entre elles i

amb els governants- els Corregidors substituïren de fet

els anteriors veguers i batlles reials (encara que abans

fossin catalans i després castellans). La ruptura sem-

bla d'aquest cantó molt més radical en el pas de paers i

conselleres a regidors perpetus, que en el de veguers a

corregidors.

(18) J. Mfi. Torras i Ribé, op. cit., p. 139; J. Portella, "El

marc administratiu de la Cervera del segle XVIII", Mis-

cel.lània Cerverina, IV, Centre Comarcal de Cultura, Ce£

vera, 1986, pp. 156-170.

(19) J. Mercader, Felip V i Catalunya, op. cit., p. 93
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(20) ACÁ, El. Audi.. Reg. 121. fs. 71v-80.

(21) Segons Frederic Vila (Reseña Histórica, Científica y Li-

terària de la Universidad de Cervera, Biblioteca de Cer-

vera i la Segarra, Tàrrega, 1981; la ed., 1923) L'acord

de trametre un síndic a la cort de Madrid va ser adoptat

pel Consell de la ciutat el vint-i-cinc de juliol del

1713, havent ja tornat la corporació del seu exili a Lle_i

da. El Consell de Vint-i-quatrena va nomenar diputats el

doctor Josep Roca i don Antoni Ganyet, lliurant-los-hi la

referida Instrucció amb les gràcies a demanar en nom de

la ciutat. Al respecte, vid., també, A. Duran i Sanpere,

Felip V i la ciutat de Cervera, op. cit., pp. 48-57, i

els apartats cinquè i vuitè d'aquest capítol ("La gràcia

de la Universitat Literària", "¿Qui ha de costejar el b«ï

lafiu cortesà? El gest arbitral, o el rei sobre tot").

(22) El darrer carià en posseir la castlania per nomenament

reial, fins el 1718, fou don Manuel Torres i d'Oluja

(Faust de Dalraases, Guía Histérico-Descriptiva de la Ciu-

dad de Cervera, Imprenta José Antonio Valentí, Cervera,

1890, p. 78). Vid., al respecte, l'apartat cinquè del

capítol segon de la secció anterior: "L'erosió del veguer,

o del rei com a senyor".

(23) El segrestament de béns no va ser general per a tots els

capdavanters de la causa austriacista, sinó que va apli-

car-se selectivament només als més assenyalats particu

larment en la resistència darrera a ultrança, motiu pel

qual afectaren sobretot a nobles o personatges relacio-

nats amb Barcelona. Amb tot, és considerable la llista

-parcial» d'aristòcrates i patricis que dóna Joan Merca_

der (Felip V i Catalunya, op. cit., pp. 166-169). Segons

les seves observacions, "les confiscacions més importants

foren les efectuades en el noble Josep Galceran de Pinós,

la hisenda del qual redituava 2.578 lliures, i en els al-

tres també pròcers Copons de la Manresana (de 1.133),

Aguilar (de 1.144), Ribera (de 1.010) i el guerriller Mat
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quès de Poal (de 1.100)" (p. 168) Aquest darrer, germà

de Manuel Desvalls i de Vergés, governador del castell

de Cardona durant la guerra i també segrestat, era el

personatge austriacista les rendes del qual demanava Cer

vera.

Les senyories d'aquests nobles catalans passaren a la jia

risdicció reial fins a la Pau austro-espanyola acordada

a Viena el 1725 per tots dos monarques contendents en el

conflicte successori. Però la Reial Audiència barceloní^

na va entrebancar fins on va poder la sostracció del do-

mini reial d'aquelles baronies que en força casos no tor_

naren efectivament sota control d'aquells senyors fins

els temps de Carles III. Manquen estudis d'aquest pro-

cés -i en particular de les opinions al respecte dels

habitants dels pobles afectats-, del qual Mercader en d£

na algunes referències pel cas del corregiment de Vila-

franca.

(24) Les "principalitats" o "principals" eren els capitals

dels censáis (o "cens lluïble") contrets per la persona

o institució que havia rebut en préstec aquella suma i

restava com a tal, o en algun dels seus béns en particu-

lar, hipotecada, havent de satisfer anualment una "pen-

sió" o interès del cinc per cent. El plac del pagament

d'aquesta pensió era indefinit mentre no es "lluís" el

censal retornant l'endeutat el capital al creditor, i a-

quest no podia obligar a lluir mentre no s'endarrerís la

pensió. Per a tot el referent als censáis, vegeu la se£

ció d'aquest treball, "Crèdit, usura i esmerç. El paper

dels benestants en l'estancament general de les formes

de produir"; per al deute municipal de Cervera, i la se-

va evolució al llarg de l'edat moderna, vegeu l'apartat

sobre "L'Església parroquial i la seva ciutat", del capj[

tol "L'Església, el crèdit i la usura a Cervera en el se-

gle XVIII".

(25) Agustí Duran i Sanpere aplica aquest diagnòstic, però so
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bretot a les demandes del memorandum secret referents a

l'ennobliment (Felip V i la ciutat de Cervera, op. cit.,

pp. 52-53).

(26) En aquesta versió, més moderada, és com apareix a les

Consultes de la Reial Audiència. Segons Duran i Sanpere

les instruccions secretes de 1'"embaixada" a Madrid pre-

tenien aconseguir una ceca, i que els oficials de la ma-

teixa, excepte l'oficial reial visurador, fossin de Cer-

vera. La ciutat havia batut moneda excepcionalment du-

rant la Guerra dels Segadors (A. Duran i Sanpere, Felip

V i la ciutat de Cervera, op. cit., p. 51; Llibre de Cer-

vera, Curial, Barcelona, 1977, p. 398) i la guerra civil

catalana del segle XV (vid, els apartats respectius a la

secció I).

(27) J. Ma Llobet, La "Taula de Canvi" de Cervera y su entor-

no socio-económico, 1599-1715, Instituto de Estudios Ile£

denses, Lleida, 1985, pp. 191-192. Amb anterioritat a la

creació de la Taula de Canvi de Cervera les funcions "bari

caries" de custodiar objectes preciosos, rebre dipòsits i

concedir préstecs a interès les realitzava sobretot el

clero de la vila, i molt en particular la Confraria de

Sant Nicolau. L'Església va continuar exercint-les men-

tre la Taula va estar en funcionament, i això -juntament

amb la minsa volada de les activitats comercials i mene£

traís en els temps moderns- pot explicar potser la seva

mediocre trajectòria que la guerra de Successió havia de

sentenciar. Extingida la Taula municipal, la Comunitat

de Preveres de l'Església Parroquial tornaria a ser en

el segle XVIII i la primera meitat del XIX l'únic epicen

tre de l'activitat crediticia, financera i usuraria (vid.,

al respecte, els apartats citats a la nota 24 precedent).

(28) Les gràcies que la ciutat hauria pensat a demanar, segons

la noticia del memorial secret de Duran i Sanpere, i que

no van arribar a ser informades per la Reial Audiència,

foren, a més del cobrament dels assentistes pels grans i
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altres donacions fetes a les forces de Felip V durant la

guerra, tema que tractaré després: l'estanc de tota mena

de tabac; mercats i fires exclusius en un radi de quatre

hores; unir als títols d1Il·lustríssima i Fiaelíssima el

de ciutat Incomparable; la residència de diputats, oïdors

i d'altres oficials de la Diputació a Cervera -tota vegji

da que l'estar-se a Barcelona provocava disturbis-; i la

concessió particular d'un títol de noblesa per a cada pa_

er (Felip V i la ciutat de Cervera, op. cit., pp. 51-53)

Josep Corts i altres regidors maldaren per fer-la verità^

ble capital del Principat aposentant-hi la Capitania Ge-

neral i la Reial Audiència (idem., p. 54).

(29) ACA, Rl. Aud., Reg. 120, fs. 185-193. Vid., també, J.

Mercader, Felip V i Catalunya, op. cit., p. 409.

(30) El memoràndum de 1'"ambaixada Ganyet" a la Cort hauria

tractat indiscriminadament dels privilegis als que aspi-

rava el cos eclesiàstic i el cos secular (Felip V i la

ciutat de Cervera, op. cit., p. 53; F. Vila, Reseña his-

tórica, científica y literaria de la Universidad de Cer-

vera, op. cit., pp. 18-20).

(31) Serien canonges dotze "beneficiados de los mas ancianos

del gremio (sic) que llaman Cofradia de San Nicolás, re-

sidentes de dicha Parroquial", i només dos podrien ser,

segons la demanda, de nomenament reial. És força revela^

dor que a la Confraria de Sant Nicolau se l'anomeni "gre_

mi" del clero cerverí. Vegeu, al respecte, el capítol

"L'Església, el crèdit i la usura a Cervera en el segle

XVIII", i especialment l'apartat primer.

(32) Una mena de jurisdicció exempta o nullis diòcesis òel bisbat

de Solsona, donant a la col·legiata un caràcter quasi

episcopal (J. Mercader, Felip V i Catalunya, op. cit., p.

409).

(33) J. Corts, "Estado Antiguo y Moderno de la Ciudad de Cer-

vera" (1723-1740, AHC), fs. 414-414V.
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(34) Vegeu l'apunt d'Alain Guerreau, "La dominación de la Igle_

sia" a El feudalismo. Un horizonte teórico. Crítica, Ba£

celona, 1984, pp. 229-241.

(35) Felip V i la ciutat de Cervera, op. cit., p. 59. Andreu

Massot finalitzava la part de les seves Notícies de Cer-

vera del 1789 dedicada a l'enumeració dels privilegis

amb un paràgraf que explicita sintèticament el mecanisme

bàsic de la conversió en mite del record històric de les

conquestes assolides practicant una estratègia reialis-

ta: "Muchos otros privilegios ha merecido Cervera de la

bondad de sus soberanos: pero se omiten porque seria c£

sa larga la enumeración de todos, y porque los que se de_

jan notados bastan para formar concepto del mérito de

Cervera en todas edades, y de cuánto se han servido hori

rarla sus soberanos, y de los mismos privilegios regula£

mente consta del motivo que tuvieron los soberanos para

concederlos, de los cuales el principal fue la fidelidad

a favor de los soberanos, con que en todo tiempo se ha

distinguido Cervera" (doc. cit., preg. 200, fs. 124-125).

En el texte del Corts de 1'Estado Antiguo y Moderno de

la Ciudad de Cervera (1723-1740, AHC), molt més enveri-

nat i incisiu, les coses apareixen del tot cap per avail:

"A la batalla es contingente la victoria, y al legítimo

certamen se le previene la corona. Esta ha sido siempre

premio con que los soberanos (imitando al que lo es de

Cielo y Tierra) condecoran la constancia y el valor de

los obedientes vasallos... Teniendo noble fruición cada

uno de los soberanos en la distribución de gracias y me£

cedes, por dirigirse á tres fines sus intentos, que es

complacer á si mismos con el gusto de hacer beneficios,

premiar á los dignos, porque la honra que se reparte al

que la merece, es al mismo tiempo sambenito y sonrojo p£

ra los que no han sabido merecerla con igualdad de opera_

ciones, y aunque este castigo es incruento, pero alterando

el corazón, expele al rostro la mas pura sangre, cuyo e-

fecto se canoniza con el nombre de vergüenza." (doc.

cit., fs. 387V-388).
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(36) L'avi de Felip V, Lluís XIV, "en saber les instruccions

donades pel seu nét, s'apressa a aconsellar-li, en nom

de la seva experiència, pel seu propi interès i en esgu

ard dels nombrosos barcelonins que, en el fons, li deuen

haver restat fidels "de moderar -li diu- la severitat

que volen usar amb els seus habitants perquè encara que

siguin els vostres súbdits, heu de tractar-los com a pa-

re i corregir-los sense perdre'ls"..." (segons Sanpere

i Miguel, Fin de la Nación Catalana, Barcelona, 1905; ci_

tat per Ferran Soldevila, Història de Catalunya, op. cit.,

II, p. 412). Tot un exemple de la vessant "teatral" i

paternalista de l'absolutisme borbònic.

(37) ACA, Reg. 121, fs. 71v-80 (11 de desembre de 1716). La

manera d'entendre-ho els de Cervera seria, evidentment,

tota una altra. Per a Andreu de Massot era una "confir-

mación, ratificación y aprobación de todos los (privile-

gios) concedidos por los señores Reyes antecesores de fe_

liz recordación comprendiendo usos, prácticas y costum-

bres, sin que contra dichos privilegios se pueda alegar

en tiempo alguno uso, o costumbre en contrario, declaran^

do S. M. que su voluntad es que se guarde y cumpla todo

lo contenido en aquellos" ("Noticias... de Cervera", 1789,

doc. cit., preg. 199, fs. 122-124; Massot repeteix pràc-

ticament el texte de Corts a 1'Estado Antiguo y Moderno...

(doc. cit., 1723-1740, fs. 423V-424). Vegeu també A. Du-

ran i Sanpere, Felip V i la ciutat de Cervera, op. cit.,

p. 54.

(38) Andreu de Massot també confirma el cobrament pel rei d'£

quest petit impost -la quantia tan minça l'explicaria

potser el privilegi que enfranquia els mercats setmanals

i fires- quan malgrat haver citat l'exempció concedida

anteriorment, esmenta el privilegi de Felip V concedit

entre 1718 i 1719 "que anulò ci Derecho de leuda, cops y

medida del aceite, que el Rey percibía en Cervera" (doc.

cit., preg. 199, fs., 122-124).
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(39) Aquest i altres passos de la Reial Audiència poden inte£

pretar-se com un aval de la versió dels fets més relle-

vants del desenvolupament de la guerra de Successió a

Cervera en el relat de Corts. El llarg pròleg àrab què

s'iniciava el dictament deia que la reial junta "no se

dietene en referir ni ponderar las innatas fidelíssimas,

operaciones, méritos y serbizios y heroycidades de la

ciudad de Cervera, y sus naturales en medio de infinitos

innumerables trabajos, aflicciones, repetidos saqueos,

ruynas de sus casas, cortas y talas de sus arboles, y

perdida total de sus haziendas, muertes numerosas causa_

das de la hambre y por la Guerra; pues hallándose esta

ciudad quasi en medio de este Principado era el centro

donde se recogian todas las furias y tempestades de las

tropas enemigas, micheletes, sediciosos y voluntarios;

esta ciudad tiene la gloria de haver sido la primera que

en forma tal supo peregrinar baxo las Reales Banderas de

su Magestad formando Reximiento en distintas ocasiones pa

ra resistir a los enemigos, saliendo con su Magistrado y

Quatro Paheres, el dia veinte y nuebe de Jullio de 1712

para la plaza de Lérida, cuyo exemplo siguieron seiscien

tas y settenta y cinco personas abandonando sus casas,

haziendas y familias con un inalterable ánimo solo por

no apartarse de la protección, amparo y dominio de su Ma_

gestad. Todo lo referido en su memorial es cierto, sien_

do testigos algunos de los Ministros de esta Real Audien_

eia, especialmente Don Joseph de Alòs, el qual tuvo el

encargo de su Magestad de repartir una porzion de dinero

que la Real Beneficencia les libro luego que llegaron á

Lérida." (ACÁ, Rl. Aud., Reg. 121, fs. 72-72v). No són

els fets més notoris, sino les valoracions amb què els

presenta Corts, allò que ha de posar-nos en guàrdia; car

és llegint aquests fets amb uns altres ulls que els auto-

justificatoris de Corts com podrem desentrellar les cau-

ses del filipisme de Cervera.

(40) "Noticias... de Cervera", doc. cit., preg. 199, fs. 122-

124; vegeu també A. Duran, Felip V i la ciutat de Cerve-
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r a , op. cit., pp. 54-55. Vid. , al respecte, l'apartat
sisè del capítol sobre "La conformació històrica del mi-
te reialista cerverí", i el vuitè del capítol "Visea el

rei i les calces d'estopa..."

(41) "Noticias... de Cervera", doc. cit., preg. 200, fs. 124-

125.

(42) Considero amb més detall aquesta qüestió en el capítol

tercer d'aquesta secció: "Quan els pobres apel·laven al

fisc. El manifest i el cadastre a Cervera." De moment,

però, hi ho una qüestió clara, i és que el poble menut de

Cervera no es considerava fiscalment privilegiat com ho

demostra la seva lluita, també en aquest terreny, contra

el nou règim borbònic implantat a la ciutat (Vid, el pro_

per capítol: "Visca el rei i les calces d'estopa! Els

gremis de Cervera contra l'Ajuntament borbònic"). Durant

els primers dotze anys de 1718 a 1730, l'import global f£

ren 29.000 lliures catalanes, això és, 2.417 lliures

1 'any.

(43) J. Corts, "Estado Antiguo y Moderno de la Ciudad de Cer-

vera", 1723-1740, AHC, fs. 425v.

(44) "...inmunidad de alojamientos, de bagages, de levas de

soldados por medio de quinta", escriurà Massot (doc. cit.,

preg. 199, fs. 122-124); vegeu també A. Duran i Sanpere,

Felip V i la ciutat de Cervera, op. cit., p. 55.

(45) ACÁ, Rl. Aud», Reg. 377, f. 158v (14 de febrer de 1744).

(46) Vid. , l'apartat "L'Església parroquial i la seva ciutat",

del capítol de la secció III, "L'Església, el crèdit i la

usura a Cervera en el segle XVIII".

(47) J. Corts, doc. cit., f. 425; A. de Massot, doc. cit.,

preg. 199, fs. 122-124; A. Duran i Sanpere, Felip V i la

ciutat de Cervera, op. cit., p. 54.
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(48) A. Folch, Les universitats de Catalunya al tombant del
segle XVII. Rafael Dalmau, Barcelona, 1972; P. Vila, Re-
seña histérica, científica y literaria de la Universidad
de Cervera, op. cit., pp. 10-12.

(49) Vid., per exemple, els esforços de Tarragona, Vic i SojL
sona referits per Artemi Folch (op. cit., pp. 36-40, 48-
53 i 56-58).

(50) Citat per Manuel Rubió i Borràs, Historia de la Real y

Pontificia Universidad de Cervera, Llibreria Verdaguer,
Barcelona, 1915, vol. I, p. 111.

(51) Vid., per exemple, David Herlihy, "The Distribution of
Health in a Renaissance Community: Florence, 1427", a Ph.

Abrams i E. A. Wrigley (eds.), Towns in Societies. Essays

in Economic History and Historical Sociology. Cambridge

U. P., 1978, p. 147; Norman G. J. Pounds, Historia econó-
mica de la Europa medieval. Crítica, Barcelona, 1981, pp.

308-311; Michel Vovelle, Ville et campagne au 18e siècle.
Chartres et la Beauce, Editions Sociales, París, 1980, p.

40. A Cervera hi ha moltes referències del mateix feno-

men, que s'analitzarà amb més detall a la secció III d'£
quest treball. Pel cas de Barcelona, vi-J., James Amelang,

Honored Citizens and Shameful Poor; Social and Cultural

Change in Barcelona, 1510-1714, Princeton U.P., 1981, pp.
93 i següents.

(52) J. Ma Torras i Ribé, Els municipis catalans..., op. cit.,
pp. 41-43; J. Amelang, "L'oligarquia ciutadana a la Barc£
lona moderna: una aproximació comparativa", Recerques,

13, 1983, p. 21.

(53) F. Vila, op. cit., pp. 10-12.

(54) F. Soldevila, Barcelona sense Universitat i la restaura-
ció de la Universitat de Barcelona. 1714-1837, Universi-
tat de Barcelona, 1938, pp. 4-8; F. Vila, Reseña históri-
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ca..., op. cit., pp. 6-9; M. Rubió i Borràs, Motines y

algaradas de estudiantesen las Universidades de Barce-

lona y Cervera, Ed. Estudio, Barcelona, 1914.

(55) F. Soldevila, op. cit., p. S.

(56) Idem., pp. 15-18; P.Vila, op. cit., pp. 4-5.

(57) J. Corts, "Estado Antiguo y Moderno de la Ciudad de Cer-

vera", doc. cit., fs. 407V-408.

(58) Dos breus treballs recents subratllen la importància del

paper dels jesuïtes, que ja havia asenyalat Ferran Sold£

vila (Montserrat Figueres, "Alguns trets sobre el procés

ideològic de la Universitat a Catalunya: segles XVIII i

XIX", Miscel·lània cerverina, II, op. cit., 1984, pp. 76

-77; Francesc Tort, "La Universitat de Cervera: una insti^

tució conflictiva", idem., p. 68).

(59) F. Soldevila, op. cit., p. 24.

(60) A. Duran, FelipV i laciutat de Cervera, op. cit., p. 61,

(61) F. Soldevila, op. cit., p. 25.

(62) J. Mercader, Felip V i Catalunya, op. cit., pp. 115-117

i 408. El propi Soldevila faria també els seus afalacs

a la universitat cerverina, encara que més enmurriats

(op. cit., pp. 45-54).

(63) Frederic Vila s'ha referit en extens als procediments ha_

bituals a la Cort per franquejar-se portes, de què es se£

viren els doctors Roca x Ganyet: "después de contar -en

una carta als paers de Cervera de l'li d'agost de 1715-

cómo habían ido al Pardo a cumplimentar y agradecer al

Duque de Pópuli los favores de él recibidos, y cómo éste

se hizo lenguas ante muy grandes personajes en alabanzas

de Cervera, añaden: "Es, además, este señor muy poderoso
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y gusta del incienso que por nuestra parte le continuar£
1 mos prodigando"..." Els comptes que Antoni Ganyet lliu-

raria als regidors de la ciutat el 1734 contenen un se-
guit de "despeses de representació" relacionades amb la

i universitat: "ciento treinta libras por el valor de tres

i moliendas de chocolate, dos cajones grandes de dulces de
Portugal y una carga de vino de Peralta, que se regaló

todo a un sujeto en Navidades del año 1713 y cuando salió
1 la orden de poner y establecer los Estudios en Cervera";

"cincuenta y cinco libras por lo que diferentes veces se

( regaló a los pajes y criados del señor cardenal Alberoni";

"cien libras al mayordomo de dicho señor cardenal a tiern
po que se instaba la gracia de la Universidad, por ayudar
a la brevedad del éxito y por solicitarla"; "veintidós 1¿

bras, ocho sueldos que lo importó los encajes finísimos
que me remitió el señor Domingo Ruiz de Barcelona y se re

galaron a una señora para solicitar el buen éxito de la
• pretensión de la Universidad"; "más treinta y tres libras,

doce sueldos al paje del P. confesor Dubenton en diferen-

tes veces, y el dia que salió la gracia de la Universidad"

í (Reseña histórica, científica y literaria..., op. cit.,
pp. 21-23). Vid., també, A. Duran, Felip V i la ciutat
de Cervera, op. cit., pp. 45-57 i l'apartat vuitè d'aquest
capítol: "¿Qui ha de costejar el balafiu cortesà? El gest
arbitral, o el rei sobre tot."

(64) Per exemple, Tarragona va haver de complimentar pròdiga-

ment el cardenal Cervantes per obtenir, al 1572-74, la s£
i va universitat que conculcava els privilegis que donaven

1'exclusiva dels estudis superiors a altres ciutats. Al
seu torn, aquests privilegis d'excluss.va docent univer-

sitària no semblen pas menys "interessats i egoistes"
que els esforços de Tarragona, Vic, Solsona o Cervera per
tenir-ne.Per exemple, el 1665 i 1690 els catedràtics de
la Universitat de Barcelona demanaren a la Cort que la de

f Solsona no pogués expedir el grau de doctor en cap facul^
l tat. La de Vic va maldar al llarg de tot el segle XVII

per augmentar les seves càtedres de filosofia i obtenir-
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i ne dues de teologia, i fou Felip V qui va atorgar-li el
1 1702 la concessió de graus en teologia i lleis (Artemi

Folch, Les Universitats de Catalunya..., op. cit., pp.

36-38, 49-53 i 56-58) I, encara que el tema mereixeria

un aprofundiment particular, Agustí Duran i Sanpere dóna

una breu referència segons la qual ja en el segle xv Cer_

vera hauria tractat d'obtenir un Estudi General: el 1447

els paers escrivien a un notari de la Cort, fill de la

vila, per a què intervingués en la obtenció de certes gr£

cies entre les que es comptava la de tenir Estudi General,

tant d'Arts i Medicina com de ciència Jurídica, civil i

canònica (Llibre de Cervera, op. cit., p. 297).

(35) Cit. per F. Vila, op. cit., pp. 19-20.

(66) F. Soldevila, Barcelona sense Universitat..., op. cit.,

p. 26.

(67) Vid, la nota 64.

i (68) A. Duran, Felip V i la ciutat de Cervera, op. cit., p.

55. En canvi, té molta menys importància si els conse-

llers i paers de Cervera coneixien o no les intencions

del rei de clausurar l'Estudi de Lleida abans d'idear el

seu trasllat a Cervera. Segons Josep Corts la demanda

només va posar-se en marxa quan els paers van sentir carn

panes "que el Rey estabacon ánimos de extingir la Uni-

versidad de Lérida..., y no de otra forma, no siendo el

ánimo de la ciudad hacer malos oficios a la de Lérida, ni

a otro Común ni particular" (doc. cit., fs. 408-409). V¿

i la i Bartrolí desautoritza aquesta defensa de Corts argu
í
"' mentant que els síndics ja portaven la demanda a la ins-

Ì trucció abans d'arribar a la Cort i conèixer els aires

que hi corrien (op. cit., 19-20). Però tampoc és impos-

sible que els hagués arribat la nova per altres conduc-
1 tes, sobretot havent estat els paers i una part de la civi

i tat de Cervera exilada a Lleida el 1712-13, Josep Corts
t

amb ells.
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(69) F. Vila, op. cit., pp. 32-33; J. Mercader, op. cit., pp.

114-116.

(70) P. Vila, op. cit., p. 33.

(71) J. Corts, doc. cit., fs. 408-409. No es tracta, en aquest

cas, d'una fabulació de l'apotecari cerveri. Frederic

Vila reprodueix un fragment de la carta enviada per Ganyet

ais paers, el 14 de desembre de 1715, que deia: "hanos di-

cho el P. confesor que presentemos Memorial aparte para

la Colegiata, dejando estar lo de la Universidad, pues di-

ce que el Rey por sí solo quiere darlo, sin que se le pi-

da, y creemos se pondrá luego en ejecución tan pronto lle-

gue aquí don José Patino" (op. cit., p. 34).

Hi ha un altre pas del relat de Corts que sembla estar

relacionada am¿> aquesta atmosfera final d'ofec, encara

que ell el presenta en uns termes que hom jutjaria de m£

lodramàtica afectació política: "Hizo tanta impresión en

el ánimo del Rey esta fineza y trabajos de esta Ciudad,

que fué preciso dar orden en Palacio que en presencia de

S. M. no se hablase de Cervera, por lo mucho que se enter-

necía. .." (doc. cit., f. 390).

(72) "...la Universitat de Cervera és la viva encarnació de

l'organització docent de l'Antic Règim. La insistència

en què sigui traslladada la Universitat a Barcelona no

és pas per un simple canvi de lloc -car, al capdavall,

Cervera és una localitat tan catalana com Barcelona-, si_

no perquè comportaria una reorganització que estigués més

lligada a les noves classes socials que, de manera pui-

xant, van ascendint a Catalunya. No és solament Barcel£

na que lluita per al trasllat de la Universitat, sinó tam

bé Girona, Mataró, Vic, Manresa, Tarragona, Reus, Berga,

etc., totes aquelles ciutats que compten amb una forta

burguesía" (Pere Cuesta i Escudero, Trasllat de la Univer-

sitat de Cervera a Barcelona, Rafael Dalmau, Barcelona,

1977, p. 13).



1384

(73) El 1767 la Reial Audiència de Barcelona encara informa-

ria negativament la demanda de restablir la Universitat

en aquesta ciutat exactament amb el mateix argument d'o£

dre públic: el "gravísimo perjuicio que podía seguirse a

la monarquía de tenerla en esta plaza, si por desgracia

se perturbara la quietud de que gozan estos naturales"

(cit. per E. Lluch, "La Catalunya del segle XVIII i la

lluita contra l'absolutisme centralista. El "Proyecto

del Abogado General del Público" de Francesc Romà i Ro£

sell", Recerques, l, 1970, p. 40).

(74) J. Corts, doc. cit., f. 424. No deixa de ser significa-

tiu que la llista de privilegis oficialment sol·licitats

per Cervera en recompensa pel seu recolzament a la causa

borbònica, que l'Audiència informaria l'li de desembre

del 1716, no esmenti per res l'afer de la Universitat

(Vid, la nota 20 d'aquest capítol).

(75) J. Corts, doc. cit., fs. 411v-412. Un informe de la Re-

ial Audiència del 1720 deia: "Tememos... que camine a pa-

so lento este nuevo Estudio; tiene en contra..., el ser

el lugar (sic) de Cervera de tan corta población que no

llega a 500 casas, y las más de suma miseria; el que los_

vecinos^ spri t_an £O£o_a£lic£dos_ a la solicitud de sus con-

veniencias c[U£ Jli_clis.Eorieri £a£a_sH Jü̂ "1,3. u.*i\i.c L̂.a_c<iu.e_
l_os_ £sj:udijante£ encuentren las precisas; el no haberse te-

nido en este país por carrera honrosa la de las Ciencias,

...y como falta en Cervera estas disposiciones y_ £o_son_

rou£hos_l£s_caudales_ d_e_l £aís_par£ £os_tea£ £a£ie_ni.e.£ £n_
fpndas_n¿ au£taj_S£mbrar_fue£a_de_ s_us_ £asa_s £l_di_ner£ £O£

tar» dudos_a_y_tjìrda_C£sech_ajL parece que son algunas las di-

ficultades que ha de tener el aumento de aquella Universi-

dad" (cit. per J. Mercader, Felip V i Catalunya, op. cit.,

p. 117). Tot i 1'evident parcialitat del texte -que tra£

ta de "lloc" la ciutat de Cervera-, són interessants les

referències al desinterès de bona part dels seus habitants

cap a una universitat que els havia caigut del cel sense

tenir-hi gran cosa a veure. Duran i Sanpere ha escrit,
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referint-se a la nova seu universitaria única, que no fou
una "penyora de pau", sinó un "tribut imposat pel vence-

dor" (Llibre de Cervera, op. cit., p. 301).

(76) ídem. fs. 411-411v. Segons Andreu de Massot els vuit ca
nonicats, "uno en cada una de las Iglesias Catedrales del
Presente Principado", "deben presentarse al Catedrático
más antiguo, y no aceptando este al que le sigue hasta en_
contrar al que lo acepte..." (doc. cit., pregs. 48 a 50,

fs. 55-60). Aquesta dotació sobre les rendes de les seus
episcopals ajudaria a compensar la força inferior assig-
nació salarial dels catedràtics eclesiàstics, estalviant

despeses a la monarquia; l'assentiment papal s'ha de re-
lacionar amb el consegüent control , d'aquelles
càtedres per medi de jesuïtes i eclesiàstics. Encara que

la Universitat Literària de Cervera no és tema d'aquest
treball, vegeu algunes indicacions, a la secció III el c£

pítol sobre "L'Església, el crèdit i la usura a Cervera
en el segle XVIII."

(77) Els cursos havien de revalidar-se, però, a la Universitat

de Cervera (J. Mercader, Felip V i Catalunya, op. cit.,
p. 116).

(7b) J. Corts, doc. cit., fs. 416v-4.l7.

(79) Llibre de la Quístia, 1715-1718, AHC. Foren exonerats a
primers de gener de 1718 (J. Ma Torras i Ribé, Els muni-
cipis catalans de l'Antic Règim, op. cit., p. 139).

(80) Són els ja citats en el capítol anterior, don Bonaventu-
ra Montaner i de Valls, don Josep de Moixó i de Borràs,
don Gaspar Mir i de Cadena, don Isidre Sabater i de Lla-
dós, don Francesc de Sabater i de Meca, el doctor Jaume
Castelltort, l'apotecari Josep Corts i el confiter Josep
Mora. Vegeu la mateixa referència de la nota anterior,

i la relació presentada a la Reial Audiència (ACA, Rl
Aud. Reg. 120, fs. 161v-164) de 23 de setembre de 1717.
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Reben el tractament de "cavaller" en el cadastre i mani-

fest de 1744 els dos primers i el cinque; no apareixent

els altres dos, se'ls pot suposar aquesta condició per la

rígida prelació estamental imposada amb la Nova Planta.

L'únic Josep Móra que apareix com a regidor al cadastre-

manifest de 1744, i també en el cadastre de 1732, ja ha-

via aconseguit el títol de ciutadà honrat de Barcelona.

Posseïa cinquanta-tres jornals de terra i un patrimoni

total avaluat en 3.941 lliures, que el situava entre els

vint-i-cinc més rics de la ciutat. Tot sembla indicar,

doncs, que ens trobem davant un cas típic d'ennobliment

d'un "burgès" enriquit, per medi de l'accés als càrrecs

municipals. Josep Móra, com l'apotecari Josep Corts, ha_

via estat paer el 1712. I el contrast amb aquest apassio

nat propagandista del filipisme cerverí és força il·lus-

tratiu: Corts no reeixirà mai en la consecució d'una ca-

tegoria nobiliària malgrat el seu entestament a defensar

amb la ploma el partit pres en la guerra de Successió.

Ni tan sols podrà veure publicada la seva obra, malgrat

haver-hi a Cervera mateix la imprempta de la Reial i Pon-

tifícia Universitat! Només tenia dotze jornals de terra

i un patrimoni de mil cent lliures, la meitat gairebé con_

sistent en la seva pròpia casa del carrer Major.

Servint-se de les fonts de l'Audiència a Barcelona, i em

prant les propostes inicials i no els nomenaments defini_

tius, Joan Mercader ha cregut erròniament que ni Josep M£

ra ni Josep Corts foren regidors perpetus de Cervera des-

prés de la Nova Planta. Probablement van estar a punt de

ser exclosos per la rígida prelació estamental, però la

mort de don Antoni Grau i d'Alinyà poc després de rebre

el despatx de regidor, i la renúncia obligada del catedrà_

tic Magí Indilla en assolir l'estat clerical, els perme-

teren finalment d'ocupar les dues darreres places (Felip

V i Catalunya, op. cit., p. 412; l'error es troba repro-

duït en 1'interessantíssim treball desmitificador de Nú-

ria Sales, Els botiflers, op. cit., p. 44).
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(81) J. M9 Torras i Ribé, op. cit., p. 197. Podria ser fill

del confiter Josep Móra que va obtenir el càrrec de Reg_i

dor el 1719 i el 1744 ja era ciutadà honrat, però no el

trobem al cadastre de 1744.

(82) Segons Pere Molas integraven els "arts liberals" dels

col·legis, crema de les corporacions per oposició als gr£

mis de les "arts mecàniques", els notaris, cirurgians,

corredors d'orella, adroguers-sucrers i cerers (Economia

i societat al segle XVIII, Ed. La Paraula Viva, Barcelo-

na, 1975, p. 38); L'expressió de "cascada de menyspreu"

a P. Molas, Comerç i estructura social a Catalunya i Va-

lència als segles XVII i XVIII, Curial, Barcelona, 1977,

p. 16-17.

(83) Les picabaralles entre Boixadell i Berdós a ACA, Rl Aud.,

Reg. 478, fs. 547-548, 28 de novembre de 1757; entre Mo¿

xó i Nuix, ACA, Rl. Aud.. Reg. 476, fs. lllv-113 de 16 de

juny de 1755; i entre Massot i Niubó vegeu J. Ma Torras

i Ribé, op. cit., p. 244 (treball al que dec el coneixe-

ment d'aquestes referències). Fer la baralla Nuix-Monta_

ner, vegeu l'apartat "Entre el "don" i el "de": els Nuix

de Cervera" del capítol de la secció III, "Inventaris,

curadories i memòries mercantils; els ingressos de les

classes rendistes."

(84) E. P. Thompson, "Patrician Society, Plebeian Culture",

Journal of Social History, 7, 1974, pp. 382-405 (la cita,

traduïda per mi, a la p. 390, E. T.). Sobre la qüestió

de la "visibilitat" diferencial de la classe "rectora"

vegeu també les agudes observacions de Thompson: "the cre_

dibility of the gentry as paternalists arose from the

high visibility of certain of their functions, and the

low visibility of others. A great part of the gentry's

apropriation of the labor value of the poor was mediated

by their tenantry, by trade or by taxation. Physically

they withdrew increasingly from face-to-face relations

with the people in village or town (...) Their appearaii
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ces have much of the studied self-consciousness of pu-

blic theatre... a studied and elaborate hegemonic style,

a theatrical role in which the great were schooled in in

fancy and which they maintained until death" (Idem., p.

389).

(8i>) "...ruling-class control in the eighteenth century was

located primarly in a cultural hegemony, and only secon-

darily on an expression of economic or physical (milita-

ry) power (...) Cultural hegemony of this kind induces

exactly such a state of mind on which the stablished struc_

tures of authority and even modes of explotation appear

to be in the very course of nature (...) A great part of

politics and law is always theater; once a social system

has become "set", it does not need to be endorsed daily

by exhibitions of power (although occasional punctuations

of force will be made to define the limits of the sys-

tem's tolerance); what matters more is a continuing theéi

trical style. What one remarks of the eighteenth century

is elaboration of this style and the selfconsciousness

with wich it was deployed (...) It suggests some reci-

procity in the relations between rich and poor; an inhi-

bition upon the use of force against indiscipline and di£

turbance; a caution (on the part of the rich) against t£

king measures wich world alienate the poor too far, and

(on the part of that section of the poor which from time

to time rallied behind the cry of "Church and King") a

sense that there were tangible advantatges to be gained

by soliciting the favor of the rich. There is some mutua,

lity of relationship here which is difficult not to analy_

ze at the level of class relationship" (E. P. Thompson,

"Patrician Society, Plebeian Culture", op. cit., pp. 387-

395).

(86) "...es necesario decir lo que no supone hegemonía. No su

pone la admisión por parte de los pobres del paternalismo

en los propios términos de la gentry o en la imagen rati^

ficada que ésta tenia de sí misma. Es posible que los p£
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bres estuvieran dispuestos a premiar con su deferencia a

la gentry, pero sólo a un cierto precio. El precio era

sustancial. Y la deferencia estaba a menudo privada de

toda ilusión: desde abajo podía considerarse en parte

necesaria para la autoconservación, en parte como la eje

tracción calculada de todo lo que pudiera extraerse.

Visto desde esta perspectiva, los pobres impusieron a los

ricos ciertos deberes y funciones paternalistas tanto co_

mo se lea imponía a ellos la deferencia. (...)

Sea lo que fuere esta hegemonía, no envolvía las vidas

de los pobres y no les impedía defender sus propios modos

de trabajo y descanso, formar sus propios ritos, sus pr£

pias satisfacciones y visión de la vida" ("¿Lucha de cla_

ses sin clases?" a E. P. Thompson, Tradición, revuelta y

consciència de clase. Crítica, Barcelona, 1979, pp. 58-

60).

(87) "Esta hegemonía pudo haber definido los límites externos

de lo que era políticamente y socialmente practicable y,

por ello, influir sobre las formas de lo practicado.

(...) Pero mientras que esta hegemonia cultural pudo d£

finir los límites de lo posible, e inhibir el desarrollo

de horizontes i expectativas alternativos, este proceso

no tiene nada de determinado o automático. Una hegemo-

nía tal sólo puede ser mantenida por los gobernantes me-

diante un constante y diestro ejercicio de teatro y con-

cesión" ("¿Lucha de clases sin clases?" a E. P. Thompson,

Tradición, revuelta..., op. cit., pp. 58-60).

"Aunque esta "economía moral" no puede ser descrita co-

mo "política" en ningún sentido progresista, tampoco pu£

de, no obstante, definirse como apolítica, puesto que sia

pone nociones del bien público categórica y apasionada-

mente sostenidas, que, ciertamente, encontraban algún apo

yo en la tradición paternalista de las autoridades; noci£

nes de las que el pueblo, a su vez, se hacía eco tan es-

trepitosamente que las autoridades eran, en cierta medi-

da, sus prisioneros" ("La economía "moral" de la multitud
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en la Inglaterra del siglo XVIII", a Tradición, revuel-

| ta..., op. cit., pp. 65-66).

"The eigteenth-century crowd well understood its capa-

cities for action, and its own art of the possible..."

("Patrician Society, Plebeian Culture", op. cit., p.

401).

(88) Marc Bloch caracteritzava així aquesta noció consuetud^

nària de la llei en el feudalisme: "esa época vivió ba-

sándose en la idea de que lo que desde tiempo es, tiene

* por ello mismo derecho a existir, y es lo único que lo

tiene. La tradición del grupo -su "costumbre"- era lo

que regía la vida. Podia parecer en un primer momento

que un sistema tal tendría que oponerse a toda evolución.

Nada de eso. La costumbre, en ocasiones, tomaba cuerpo

en actas escritas..., pero en la mayor parte de los casos

seguía siendo puramente oral. ¿Se reconocía que tal in£

titución había estado vigente desde siempre que "memoria

de hombre" podía recordarlo?: se la tenía por válida. Pe_

ro la "memoria de hombre" es un instrumento singularmente

imperfecto y maleable; sus facultades de olvido y, sobre

todo, de deformación, son verdaderamente maravillosas.

El resultado de la idea consuetudinaria fue mucho menos

el de detener la vida que el de, transformando poco a po

co los precedentes en derechos, legitimar multitud de abu

sos de fuerza, o de negligencias; fue un arma de doble fi_

lo, que unas veces sirvió a los señores y otras a sus cam_

pesinos" (La historia rural francesa; caracteres origina-

les , Crítica, Barcelona, 1978, pp. 219-220).

Aquestes observacions de Bloch estan referides a l'Eur£

pa medieval, però sota el punt de vista de la percepció

popular són aplicables a la cultura plebea del segle

XVIII. Vegeu també, en relació a aquesta qüestió el pi ari

tejament d'Alain Guerreau: "en el marco de la Europa feu

dal hay que razonar fundamentalmente en términos de poder

i y no de derecho. (...) El derecho supone una estructura
i
í de estado... El derecho romano resulta de una actividad
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de lenta codificación de una larga práctica judicial ejer_

cida por un poder estatal... La noción común de derecho

resulta de una práctica legislativa, es decir, de una vo

luntad consciente de actuar global y uniformemente sobre

las prácticas sociales (la famosa "intención del legisla_

dor"). Nada de eso se manifesto realmente antes del si-

glo XVIII..." (El feudalismo. Un horizonte teórico, op.

cit., pp. 203-204).

En qualsevol cas, les manifestacions d'aquesta cultura

plebea mostren la persistència en el set-cents de les no

cions consuetudinaries tradicionals: "Especialmente en la

sociedad rural..., existe un fuerte peso de expectativas

y definiciones consuetudinarias... Aunque cambia la vida

social, aunque hay gran movilidad, el cambio no ha alcari

zado aún el punto en que se asume que los horizontes de

las generaciones sucesivas serán diferentes...; las prác_

ticas y normas se reproducen de generación en generación

en el ambiente lentamente diferenciador de la "costumbre".

De ello que las gentes tiendan a legitimar la práctica (o

la protesta) en términos de uso consuetudinario o de emo

lumento o derecho prescriptivo. (El hecho de que -desde

puntos de partida algo distintos- este tipo de argumento

tienda también a controlar la alta cultura política, ac-

túa también como refuerzo de esta disposición plebeya)"

(E. P. Thompson, "¿Lucha de clases sin clases?", Tradi-

ción, revuelta..., op. cit., pp. 42-47).

(89) "Las normas que se defienden no son idénticas a las pro-

clamadas por la Iglesia o las autoridades; son definidas

en el interior de la cultura plebeya misma (...) Es...

una cultura conservadora en sus formas; éstas apelan a la

costumbre e intentan fortalecer los usos tradicionales...

Pero el contenido de esta cultura no puede ser descrito

como conservador con tanta facilidad. Pues, en su "ser

social" efectivo, el trabajo se está "liberando", década

tras década, cada vez más, de los controles tradicionales

señoriales, parroquiales, corporativos y paternales, y se
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está distanciando cada vez más de relaciones directas de

clientelismo con la gentry. De ello que nos encontremos

con la paradoja de una cultura tradicional que no está

sujeta en sus operaciones cotidianas al dominio ideoló-

gico de los poderosos..., nos encontramos con una cultu

ra tradicional y rebelde" (E. P. Thompson, idem., pp. 42

-47).

(90) Per la caracterització del reialisme i el mite monàrquic,

vegeu el treball de Jaume Torras, "¿Contrarrevolución cani

pesina?" (a Liberalismo y rebeldía campesina, 1820-1823,

Ariel, Barcelona, 1976, pp. 7-13): "si consideramos, por

ejemplo, la noción de "rey", está claro que el mito moná£

quico, cuyo meollo era la asimilación de las ideas de rey

y de justicia natural, despertaba lealtades políticamente

inhibitorias; pero, por otra parte, el mismo mito pudo ad

quirir connotaciones antiseñoriales y antiburguesas, y de

hecho se invocó el patrocinio regio en la mayoría de las

revueltas contra el orden que imponían los opresores cotí

cretos del campesinado y de las clases populares urbanas"

(p. 16).

Vegeu també la següent observació d'E. J. Hobsbawm: "El

"rey" es a la vez la clave de la estructura social esta-

ble que se apoya en las espaldas de un campesinado que no

se queja y la remota fuente de justicia a la que se puede

apelar contra los auténticos dominadores, los terrateníeri

tes" (Los campesinos y la política, Anagrama, Barcelona,

1976, p. 34; aquest treball de Hobsbawm destil·la encara,

els prejudicis de la component més kautskiana de la tradi^

ció marxista referents a la pagesia com a classe, que

acostumen a remetre's a uns desafortunats paràgrafs del

Divuit Brumari de Karl Marx. Però l'actitud del Marx

vell que descobrim a la seva correspondència amb els po-

pulistes russos és ben diferent).

(91) Els botiflers, 1705-1714, Rafael Dalmau Editor, Barcelo-

na, 1981, pp. 8-18; vegeu, entre d'altres citats per Nu-
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ria Sales, el següent poema austriacista: "Dios te salve

Carlos lindo/ Mi rey, mi señor, mi padre,/ Rayo, monte,

lince, iris,/ Pío, bello, lindo, amable..." (p. 9).

(92) Caries IZI va ser proclamat rei a Cervera el 10 de setem

bre de 1705, i la rendició de Barcelona al segon setge

austriacista no va produir-se fins l'onze d'octubre. He

citat ja el detall que, segons recull el relat del propi

Duran i Sanpere, el noble en Francesc de Moixó, veguer

de Cervera, "comandà la companyia de soldats que formaven

el sometent contra Barcelona i demostrava tanta pressa a

partir que no volia esperar que recaigués acord sobre la

soldada que els corresponia" (Felip V i la ciutat de Cer-

vera, op. cit., p. 30). ¿No traspua l'anècdota una enc£

sa animadversió envers la capital del Principat? Que el

sometent estés a punt de marxa sembla indicar que les ga_

nes d'anar contra Barcelona no serien només les d'un pe-

tit senyor de comarques envejós del llustre nobiliari ba£

celoní, i la manca d'acord en la soldada podria haver e£

tat una tàctica dilatòria de la paeria precisament per re_

frenar aquell ardor, cercant estalviar-se futures situa-

cions compromeses. Tot això lliga clarament amb la reiri

terpretació que he fet del decantament filipista cerverí

i mostra com els antagonismes preexistents al Principat

feien que unes preses de posició n'induïssin d'altres opo

sades. De fet, proclamacions veritablement filipistes no

es feren sentir a Cervera fins l'arribada de les tropes

borbòniques a Tàrrega el 1706, quan Carles III ja havia

anat a Barcelona i havia estat solemnement proclamat rei

per les Corts catalanes. Vid., també, el mateix plante-

jament a Núria Sales, Els botiflers, op. cit., pp. 20-21.

*93* Llibre de la Quístia, 1715-18, AHC; el subratllat és meu,

E. T.

(94) J. Corts, doc. cit., fs. 391v-392.

(95) F. Vila la transcriu, traduïda del català, d'aquesta for-
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ma : "por antecedentes que ellos (els paers) tienen en
atención de los servicios y lealtad de este Municipio,

parece fuera de gran acierto enviar Síndico al Rey nues-
tro señor... a efecto de alcanzar lo que fuere del agra-
do de su Magestad en remuneración de nuestros trabajos y
gastos..." (Reseña histérica, científica y literaria de
la Universidad de Cervera, op. cit., pp. 18-19). No ci-

tant-se expressament la carta del secretari del rei, Vi-
la conjectura que els referits "antecedents" podien ser

les promeses fetes pels capitans i comandants filipistes
per encoratjar-los en la lluita. Una vegada més es tra£

ta d'una nimietat insignificant.

(96) Vegeu "Els ambaixadors de Cervera a Madrid", apartat ciri

què de A. Duran i Sanpere, Felip V i la ciutat de Cerve-

ra, op. cit., pp. 47-57. Els comentaris laudatoris que
Josep Ma Razquin ha dedicat a aquesta ambaixada "eficaz

i permanente", gràcies a l'actuació de la qual la ciutat
hauria pogut veure "cicatrizar a buen ritmo las heridas
causadas por la guerra", semblen del tot injustificats,
a tenor del que ja s'ha dit i de tot el que segueix (ve-

geu el llibre Lérida. Universidad de Cervera, Dilagro
ediciones, Lleida, 1976, p. 30).

<S7> Llibre de la Quístia, 1715-18 i 1719, AHCC.

(98) Pel currículum d'Antoni Ganyet, yid., J. Corts, doc. cit.,

f. 392, i A. Duran, op. cit., p. 49; per a la trajectòria

posterior del doctor Roca, vid. F. Vila, op. cit., p. 19).

(99) Llibre de la Quistia, 1721-23, AHCC.
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