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Any 1373
LJoc Focs Jurisdicció

Cervera 485
Santa Coloma Q. 161
Verdú 128
Els Prats m
Vallfogona 84
Copons §4
Granyena S2

4§

re«al
senyoria!
edes
reta!
tetes.

edes
(out.)

Any 1381 (aorox)
Lloc Lloc Jurisdicció

Cervera 485 reial
Santa Coloma Q 1·1
Sanaüja 104 tetes.
Els Pratt 93 reial
Guissona 70
[Lamenla] 63
Jorba ü
Copons §4 reial
Granyena §2 ecles
Tocà SO
Aguiló 39

D aquests que alberguen només sobresurt
amb Cervera Aquesta vila el 14% dels focs de
ta comarca el 1365-1370, ei 24% si 1378 i «I 19% ato volts de
1381. Creiem que es un percentatge alt.

Sí fi entén d agrupar els que
ronden els 40 focs (í un num. proper als 200),
observaríem que el 26% dels pertanyen a categoria él
1365-1370, ti S3% ti 1378, i ti 47% ils volte dt 1381. (tn bast,
repetim, a una suma de la comarca que no
absoluta).

Sifons xifres només- la
va viure un procés de concentrado de la La
demográfica va anar acompanyada d'una a agrupar-se en
nucís de segon rang (Verdú. St, Colomí» ...). ^ue
puguem afirmar ara per ara que la < les epidèmies
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més «i el camp que en te Cervera, m obstant,
i A fogatges, semblé m increment do
població urbana. banda, m que els vilatans
de de o deurien
tenir problemes m abandonar el seu Hoc per a
domini reial, i això s met § més dels jyrWus i ta
servitud personal.

També podem deduir d'aquesta relació sobre la
concentració de ta població, que els nuclis més potents no sempre
són els de lunsdicció reial, relegant o considerant -corn sovint
es fa* que é domini senyonal sols en i sense cap
pes demogràfic. Evidentment, això no és així.

Déte ? llocs més poblats el 1365-1370, només dos sen
d àmbit els pertanyen a cavallers o a l'església. A
part de Cervera, tos vite de St. Coloma de Queralt, Sanaüja,
Verdú i Guissona són tes més poblades de la veguena, í totes

a la jurisdicció feudal. Per tant cal oblidar la
idea que Higa mecànicament el domini senyonal i petita con-
centració »ipLis masia:

ADSCRIPCIÓ JURÍDICA DELS FOCS DE LA COMARCA DE CERVERA

Any C2V tclts, out, aloers

1358 ? 737 1.132

13S5/70 1.407 3.ÍÍO 1,481 1.114
Cer, (18%) (48%) (19%) (14%)
Cat. |31%J |4%] [1%J

1378 696 740 507 90
Cer, (34%)
Cat. |4%)

post/1378 722 1.0«) 700 124 -
Cer. (A0%) (27%) (47%)

NOTA:
L adscripció dels focs ert focs de jurisdicció
reial, de cavallers o senyoria!, de ciutadans (eren
aquells focs que la jurisdicció quals depenia de ciutadans o
burgesos dt íes viles o ciutats) i «oes ftra una miñona
insignificant que no tenia una jurisdicció assenyalada, í que per
tant no depenien ni de senyors, ni del ciutadans, ni tampoc eren
de la senyaria del comte d« Barcelona)
Les xifres absolutes indiquen número de focs de la comarca de
Cervera. Entre parèntesi s'txpressa er. percentatge el pes
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demogràfic de la pooladó de ta cutat de Cervera respecte del
total de ta població de te corvrca; i entre claudàtor eí ¿es
demogràfic de ta comarca de Jervera respecte e! total de
Catalunya, expressat també en percentatge
'classificació pròpia a partir de fotatges publicats
** segons (7692 «oes i un total de 119 mencions
diferents de llocs que es consideren de la comarca de Cervera).
— pròpia (2 033 ions i 88 mencions)
•*•* classificació pròpia (2.606 focs i 139 mencions).

2.4. La continuïtat Étl poblament a Cerver«

La historiografia romàntica d« de pastat va
esforçar se en esUblir una sontinuttEt de poblament des dels
temps fins l'època medieval Aquests precedente remots
d'una Cervera antiquíssima er consideraven una prova irrefutable
de la vàlua í la importància de la ciutat. Sense escatimar les
imprecisions més flagrants i amb el ferm propòsit d evidenciar la
cortftriui1athistòrka,FRAî 5UESAGASOLiFAUSTOPA!MASESremunten
els orígens de ta ciutat a un passat imprecís però molt (iunyà:

"El origen de la antigua Cervera se pierde
entre la niebla de tas edades prehistóricas y
se oculta a través de las oscuras noches de
los tempos. Ni 3'irt aproximadamente, ni por
congttyras siquiera podem dar con él, sin
embargo, podemos asegurar data de los tiempos
prehistóricos como demostraré* ( 19)

Tant FRANQUESA GASOL com PALMASES es fan ressò de les
referències de PETRUS DE MARCA i identifiquen Cervera amb
l'Ascems romana dt Ptotomeu, la qual ets déna peu a
extendres abastament de ta Cervera romana, fins al punt
d afirmar Que ta ciutat en moments arribana als 20.000

El municipi Sigarrensis i el dels lacetans
donaven un a!t protagcnismt a una Cervera que no només fora

en sinó que ifs cercar
tos en el moment que el poble habitava la comarca (20),

DURAfl I SANPERE ja va posar de manifest el 1i$4 que
quaHevol especulació respecte d'un poblament antic a Cervera no
tenu cap suport científic. DURAN nega categòricament les
pretensions de FRANQUESA GASQL i de PALMASES pel que fa a la

Juan FRANQUESA GASOL: Anales de Cervera (Barcelona,
1898), 13-6

20 Juan FRANQUESA GASOL: Anatesde.Çeryera, I. 3-6,80-94;
Fausto de DALMAES Y DE MASSOT: aJJflWstcric

1890). 39-56.
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ciutat romana d'Ascarris, que art amb Prats de
i no amb Cervera. Les troballes d'època prehistòrica i del

poble (ber esparces per la comarca no testomonien. en cap cas,
una unitat de població a! que avui és Cervera De manera que no
només s'acaba amb el tòpic à» la del poblament, sinó
també amb aquell que afirmava l'existència d un primer nudi
poblat a la va« del nu. sota el turó de Montseré i el (M ai
tes Sabines. DURAN I SANPERE afirmà sense dubtar-ho que'ens cal
arribar al sagte XI per a trobar els primers fets relacionats amb
el territon concret de Cervera" (21).

Més recentment Josep Mana LÓPEZ I MELClON s'ha refent a ta
Lacetàn.a a par» <ft l'estudi dels textos El segle lli
a de C els Lace'MS apareixen com un poble iberitzat, que
participarà més endavant en tes revoltes contra els romans. La
darrera referència als Lacetans és de I any 195 a, de C., i és
obra de Titus Livi, quan esmenta que Cató ha de prendre per la
força la ciutat d'aquells lacetans Sembla ser que després de
l'any 195 a de C s'observa un procés de concentració, segons es
desprèn de tes referències històriques sobre tl Mumapium
hessonensis (Guissona) i I esmentat Mumopium Stgarrensis
(Prats del Rei) (22).

En definitiva, doncs, no hi ha cap índia fiable que ens
faca creure en (existència d'un poblament antic pre-romà i la
seva continuïtat en l'apoca medieval (23) Caldrà esperar a

21 Agustí DURAN I SANPERE LLèfe de Cervera (Tàrrega,
1972), 19-21. El capítol que ens referim és el resum d'una
conferència donada al Centre Comarcal Lleidatà, de Barcelona, el
1964 dins del curs Ramon Berenguer IV Però el desmentit d'un
ante poblament i d'un antic creixement de Cervera a la vora del
torrent, ja va efectuar-lo DURAN I SANPERE I any 1928: "De com
Cervera no ha estat mai al Torrent", Gaseta de Ctrvffg. 1
(Cervera, 1928).

22 Joan B. LÓPEZ MELCION: "Referències a la Lacetània en
tls textos clàssics", Miscel.lanía Cervenna IV (Cervera, 1986),
11-22. I més darrerament Joan B LÓPEZ i Àngel LAFUENTE: 'La vull
de I Ondara (Segarra): Noves troballes i revisió dels jaciments
ibèrics*, RfGen|ues,lerres de Ponent, '* (Tàrrega, 1988), 97-106,

Sobre el poblament prehistòric iber < romà a l'actual
Segarra, pot veure's entre d'altra bibliografia, Ramon BOtEDA:

nus Corb. Ondara i Sió
(Lleida, 1976); J. DUCH I MAS: Contribució a I arqueologia dj la
vall djjl Corb (Segarra i Urgell) (tesi de llicenciatura nèdita.
UAB Bellaterra 1980); Àngel LAFUENTE i Joan-B LÓPEZ, "^a Vaíl
de l'Ondara: noves troballes i revisió dels jaciments ibèrics
existents* (Comunicació a la XVIII JoiDjjÉLJJg treball del Grup de,

de tes Terres de Ponent. Artesa de Ueida, 1986; en

92



començaments de! segle XI per poder documentar «fs pomers
estabtiments humans dalt dei turó de els quals donaran
pas, amb el temps, a la vila medieval

U. U població de Cervera « I'tdat mitjan«

t A
. 1 *

Normalment ter estudis de demografia medieval mi és
fàcil, sobretot per que M ta poques faMts. Al final.
tret d excepcions, hom ha de raure a (estudi deis fogatges, amb
els inconvenients que oot composar, i no només
d interpretació

Les pomeres referències demogràfiques sobre Cervera
les trobem a començaments del segle XIV, del primer
fogatge conegut. Et tacto d'una de tos randas reíais que
el General havia de Cervera l'any 1313, El
document començava aní- "Círvera es reyal e na MOC XXX III
fochs" (24) A diferencia d»; la de tocs, que
podia estar exposada a l'interès del municipi a comptabilitzar-ne
pocs, i a l'mterés del toc r»ial de comptar ne força, l'anunci
dels 1233 tocs sembla, en "inofensiu", i, en tot
cas, creïble La xifra és considerablement alta i contrastarà amb
d altres d'anys posteriors

Un problemes en ei dels fogatges
és el de la interpretació El conjunt ert és

premsa); E. CAMPS CAVA: "Là plan« de Guissona: una comarca
arqueològica", »erda XXIV (Lleida, 19SO); Federico LARA PEINADO:
Epigrafía romana de Lérida (üeida. IS73); EmMI JWIYfNT.-J,!
certmica grisa d'Ivorra (inèdit); Montserrat SANMARTl: "La
circulació monetària en to tesso ibèrica i romana". Urgellia V
(La Seu d'Urgell, 1982), 183-20C; J. GALLART i Jotn LOPE2: "Una
necròpolis d'incineració al Colomer, Pallerols (Uegarra)" (en
premsa ajSRTP); E. RIPOLL: "Un nuevo poblado ibérico en tas
cercanías at Cervera'. Ampuria« XXI (1959). 230-281; §>. VILLALBA
i a. TOUS: "Pla dt to Tenalle». Granyenella". Les excavacions
arqueològiques a Catalunya en tit darrers anys (Barcelona. 1982);
Josep Maria LLOBET PORTELLA: "El sepulcre de fossa de to Font de
to Padruella (La Segarra)". Recerques Lleidatanes N (Tàrrega,
1980).

24 ACA BG classe 3, vol. 2, 60r-62v Publicat per Prim
BERTRAN ROIGÉ: "Les rendes reials de Cervera, segons una relació
d« 1311" Miscel·lània Cerverina V (Cervera, 1987), 71-88. L'tutor
Ha manifestat tos seves reserves t considerar toialment veraç to
xifra de 1233 focs per t aquesta època. La prendrem tn
consideració amb tot oportunes reserves.
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un costum de l'edat moderna, i de cap manera entrava dins dels
esquemes do l'home medieval. te població a
efectes fiscals per mrtjà äste focs, o llars, es fa necessari

un patró per deduir -en dTndMdus- te població
d'una comunitat. D'altra banda s'ha apuntat te que
el foc fiscal acabés essent una mesura que m reflectia
necessàriament te realita. Segons el coeficient que utilitzem
quan comptem els focs, tindrem un gruix d« població o un altre.
Però ete estudis sobre te histona de la família no estan ei
desenvoíupats que caldria. Només un pluridisciplinar
permetrà avançar cap a resultats consistente: demografía,
sociologia, antropologia, histona de Its religions, historia del
drat, etc (25).

A més, tes taxes vitals a i edat mitjana eren extrema-
dament variades, tant en el temps com en l'espai. La taxa de
mortalitat estava a expenses de tes epidèmies i les caresties
d aliments, tes quals, a te vegada incidien en te nupcialitat i
te Una conjuntura econòmica desfavorable actuava per
ti sote com a controladora de te natalitat, retardant el moment
del matrimoni i el número de fito. Les plagues, pestes i altres

s'encarreganen de te resta. (28)

Sigui corn sigui, ara ens interessaria conèixer el tipus
de predominant en aquest montant, i potter comptar
aproximadament els seus membres per deduir eis de te comunitat.
Probablement existeixen diferentes tipologies familiars: en
funció de l'habitat (rural o urbà), de i la

amb te producció, a més de criteris culturals,
religiosos i jurídics

Al problema de i especificitat de fogatge, s hi
afegeix el de la valoració del foc. Els de coeficients
per focs són ten diferents. Des de la família reduïda
amb 4 6 6 persones (27) fins aplicar un coetoent més baix. A
Cardona, per exemple, i a s. XIV, ser que la

mitjana tenir 1 o 2 ftlls, indiquen els
testamente. Es tractaria de famílies nuclears i no pas

9*5
Sobre l'estructura a la Catalunya medieval,

cal veyre ta recent tesi doctoral d'en Lluïs TO' L'ivoJuciÉ Jte
de. ̂ t̂faDiï—iliiÏM^

Xj>nnc5>»s^djLl_JCliÜ- T®81

Doctoral inédito, Dep. d'Histdna Paíeografïa t
Diplomàtica; Unrversitat de Barcelona 1989)

26 HERLIHY "Avancts "231^232

27 HERLIHY'Avances recientes "235.
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patriarcals, on al voltant dels vint anys els fills s'emancipaven
i formaven mm llar. (26)

També Jaume VIVES t LACARRA aplicaven «1
coetioent de 4 ó 5 persones per casa (29) A Vic, PLADEVALL i
Imma OLLlCH han treballat cadascú an* 01 coeficient 3,7 (30) t
semblantment ens posa exemples C.M. CIKXLA del segle XV, entre
3,3 i 4,14 (31) Francesc A. Roca Traver es mou entre el 3,5 i 4
a Castelló a s, XV (32), t Prim BERTRAN el factor
4,5 a Cervera mateix a del XV, precisament per analitzar
el fogatge de 149? (33). Davant d aquest panorama, semble
preferible computar sempre en tocs i evitar fer excessius càlculs
d'individus; per a determinades ocasions ens decantem
pel coeficient de 4,5 que als focs de la vila

2.5.2.: Els fogatges del segle XIV

Segons les xifres en focs documents que estudiem
el fogatge manat per tes Coite de Cervera t Tortosa donava una
poblado dt 1 212 focs, (serons ti primer i de 1 056
segons el que s acostuma considerar Aquesta quantitat que
correspon a 1365-1370 es moit elevada, ¡ es compara a
tes xifres, més semblants entre elles, de 1378 t 1381 que donen
només 485 focs Sabtr si la dada de 1365 1370 era errònia o no, »
en tot cas, en quin grau, és difícil de concretar Sigui com

28 Montserrat CASAS I N,%DAL "Aspectes demogrtfieo-
familiars de la vila de Cardem a del XIV (1342
1383)' Cardener I (Cardona 1983), 56-57

29 Jaume VICENS VIVES Fefrajüí ija
3S5 José M» LACARRA "El desarrollo urbano de Navarra y

Aragón tn la Edad Media" Poneos VI (Saragossa 1 950), 1 7-20

30 Antoni PLADEVALL "La dis»m»nuc»o del poblament a la
plana de Vicn. a milans del segle XiV VI Assemblea ..... ......... djjsjjydjs
Cjgmafcajs (Vic, 1952), 2335 OLLlCH Imma CjrTBj_aytal_a_Ja

de la Piana__dJL_V»c (Vic
1988)

31 Cario M CIPOLLA "Antrophologie et démographie" X
§£»ences H|Stor«|ues (Pans 1 950), 61

32 Francisco ROCA TRAVER "Cuestiones de demografia
medieval" H^an» Xill (Madrid, 1953), 26

33 r - c - - "Asoectes demogràfics t economies "
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stftA considerarem informació que pugui
puntualitzar aquest aspecte.

Present Pere el Cenmomós a Cervera el 1360 per
assistir a IM Corts que celebrava en vila, va anunciar
i va demanar "als per fe guerra rei dt K
fa una ajuda en diners per tes tropes Per
defensar la 'cosa pública de Catalunya" ei rei necessitava

vuit mesos l'any « nou-cents a te
i I altra només "alforrats" Les que això

ocasK>nava arribaven a fet 72 000 I , que d« pagar eh
cada any durant dos es

pagava per de fogatge. d« que els focs de
pagaven 50 s, un s havia dit 40 s

però era i els tocs de de
ciutadans o de cavallers, sols pagaven 20 s «to comptes, a
la vila de Cervera li pertocava • la

que el còmput es teu yna eiacia de
1212 (34). Tot i que el
endavant la d« tocs f 35} €ls 1212 focs Is la
xifra que al que a Tortosa
rebanada a 1057 foc« (36)

Per tant, un fet a
aquesta t no hi cap No s'rta
tl de Allí

d'una o si el § no a la
de 1212 però la que en yn

volum de no denoto cap A a
que la ser

*E en la dita via e
tan pobres qui n§ han ( ] ptr

fo que nos ato
qwe tos
e que no lo dit

que tes una
( T (37)

Els res no sols sino que a
de per qye no els

50 que pertocava als de

34 AHCC 19" 87v

35 35v

36 per "El de 1365 326

37 AHCC 19v
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Només sis anys després, el febrer de I366,el Consell va
plegar una talla per un préstec m ta qual M van participar,
segons es diu, entre 500 i 600 persones Si pensem en ete
focs -fiscate- de 1360, la xrfra de 1366 és molt baixa És què h.
havia morta gent que no poeta participar en ia ttÉt? o bé
aquesta ora general i per tothom'5 Realment, ta xrfra de
persones imposadores s'aproxima bastant a la data del pròxim
logatge conservat. Però encara faltaven dotze anys perquè ta nova
estimació tes de 485 focs, segons tes Corte dt d® 1378.

Hom considera el fogatge de Barcelona a
ta realitat. Cervera no és una excepció Aquell any, un paer i un
notari de la vila acompanyaren els durant cinc
dies per ter ei recompte de focs de Cervera. La suma final era de
498 focs, i no va haver-hi cap queixa. Tot es trobava
correcte (39), Les Corts recullen de 485 a
Cervera aquell 1378.

Però a tes darreries de 1379 una que
perturba aquest panorama. Des de la Cort es a la
vila ei pagament d'una certa en de tos
Imposicions del pa. el vi i la carn, es diu, als
1044 focs que aplegava Cervera (40), La ei
desembre de 1379, només un any després del confeccionat
per l'encàrrec de tes Corte barcelonines, no amb el
darrer número de tocs. En canvi, els 1044 tocs de què fa esment,
ens recorden 1057 que es a tes Corts de
Tortosa pel 1365-1370. Anteriorment la
de ta manca d'un entén únic i per confeccionar un
fogatge Ambdues són Segons
les de 1378, ete 498 focs uns 2 240 mtntre
que segons els 1044 focs de l'any sobre, (a a
gairebé 4 700 persones Quantitat que, s» en
la dtl

excessiva.

Per banda, l'any 1313 del
ei de ia Paena, Bernat

del de §54 que per la
a raó de 2 per (41) l un any

després, el 1384» la dt la 497 Si es
pagava un florí per foc de ia vila que es

38 1366.2ÖV

3§ 1378. 10v. S3v, 85r 90r

40 AHCC 137i» 1 v

41 5iv
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ser que ote toes de 1384 són tit de 1378 (42), i gairebé
idèntics ate et 1385, quan una altra da la host ens fa
pintar en 496 tocs, si es va prendre 0l d'un «ori per
toe (4S),

La conleccjó de fogatges no cap atoe que
el d'ofenr un i m® base amb is qual taxar i repartir
Im carregues fiscals dsi rei Cap demogràfic ni

no movia els nostres protagonistes Només es tractava
de distribuir la de les Es comprensible,
doncs, que el tee esdevingués una una mesura cada
vegada més í d« la Susceptible de se;
negooada. i escurcada o ampliada els Estricte en
la o en el No
I existència de dos i que ei rei l'un o
l altre la conjuntura En tot cas, ei foc deuria ser
cada vegada més un concepte abstracte i teonc (44),

Ei que és cert, és que ei de no
e! de focs en te del "Manifest"

que mottes G que
n eren o i que no pocs.

2.5 3. : Le$ estimes del Manifest

El pnmtr documtnt i és
un d individus amb de a
un. No M d'un vtiym d«J "Minifest" eis que eoneixtrem
mes tard, »no probabtemtnt d'yn útil per
controlar alguna talla local f45).

La o« a Cervera no es conserva
fins Its ëti s. XV. Al del
compttm amb -no ben d'algyn quatre
barris, i li no tns
deducoons

42 AHCC 1384.80V

43 AHCC 54v

Jean FAVIER ft au bas_Mstye_n_ Age
(Pans, 1971). 191.

45 AHCC 1340
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Ei document fragmentat que a alguna
i, de 1340, ata» que tes epidèmies d«

pesta, però m m moment que la crisi p ataun
símptoma (48). El volum, imcomplert, pertany ai quarter del Cap
Corral, que «n aquests moments podria a ser el més
poblat de la vila. Fragmentat com està el document, s'hi recullen
vori de 300 taxacions vàlides, i gairebé 400 si considerem tes
esborrades i tes que no hem ei nom dei Ui
quantitat, per tractar-se d'un sol barri, és molt elevada Però
recordem que encara a 1340. Ei quarter del Cap
Corral, el 1369, i ja segons un volum del Manifest (47),
aporta la quantitat de 261 taxacions en Suposa una minva
del 33% entre 1340 i 1369, Són comparables ambdós documents'7

Pensem que si. A partir de 1323, Jaume II va autoritzar als
jurats que les de les > les exaccions de
la vila per sou » per aiio vol dir
proporcionalment a ia riquesa de veí (48). Els dos
documents, la de 1340 i el de 1369 són
fiscals, una més complerta que i altra, un objectiu i
uns resultats semblante. Encara h« ha un de
comparació. Tant el 1340 com el 1369 s'anotava el carrer drt
subjecte que pagava, a a del quarter. Malgrat la
fragmentació d'aquesta font cotnodim en trobar els veïns
de la zona de la bassa del 'Corral, i es confirma Id tendència
esmentada. El 1340 són 68 les taxacions i 90 el totil. El
1369. el número de manifests vàlids ha bawaf a 46, i el total a
50. La minva ha estat d'un 32% en els i del 44% en el
total.

QUANTITAT ABSOLUTA DE MANIFESTS PER CARRERS I QUARTERS
(CC)

Carrer 1340 1369

vàlids no «Jen totals notden totals

bassa del Corral 68 7 90 46 4 50
quarter sencer 291 43 389 238 2 261

Sembla evident, doncs, tot i lestat dels documents,
que en aquest sector de ciutat la disminució de població ha estat

La fretura de blat cft 1333 es un cas evident (V»d Max
TURULL RUBINAT. "EI mal any primer a Cervera trasbals socio
polític t crisi de suosistència (1333)" MisceMania Çeryerina IV
(Cervera, 1986), 23-54,

47 AHCC Manifest CC 1369

49 AHCC Pergamins s/n; LP 1323 octubre 28, i3M3v.

99



efectiva en trenta anys

Donat que a de to de to sène no és
possible 1er un contrast entre tots te que tenen Manifest.
perquè m sempre de barris diferents, ens haurem de cenyir
a comparar només les que js a un mateix
quarter

<njart»r (te to Ptap es trts volums: 13S2,
1366 i 1382 (49) E l total Ce disminueix

cacto un dels tres 191, 190 i 177 (§0), Però
ei total do és més revelador (51) do més de 300 ei
1352. baixa a 263 el 1366 i a 200 el 13Í2 Pere vegem com
evolucionen els carrers segons els i els
(v*vàbd. No T«totat)

Carrer
1352 1366 13S2

V No« T V Noi T V Not T

16 2 22 13 30 12 13
Grases« Jaume Vall 18 2 2? 35 60 10 10
Dins 6 53 30 38 30 - 33

26 3 34 31 3? 24 - 30
Quarter sencer 1§1 33 312 190 i 263 U? 2 200

Gairebé en tots els el de de
1382 és al de 1352 Però és l evoiuoo del quarter el
que La xifra de 1?7 vàlids és

per mdoure-to en un de tota la
Vito

Del quarter del dos vulums tl de
1366 i «I de 1378 El i no es prou

49 AHCC P 1352, 1366 1382

El document, fragmentat, comença si foli 11. ta qual
fa que t»nguem un numero d€ vaWs inferior al
Per to d»ftrènaa, hem fet un dels que hi ha

a foli i els hem al

Dins del total comptem vàlids. no
identificats, els que només el nom del titular» i els

quan n'hi ha algun
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signifiai
1?, m

Bttfu (52). Els manifests el 1366 són
però considerem que se M i W, mentre

el 1378. amb un document íntegre els són 219 Per tant
A d« no podem

Ctfflm 1378

i

Plaça vella, carrer 51 2 62 35 1 38
l Abad<a, Fossar
Cap c de Barcelona 13 14 52 25 t 28

Quarüf Sincer *37 60-80 219 5 252

Si comptabilitzem toa > tes no
«te ttiftcades que es el còmput els dos carrers
observen una pèrdua considerable de en dotze anys
ÉS ei 32% de disminució que no podem confirmer ni negv a

de tot el quarter

I d« l'últim qyartr/r, el Framtrws», tenim
tntefwaoé de dos anp consecutius 137» • 1375 aquest segon
tamb<¿ fragmentat (53)

52 AHCC M 1366,13/8 El volum d« 1366 comença al
foli 23r i acate d'nora Calculem que entre seixanta
i

^3 AHCC Manifest FM 1374 1375 Es conserva també un segon
fragment considerat dt 1374 amb referències sensiWtment

t les exposades carrer de 32 estimes c/
del fem, 20; c/ St. Francesc, 52, D Abeurador, 67, c/
Barcelona, 87, c/ Grases d'en Roqueta , 32 Total 270 estimes
pel fragment del quarter de Framenors de 1374 (AHCC Fragments de
Manifest, 1355-1433)
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Caram 13661 1378

i./totals//al<js no

o de Barcelona 38 W m 70 78
o'de l'abeurador 37 66 33 35

Quarter sencer 150 • 288 196 2 21S

L equilibr; és semblant al carrer de Barcelona i on
canvi la minva és molt acusada al carrer de (abeurador A

de quarter també s'observa una d'un any a
(54) tu y« 25%.

Amt) »es esmenes i els que p htm
un resum global i gràfic de< moviment demogràfic (teto
a Cervera al s. XIV, quedaria com s observa a tes

FIGURES 1-4.

evident, doncs, que d'ençà de 1340 fins 13S2 tl
domogràfic ha decreixent en tes de la

via. Això no obstant, no poden considerar se
ja que la no suficientment

conservada com per i evoluoo de la amb tota
fermesa. A a de te minva s'ha de

la que Its obe«»x»n al gran
d exempts que s'haguessin

2.53,: Demografia i pobresa

El fogatgt per les Corts de Cervera i
Tortosa, « el 1365-1370, ser exhaustiu, com ja
dit S*hi melogu«'tn fins i tot els "miserables", anunciant que

dt Però a
ai En canvi, en el recompte

de tes Corts de Barcelona el 1378, a a exclosos de

En el volum de 1374 138 on sote h» ha
tl nom del i prou, que als 160 vàlids fan t Is
288
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costum, tampoc m M constarien ni els m; os. ni els jueus ni els
pobfes Aquesta exdusió podria ¡3 tan acusada: un
augment important i significatiu de te en el période que
vi de 1365-1378. Augmentant te propc.'ció de pobres, si aquests no
eren taxats, el ncmbrf dels taxables i
capacitats per pagar Si a això afegim que, efectivament la
població disminuía en xifres ?.osolutes, es pot entendre la
davallada de 1054 focs el 1?Ò5-1370 a 485 fon el 1378 i
següents. Ei i te corba de decreixement realment no és,
doncs, tant •anat com indiquin els tocs, sinó gradual com
apu.iten tes

L augment de te pobresa p?r explicar el moviment
demogràfic ós una hipòtesi difícil ae verificar amb la
documentació a t'abat L Però alguna notícia no deixa da ser
simptomàtica El 1336 te meitat de) recollit per l'almoina
d aquell any s'inverfria en l'obra de i'esgiésîa de Sta M» (55)
í no en tes tasques pròpies de socor En canvi, vint anys
després, el 1376 de tanta fam, i mortaldats que hi
ha, et Consell anuncia que pag« el censal de la caritat només

que puguin fer-ho. L'empobriment de la població sembla
•vident. També els mendicants deurien augmentar-

't...) un dia no sabut en fos cridada
la caritat t que tot hom qui penre

fos dada cantat" (56)

Aquest número de pobres i que van ser láxate
oi 1365-1370 i exetesos en els poftenors. no fou un
fenomen tardà. El març de 1362 en plena confecció
del d« Cervtra-Tortosa-, el refennt-se un cop

al de la Cantat, menciona "els pobres (que) ha
t n la dita vrta* (57). Aqutst col ben nombrós»

és tl que el 1378 i que
no va ser taxat;

*(, liter«, com que no voten
los ne los no hi
que ht pvtyorasen.(.. )" (58)

D'altra banda, no d'interpretar que
els pobres i L'abril del I377,en

de gra -s'havia \¿ i encara

55 1356,32r

56 AHCC 1376, 97v

57 AHCC 1362, 18v.

58 AHCC 1378,90r
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no era temps per a la mm» tes que del
rémanent ¿e It botiga ti A ais
necessitats ate seus respectius "albergs" fer tant, aquests no
eren rodamóns sinó ciutadans que, casa, vivien en la
pobresa (59).

Des del pc-ler. els paers parlen contínuament
d'individus que no "volen" pagar tes t tes

ans preguntem si realment en la majoria de la
població, lopctó entre pagar o no pagar Be podna ser que la
voluntat no tos sinó una Et cas és que hi ha

problemes peto per a que puguin recollir tes
taxes de força cases (60)

La documentació especifica sobre l'almoina, no comença
a Cervera fins el 1383 El tema mereix un apart que ara
no avançarem. Però serveixin m que siguin
tardanes* per il·lustrar la situació a la vila

Era 1383 t Ramon Serra, d« Cervera.havia
deixat, ai monr, un censal de 2 000 en concepte
d almoina en pa per als pobres de Cervera El pa es repartiria
entre els dos entre novembre i
maig. La de pans que es mes voltava els
3 400. la qual cosa suposa, aproximadament, que cada dia que
havia de pa es 380

D'altra banda, per vestir pobres,
btnefteana el matti* 1383 a 114 homes, dones,
infante » frares, xifra que proporcionalment fins
1387 (61)

Les dues la del pa i la del vestir, responien
a donacions d'un sol No conewtm la

pies ni forganttzada pel
muniop», que p existia a començaments del s XIV (62)

un destinat a la

L'estyd» de les imposicions i tes del "Manifest*,
que abordarem en UP altri capítol, ha de dir alguna cosa
respecte l'estructura de la vila IVKJ Cap lli) Ara per
ara, sèmola que tl numero de el repartiment de
pa, sobretot, no és a ies del s XIV

59 AHCC 1377, 19r

60 AHCC 1379, lOv. 1381 6lv

61 AHCC Almoina 1383, 6v

62 AHCC Clavirtat 333, 18r
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2.5.6.: B context social general

Gaudim d'altres fonts documentals amb informació
igualment poc concreta però reveladora sobre la situació
demogràfict de Cervera Sense entrar ara en I anàlisi i
Its referències a ta crisi pel que fa a epidèmies, caresties,
mortaldats, etc no et sobrer suggerir el panorama gentrat
d'aquells anys

Tot sembla indicar que Cervera no tou impermeable ato
dt l'epidèmia (63). |a que la documentació local se n fa

ressò (64). Un fragment datat ei 1349 fa menció » referència al
"temps de tes moiakjats" És la pomera noticia directa que en
tenim (65), En efecte: el rei s'Havia adreçat ais seus

i els veguera, de Montblanc. Tàrrega,
Vilafranca del Penedès i també Cea ara, a ft í efecte que

els respectius dels contra eventuals
d assait com havia succeït Ja a Barcelona. Els jueus, en

moments d'epidèmia, eren tneotpats d'havtr provocat el
mal i el rei es veurà cbiigat a protegir-los avalot que
s organitzaven (66) Ens és conegut l'episodi del frare

"̂  Sobrt la ptstt de 134f pot veure's aquesta bibliografía
basca d'Amada LÓPEZ DE MENESEf "Documentos acerca dt la peste
n«gra en tos dominios d« la Cowta de Aragon* EsJadfii_AJUitíM
M¿S-JESLJl._OíQ^a_dj_.Ajrjflén VI 1956); Winfried
KUCHlER: ta de la negra la hacienda real"

de jigger?. Il, 1.
(Vaènaa, 1870); Alvaro SANTAMARÍA ARANDEZ "La peste negra en
Mallorca* VJlL.QiPASÔ-A-ËSteSâ, Et la Corona de Araflèn H. 1
(Valencia, 1970), 103-130; ßunnar flLANDER "Fueros aragoneses
dtseowxxtos prowu^ados a constcuenaa de >a grjn peste de 1348"

XXII (Madrtí, 1935), 1-33, 113-152;
i una visió més general i abundant és a Jaume
SOBREQUES I CALLICO: "La peste ntgra en la península ibèrica" A£M
Vil (Barcelona, 19TO-1971), §7-102

No es conserva a TAHCC cap document sencer del fons
municipal anys pròxims a 1348-1349

65 AHCC Clavera 1349 (fragmenti 4v

66 LOPEZ DE MENESES 'Documentos . " docs. 8 i 9,
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ranciscà que no massa escrúpols en els
tels feligresos contra el col·lectiu jueu (S?).

Però a efectes demogràfics ens especialment
ta provisió reial del 30 de març de 1340 (68) Des d® Valènc.a.
Pere lli, eximia els habitants i les de tes penes
pecunânes en què haguessin caigut -a excepcció del "quint"-.
L objectiu no era aUre que posar remei a la despoblació i
depauperado en què es trobava Cervera Però no sols ta vila

així. també l'entom rural despoblat. Rubmat, que
comptava uns 40 tocs el 1358 (89), d'autoritats
locals, motiu pel qual el rei encomanava a del veguer
de Cervera que vetllés els abusos que podien donar-se al
lloc (70), Els avalots i els problemes no van acabar de seguida
Dos anys després de reconeguda l'epidèmia, l'estiu de 1351,el
call de Cervera es \ et rei ordena castigar els
responsables (71),

A partir d'aquest moment, t municipal,
el tema ja s'ha començat a estudiar a Ceivero (72) í certament
hem pogut comprovar amb les fonte a que el panorama no
era pas d optimisme i pujança

La de les "mortaldats" és una referència constant,
Suposa una fita que marcarà tot el • que ens interessa
perquè el record eri ei temps t les conseqüències implica el
eonsídtrable que deuria tenir per la població.
Ets piers el 1356 fan referència a uns que havien
existit de les mortaldats ençà (73). c.s una referència gens

67 Amada LÓPEZ DE MENESES: "Una de la
negra en Cataluña: el pogrom ce 1348" any XIX (Madrid-
Barcelona. 1959). 92-1 31.

68 ACÁ Reg Can 888, 175v. Cit per DE MENESES
"Documentos acerca. * lloc, 69,

69 PONS GURÍ "Ur fogaigement. *

70 LOPEZ DE MENESES "Documentos ," doc 1 05.

71 LOPEZ DE MENESES •Documentos acerca,-.' doc. 123;
ÂBADAL P^eMjCjnnitniól̂  36-37.

72 Josep M» LLOBET PORTELLA- "Les a Cervera
durant l'Edat Mitjana" MüCtUMlt Çerverma t {Cervera, 1983),
30-46; Montserrat CANELAl GARAYÖA "Cervera, 1333-1384. Pestes,
fams i guerres* Mjsçel.lània. Çerverina IV (Cervera, 1986), 55-
65

73 AHCC Consells 1 356, 35r
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arbitrària. B any es de la <J» a ta
vila, motiu pel qual es fa necessari que Jaume Ferrer continuï
regint l't scnvama del (74).

També la "mortaldat dels el va tenir el
paral·lel • Cervera Ei es de Its

de ter host ja que la població ne esté en condicions d'acudir-hi.
Així responen te paers al Procurador General de
rabnl d aquell any

"... que la dita vila asta en mai per
e morts que na de present

hie cofTtn.tfttant que tota la gent esta
o twrs e que en neguna mantra

ara de no porten ftr host.* (75).

Gairebé deu anys separen nota de la
següent onada pestilent El 1370 a Barcelona, i una pròxima
indeterminada a Cervera, rebrota la amb la coneguda
"mortaldat milans", A Gervtra, i per commemorar-ho, el 1372
el Consell convoca una professo "per de morts
que lavo» eren" (76), Un any se'ns la de

(77), que coincideix amb el de la
convergència aguditzava la precanetat període.

Si el rei Pere havia per Cervera
el 1349, ara, el Consell mostra la per
procés de demogràfica:

"ítem com to temps en l'any de de
nostre offio fos mal e d®
entant que tota la se exie de !a via ptr
zo com morien de fam, (...) per 10 com tes

de la via eren fort opremuts, que
solament fos agut to censal (de ia cantat)
d aquells qui pagar poguessem' (78)

A l'hora que s'accentuà la í els

74 AHCC 1356,17r

75 AHCC Consells 1362,26r.

7i AHCC Claveria 1372, 37r.

77 AHCC 1373,11 r,

78 AHCC 1376, 97v,

107



minvaven en recursos (79), el rei no cedía en el seu intent d*
repoblar la vila amb mesures de gràaa Aquestes temptatives es
van repetir amb gom anys de diferència Era símptoma de la
urgència del problema i «MM de li importància del que era
Cervera

El 1378, un prtwitgl real

•que m hom que vingués star a la vila de
Cervera fos guiat de qualsevol que agues
comeses en terra de richs homes " (80)

Però repoblador no amb que
tos No sabem, per ara,

s imposava, ni si els efectes
pestilents

A ta pobresa i dels que veien
tel i amics, s hi tes exigències

de composar la host per diverses bèl·liques
aconseguir fer valdré un que la vila, el
P'efena pagar un tori per foc a d« fer ta de
ta vila Els d« I elecció no ser més
13S4:

"E to Conseyll que mes
val« ter composició a que
no que i OM Me tes
morts t q^e tren en la dita via,
car si i host Me èxit, tes qui
Ja eren en ió
( -.)" (81)

Per acate, caldrà auri to els
monarques de la Cortina d Aragó tn els i tos mesures

per potenciar i el d« Cervera.
S'ha pub icat fa poc dos documents tn

|82) evident que la via a de! s. XIV,
un panorama i ben pobre, tes

* "Htm que no los
nt tos no hi trobaven qu* hi (.».)" (AHCC

1378, 90r).

80 AHCC 1378, S2v.

81 AHCC 13S4, S5r.

r2 CANELA -Cervera 1333-13S4 " (València,
1382 25, i Alrr.unia de San Jyan» 1384 8)
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escrites per ei Pere Uf el 1382 per si

'(...)Ecce que net circa m
aumentacionem unívensitis ville que
quasi depopuRato existit in tantum que nisi
eidem de suscripto remedio brevem
m irreparaWem quod absit assequi
destruccionem mérito intendentes hemito súper
hoc maturo et d»gesto cons«io( T (83)

El document de 1384 opera amb uns temes mott
semblants. En aquesta ocasió és qui ofereix
protecció a tota persona de que vagi •

la vila de Cervera, de tota mena et
Out hagi pogut cometre en terres o

Els són

"( .)At villa oneribus
depressa et

populo tarn propter et
fames que divino ludico ob
diversas alias raciones " (84)

83 CANEU'Cervera 1333-13S4 Pestes " 63. AHCC LP 1382
25,123v-124v

84 CANEU 'Cervera 1333-1384. ", 64» AHCC LP 1384
gener28,124v-125r.
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3. EL MEDI CONSTRUIT

Després de tractar molt per ti medí lisie i 01
medí huma, mit inevitable í semblava d introduir-se al

dt la combtnaoó d ambdues El medi construït
è® r adaptació i la intervenció de humà envers al
suport físic o ecològic

Però ti no te per objectiu específic
l'u Nanisme tot i el particular que pel tema-,

pel qual només ens podrem cenyir a veure ! per damunt
Qualsevol recerca d urbanisme o d histona urbana, s'ha
de la dialéctica i societats
L investigador ha d'mtentar la déte processos

t la morfologia de l'espai urbà

Pel que fa al medi és qt-e incideix -i
en part determina en la de les ^umanes,
i també en i estructuració M el modi humà
cal om es en la d'un c spat les

econòmiques, culturals etc

Tambe en un context rr,¿s dir-se que es
d historiar els modes d'us del que és la
dite

En el cas de descobrir la
(tel urbà, i la morfología de

i assentament amb tot aid que l'ha

3.1, El concepte de ciutat a l'edat mitjana

Pot «ctoyre's la Cervera Xltl-XIV dins ta
del M urbà? o bé de rural' Realment no

és trascendent un o un Urbà o rural
ens pot servir, en tot cas, per homologar de la nostra
comunitat a tí'aftrts de Si podem de Cervera com
a urbà no el compararem del camp català,

amb d'aires fenòmens Amb això no volem
contribuir, en absolut, & accentuar tes entre camp r
ciutat, d'altres perquè no son tan

Ptr començar només es d intentar definir qut
entenem per una a l'edaï mitjana, i veure, Jesprés, si
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Cervera s avé a! model més o menys dissenyat in una segona etapa
explicarem qutns factors han fet i han contribuït al
fanomen urbà medieval en general, t finalment, particularitzant
el cas que ens ocupa, estudiar ta i la morfologia d* ta
Cervera urbana. Semblava necessari, (tones, començar tot intentant
definir què és una ciutat medieval

Tottt tes disciplines científiques que s'han introduït
a l'estudi del fet urbà han coincidit en assenyalar la dificultat
d'una definició absoluta i invariable de ciutat. Aquesta
dificultat és palpable per fixar els límits actuals ente urbà i
rural: el mateix cas de Cervera ens serveix d'exemple. Si a més
hi introduïm la variable històrica, la dificultat definitòria és
superior.

Si bé la majoria de disciplines científiques coincidien
en assenyalar aqueta primera dificultat, en canvi aviat deixaven
de fer-ho quan indicaven entens que dibuixessin un model de
ciutat Més que no contradir-se, ha posat de
reteu factors i elements diferents. del seu àmbit
científic

Els geògrafs es fixaran tot en (a distribució
territorial, i «tentaran de trobar a base de

tipologies d assentaments \ de xarxes de nuclis
habitats No soto la geografia urbana r intervé, sinó també la
geografia humana i fins í tot la física, posant de relleu aquesta

branca la importància del medi fistc

Dm d'un punt de econòmic, la concentració
humana pot permetre el destivolupament d'un modus de
producció La ciutat fora aquella concentració demogràfica que
compte« una funcié econòmica en tant que etntre productor
manufacturer o i consumidor (84).

Urbanísticament -i els barrocs se
n'adonaren aviat- el concepte de s associa sovint al
o hàbitat concentrat. Això a l'època medieval té forca
a veure amb (existència de murâtes protectores (85).

També jurídicament t política es pot contrtouir en
aquesta definició. La ciutat fora nucli amb certa

Q M

Un txtmpte de visió histórico -econòmica correspon a
Henn PIRENNE Hisjoj&Jiconójnica del .Occidente medieval (México-
Butnos Airts, 1939).

85 Víttono FRANCHETTI PARDO' Historia del Urbanisme.
(Roma-Barí 1 982; versió en llengua castellana

Madrid 1Í85), 13-21. Fernando CHUECA GOiTiA. Breve historia del
(t1 «dwo 1168; f1 edició Madrid 1982). 7
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capacitat decisòria col·lectiva, amb un estatut ju.dic
determmat, amb un d'organització elevat,
amb IM cert d'autonomia í amb incidencia sobre
un territori circumdant Aquesta concepció de connecta amb
la d'Aristòtil serons la quai una era una munió de
ciutadans, individus amb un í uns determinats. Ete
autadans feien la ciutat i no a viceversa (36)

De fet, tots aquests elements contribueixen a elaborar
una definició general de ciutat integrant aspectes diferents. U
Història, en tant que ciència que comprendre i interpretar
la vida de l'home, en relació al medi i en amb §1
mateix (societat), s'ha de fer ressò de tots ets enfocs possibles
í d'oferir una definició global i integrada,

U Sociologia, tan emparentada amb la Història, és
l'altra ciència que s'ha esforçat en comprendre globalment §1
fenomen urbà. D aquests últims, els sociòlegs, cal esmentar Max
WEBER i Henri LEFEBVRE Però Ha estat el de Lewis
MUMFORD, la ciudad en la historia, el qui pfj période rfftfeval»
particularment, ens ha semblat capaç de connectar i integrar
diferents aspectes dei coneixement (8?) MUMFÖRD no obstant, se
centra sobre tot en l'origen primer de les i
les medievals en tant que nuclis ja El paper déte
mercaders, primer ambulante i desprès més fixes, és un fenomen
determinant per comprendre el renaixement urbà XI-
XII.

Pel que fa ate historiadors de! fet urbà, Ernst EGU,
per exemple, enumera cinc que ser definitoris del
que composa una medieval casa, carrer, plaça,
públics o monuments, i que la fixen en l'espai

(88),

Editi ENNEN, en refenr-se a la mtdïeval europea

86 ARISTOTELES MARIAS y ARAUJQ, Eds ):
lli, 1 de Madrid. 1951).

S7-68.
mj

Lewis MUfyPORÖ: LjL£*jgad_enJa rustofj liii_
(Buenos Aires, 1966; primera

amb el títol CA-ÍLiÜH«. 1 961). IX i X, I del
autor tombé en podem de ÏÉçAt— y.

(versió original de 1934, 4* en llengua
a Madrid 1982)

QQ

Ernst EGLI: £hrnaje._and tow
(Zurich, 1951), 1 8 Cit per CHUECA 13-

14
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assenyala que no és fàcil dt tJsMr, Aparentment, però, indica

"Envoltades de densament
construyas, realçades amb i torres,
les es del camp com a un
perfil compacte (...) A més de fer de te
ciutat una plaça torta, tes muralles
defineixen també l'àmbit que es regeix per un
especial dret urbà (...) i per una
constitució, per la qual cosa en els
enfrontaments amb el senyor de la propà

els seus habitants mantenen els
principis de la participació en les decisions
polítiques" (89)

Pensant en la ciutat medieval itaiiana.però intentent
definir yn mod»! general, Gina FASOLI i Francesca BQCCHI prenen
igualment en consideració elements torça diferents. Per aquestes
historiadores no és suficient que una ciutat tingui una
població nombrosa; que estigui constituïda per un complexe de
construccions més o menys notables i amb valors arquitectònics:
que s apreciï una disposició en carrers t places, que predomini,
al costat de l'agricultura, el comerç, la industria í les
professions liberals; i que la ciutat esdevingui un centre on hi
resideixi una autoritat, individual o col lectiva, que administra
el territori circumdant A més a més d aquests elemente, també
inclouen el fet de I existència d'una col·lectivitat humana que
per materialment i moral precisa una constant i
contínua col·laboració reciproca. Es tracta, per tant, d'un
col·lectiu amb personalitat jurídica i edpaç de prendre decisions
de comú acord per solventar els propis problemes (90)

Però al margt de poder f«ar unes premisses concretes i
no es menys evident que el concepte de ciutat és relatiu

t tn certa mrnera resultat de referir ho a un altre tipus
d'habitat L'urbanista francès. P LÂVEDAN, per exempte, indica
que confonent-» sovint camp i ciutat, ia diferenciació pot
apreciar se en virtut de la funció que desenvolupa cada àrea, t

tn tant qyt valor diferencial (91 )

89 ENNEN: §jfina_Jejfi Çrttà (Roma, 1978),
3-4 (Versió original en alemany amb el títol Die JM2BÍ!§£0§

1972)

onw Gina FASOLI et Francesca 80CCH1 La qttà nidieyjte.
•te'·tnaJRrenze. 1973), 4-5

91 P LAVEDAN: Hisjojre de ('Urbanisme a J?iTJs (Pen's,
1975), 7,
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La relativitat dels conceptes camp-ciutat ha portat a
LE GOfF a l'àmbrt. sempre tan fràigil, de tes mentalitats, Segons
ell, l'ús del com a urbà o rural no era gens da star ni
pels contemporanis. En canvi si que es podien percebre, amb certa
nriKJesa, tres àrees: tot allò que estava habitat, construït o
cultivat, alio que estava desèrtic o anse cultivar; i et tercer
espai, corresponent a les roturacions (92)

Sia com sia, però, hi ha uns paràmetres que malgrat la
seva relativitat i imprecisió, ens aiuden a fixar de forma
aproximada el concepte, sobre tot material, de ciutat, és cert
que aquests indicadors no ens ho resolen tot, però si que won
elemente aproximatius.

En definitiva, la ciutat medieval estaria
caracteritzada pels següents elements muralla, edificis
reite van ts. i carrers, acumulació demogràfica t hàbitat
concentrat centre de producció manufacturada i comerç, centre o

d'una xarxa o àrea territorial. existència
d institucions politiques publiques. «statut jurídic definit,
xarxa de relacions (sota el signe de la
col laboració. la discrepància, etc }

Pel que fa alt contemporanis, normalment n§ van definir
que entonen per o per camp De fet no en tenien cap
necessitat. Alfons X el savi, anotava al XIII, que ciutat
és lodo aquel lugar qua es cerrado de los muros con tos
arrabales et tos edificios que se tienen con ellos" (93) Pero
va ser Fra Francesc EIXIMENIS qui, en ei (s
XIV), va abordar de pie el tema de la outat (94)

92 Georges DUBY {Dir ) Hgtowe_ cíe la Frange Urbaine
(Pans, 1ÍSO) I d'aquesta obra de conjunt pot
particutantzar-se Jacques le GÖFF "La ville médiévale* II, 1?-
19

93 REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA Ed
çotejadju» con

la 3 vols (Madrid,
1807, anastàttea, 19721 7 23 6 (vol Ml. p
720

04
La ciutat des d'una apareix en el

'Dotzè" d'EIXIMENIS als capítols 11. 1230131 139 i 152 Hom pot
utilitzar la selecció i d Albert HÄUF Lo___Çí85ÏÉ
(Barcelona, 1983) Una edició del només ha
impresa, que sapiguem, a València pel Lambert Palmart el 1484, i
a Barcelona per I'AcaAmia l'any (Cf VILA, Soledad La

jeorvo de urbanismo^n_j|l_t!gto.
X[V, València, 1984, p 149)

118



Analitzar a fons ta concepció de ciutat, d'urbanisme,
oc ciutadania, dt cosa pública, et-, en robra d'EIXIMËNIS
merb.-xena ben bé un altre febali, apassionant i

(95). Ara no 6s el cas» perquè al tema ens és
colateral. FiXIMENIS. d'altra banda, no va definir què era una
ciutat. Es va centrar a exposar Its virtuts d« la vida urbana i a
enumerar alguns date requisits que havia de complir qualsevol
projecte da ciutat a ta seva època En tant que /aluart de les
noves dasses de mercaders i comerciant.,, EIXIMENIS fa un elogi
de ta ciutat i u.i mer.'/spreu tàcit del primitiu món rural i dels
rústecs pagesos qua l'habiten

entrar a fens dins ta concepció de ciutat
d'EIXIüENIS, sí que podem fixar elements que configuraven
físicament la ciutat, 11 objectiu que li donava sentit

La -mtonia amb tes »dees : la manera de fer de
mercadtófs i comerciante es fa evident en la concepció

i racional de tes coses La pròpia estructura social
respon a un sentit eminentment pràctic La classificació de tote
ets habitants en tes tres "mans* és una manifestació d'aquesta

(96) Amb aquesta òptica, segons E'XIMENIS la c;utat
és el medi «teal per fes necessitats de l'home.
D'aquesta manera, t amb paraules actuals, la ciutat es converteix
en una econòmica, allynyana poc a rx)c d enteüèquíes »
•deals

"Certa »s que.I hom ha menester a menja,*,
§ a beure, e a vestir, e a calcar, na

exeroci tostemps
e si es ha metges e altres

moites: tes enternps,
rtquirtn diverses artes e en totes
tntemps; mi qut l'un ajut al altre, e si la
un luy del aîîre l om no seria be
pfovtbif (i?)

de '"fitment "econòmic", no h» falta un matís
demofw*ic Coherentment amb l'exoressat abans, quants rrés

tingui una ciutat, millor satisfer-se llu's
i podran viure

* VIL/. La_-Çtyjdad. de "riximenis
19841

EIXIÜENIS i a cura de Jill
WEBSTER) LasoçslalÇillitüiJl segle^.X!1/ (Barcelona. 1967)

97 ElXIMiNlS XXX
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% dita congregado de la dita deu
liter de moftes persones no pot
éss r̂ entre pocs mas entre molts* (di).

i l'element geogràfic -o suport fis«-, també M és
expressat amb tota daretat. il tee d assentament d'una ciutat
havia de reunir unes condicions especials elements, que
de fet conformen el que hem anomenat mm a del creixement
i morfologia urbana, indirectament ens descriuen com era ta
ciutat toònca- per

A Regiment de la Cosa Publica 11 nostre autor onumera
les virtuts de ta ciutat ideal a partir de les especials
belleses de ta ciutat de València" (99), Molt esquemàticament
són les següents:

- La zona ha da ser airejada, amb l'aire clar i net, i no espès,
ni tumos, ni tèrbol.

- L'espai geògraf« ha de ser pla, tant per facilitar
r assentament » l'expandiment. com per motius purament estètics,
com per proporcionar l'aprovisionament agrícola si eis només
treuen bon profit de la planura.

- El contacte amb el mar, tan important com la terra

- Abundància de fonts i nus amb aigua sufioen: per regar. Ate
nus també se Is reconeix una funció comercial en tant Que via o
canal de tràfec mercantil

- La ciutat ha de fornir tot el territori c.rcumdant de
mercaderies, a l'hora que la ciutat també fa do cap i refugi de
l'àrea.

- EIXIMENIS, a més, es deturà en tes excellencies déte recursos
agrícoles, ramaders, piscicoles i forestals de la seva terra, \§
major part quais, però, responien a l'actuació de I home.

Finalment, i tomant al Dojzè, EIXIMENIS escrivia que

la ciutat deu ésser asimateixa sufficient e
bastant a ben viure ( ) respost per los
grans philosofs que dotze coses eren
necessàries a açò que la outatsia bastant e
son ben viure: ço es que h a ¡a corporal
nodriment, pecunia, liberta!, noblea, pau,

98 EIXIMENIS Dggt^gLOffiStLa LXXXl
QQSî> Francesc EIXIMENIS RjgjrnentjJe la Cqsa_PybJica (Ed

Els Nostres Clàssics, Barcelona, 1927), 22 39
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saviea, ¿ciencia, sabor, riquees, generositat
(...) copia de bonos leyes, menestrals,
mecánicos. armes. * que ha>a qui ta servescha
«...r
Aquest breo paràgraf tndou de diversa ínóote:

el tactor econòmic contemplat en la sooal, que
s assegura li prodúcelo et mercaderies pels menestrals; la
densrtat sooal i to vida col tectn/a. amb metges, savis, i
l'etement refennt-se « to que ha d'oferir una
autat Parcialment ens recorda alguns dels que havíem
descnt al començament

3.2. Origen i creixement de les ciutats medievals

En aquest breu epígraf »' problema de
l'origen de tot medievals que t?- - afecta l'ongen

i d aquests

La formació de let t i ongen de la
burgesia han dos temé«, vinculats, que han un

més de la "actual" í que ja
hem refent abans.

Les aportacions científiques i d'Henri
FIRENNE van suposar un important salt quan va ser
formulades (101), Algunes delies van ser revisades i
reconsideradas una nova de la

PIRENNE parteix de la que ¡esfondrament de
l Imperi roña d occident no va suposar la del comerç
a l'àrea mediterrània, la qual fora un »enomen que es
donaria amb ia intervenció a ¡a Per motiu
s utilitza la fórmula del renaixement europeu, efectiu
quan s'ha superat poc a poc el domra rrv-uima mediterrani. Segons
PIRENNE, l'ongen de tes és un en tant
que causa i efecte, a aquel* renaixement XI
i XII. Segons ei. no van ser m els ni les els
promotors de I origen de tes smo
la influència del comerç de Eis assentaments
urbans s'anaren al farg de tes comercials, tes
quals, a la vegada, p s havien a Its condicions
geogràfiques

100 EIXIMENIS CXXXI

'"' PIRENNE Hl|ojfji_io5i§l_v_jiçonor'i<ça_ , i del mateix
1971. Madrid, 1972).
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Aquesta és, (tom, la ttsi du el
comerç de Barga cfcstanoa ©om • del de noves
ciutats Lextstènoa de fortittcaaons pròximes no te«
s»nó accentuar i faatrtaf aquesta tendència

Respecte d'una segona dicotomía -la que es planteja ti
paper pnnopal i motiu del comerç o la industria- PIRENNE os

a Ondear que el desenvolupament es resultat
lie la intensa comeroal. Pou ti comerç i els mercaders
allò que va desvetllar i encendre l'activitat productiva
manufacturera.

Aquesta interpretació prima la intervenció d'elements
externs al feudal com • disolvents. Els grans
mercaders de PIFÍENME no procedien exactament de la societat
feudal, sinó i confins: "entre masa de

y aventureras nay que buscar s»« duda alguna tos
primeros adeptos ai comercio" (102)

Precisament aquest ha un dels aspectes
Contemporanis i a PIRENNE,

reconeixent la vàlua de la seva obra n'han revisat conceptes
importanti.

Poc després de publicar-se a França Les vtfesjju_JigvjtQ,
Agg de PIRENNE (1971). ENNEN treia a la ílum, en alemany.
la Historia de la ciutat medieval (103) Es localitza un
augment demogràfic a Europa a partir de! n, que es detura
als volts del X, Aquest -que no retoces- va
acompanyat d'una considerable densitat en l'ocupació del sol i en
una tendència a tomar intensiva ("agricultura La millorí, de
i utillatge. de la rotació agrària
tnena!... tot un increment de la producció agrícola
Aquest augment demogfâfic i productiu és la segons ENNEN,
de de amb concentrada i de caràcter
urbà:

"II progressive míglioramento di condizioni
dei contadmi dipendentt H neambto
económico fra dita a campagoa Gii abitanti
di ques^ultima dwennero consumatori
diprodotti artígianali urbam, che potevano
pagaré con li eccedenze ( . . . )
L'intensificazioni del recambio fra città a

102 PIRENNE Ltijiudades^ 76

103 ENNEN
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carnpagna conduce ad un incremento dei centn
dimercato" (104)

És cert que va existir un renaixement comercial al segle XI que
va incidir en la vida econòmica urbana Però no es pot dir,
continua l'autora, que tos tl comerç a llarga distància,
especialment rellevant dels segles Vtll al X. ei motor general de
la revifalla urbana. Ei moviment comercial del segle XI seguirà
tl curs invers: es fonamentava en l'activitat artesanal urbana
que exportava els productes. Però a partir d aquests moments els
mercaders i artesans esdevingueren dues ocupacions eminentment
ciutadanes i amb un aft nivell de professionalització. Aquell
comerciant que només s'hi dedicava temporalment va anar perdent
importància, igual que tl mercadeic i la manufactura enquadrats
dins de! senyonu laic

Va ser aleshores, al llarg dels segles XI i XII, quan
es va començar a accentuar la divisió del treball entre ciutat i
camp. En aquest procés tenia una importància cabda! el mercat
urbà. Aquest mercat, i no el comerç de llarga distància, va fer
de la ciutat tl centre de la vida econòmica f 1 05)

En el col·loqui de Roma de 1Í78 dedicat al feudalisme
medrterran», G, FASOU rebutjava una vegada rnés la idea de
l'aparició del muntopi com a un fet revolucionari, i dissolvent
del món feudal Es considerava, de nou, la ciutat com emergent de
la societat feudal, com a producte intern (106) Emssto SENTAN
era en aquest mateix sentit: ta ciutat a resultat de
"la progresiva modificación del mundo feudal, en la que
imaaimente participaba la nobleza y a la que en modo
alguno se opone programáticamente* (107)

En un marc més regional explicacions
relativament semblants. El model de G DUBV es aplicable al cas
cátala, amb Its modificacions i sobre tot a
partir del procés de reconquesta. E! agrícola complana
amb el protagonismo del motor econòmic L renaixement

104 ENNEN SürMdeJa 'O

105 ENNEN i O I J l l ^ 69 71 . 80^81

106 G»na FASOLI: "Ciudad y a Estructyras»
îMileLX-lfliÖEitOlfî JO f̂iJPMfÄo .mediterráneo ¿Col de Roma

de 1978; vers»ó castellana que no tots els treballs de la
reunió, Barcstona, 1984), 222,

Ernesto SESTAN "La communale italiana neí sec,
XI-Xlll nette sue carattenstiche nspetto al movimcnto communale
europeo* ItabjL-JDaSÜfiyaJs (Nàpols, 1967», 110111. Cit, per
FASOLI 'Ciudad y feudalismo" 216 222
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urbà, • més, considerará la pervivènoa de determinats nudis
habitats peí poder polite religiös o Aquests, sense
desaparèixer durant l'alta edat mitjana una classe
comercial i artesana! basada sobre tot en eis productes de luxe.
Però no és el comerç de motivat per les

suntuânes de sempre, smo la demanda dels
senyors feudals enriquits amb la del segle X en
endavant (108) El model és parcialment a Barcelona.
que. a diferència de la Franca » al procés de
reconquesta, va generar una de provinents déte
camperols alodiate Htures

R S LÓPEZ no ha de «pe, tot i
de la t ta la societat

del Xtil impregnada de
rural, per d« toy el predominant

i

MUMFORO. des dyna socwtógca, ens
yns Segons ell, el

de qyè PIRENNE no va criar tes
tot t va col er e seu desenvolupament
i El en n§ era el

d'aquel renaixement yrbà, yn del noy
que

de MUMTOWD se en el
paper de la a Lts

i tes de
vai yn i una de de

Alhora Que a
la ja la

La d« la a agrupar-se t
vtyre de Era ei pas pel

d una vida t oi u n s d
va a ia de la

la de ia un
poder "̂ »yttoadof que cte La
fiw.~,,«ïftea va a ja del

la i per tant la
l era qye els

i la del

Per MUMFORD e' de ta
va tes « a fat *itar ei tràfec

10fl DUBV rura> y * da en ei
1968 s

Roberto S LOPEZ La en la Eyrouj
medieval (Barcelona 1981) 223224
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excedents de consum, à partir d'aquest si que actuà el
comerç, tot desenvolupant «M però m abans També
tes creuades, a parhr del tagte XI, van e) desig te
to«, que MM ja M awri adobat per A més.
aquestes ciutats poputoses í plenes van ta iniciativa
respecte ats avenços tècnics i d« pel
qual aviat imposaren ta seva 91 camp
areyindant (lt§).

3.3. L evolució urbanística i to lògica del creuement urto* a
Cervera (111)

3.31 Topografia i lògica an l'assentament del

Com ¡a s'ha la de la és una
d'una i à)

en una
que ptr en el

dei la es en a que
ia de ä i «is

i pra-Pmnauft. da la dt Els
son ta part del

es de toi en la o
medferrama

La Segarra, a A i ts yna
» ais « que k yn

Es de ai
de te tte »

a pète

1 í ° la

(i 3 3 » es de la
tac els ESTEVE i

MARTl. tls de la a
en yn ESTEVE,

MART), TURULL • del
de les El _ dj tes

tfe if ae de i la
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nus e nerote que abocaven tes op a! to« de Im
etevaaons d'ongen estructural (112).

P. VILAR, analitzant ei ttsc, M retena al
re«eu de li Segarra considerant que ben
viables cte de) om de Montserrat, fan ma de muralles
successives. regulars, pero mes que les défenses
de Lorena Hom concep que to en aquí, hagués

d« tor una parada És un deis la
¥«H* i to Nova i } IM« vegada

part del els da repoblament
preferentment tes i es

f (113)

Aní doncs en que És la
«s facii que ta i el

<te pel
! ets seus desr <veiiç

Si el pla de tes de de Cervera
ens de »jx«ter»€ia de elevades
Luna és ei turó de Montsere, t i altra

és ei que Col de tos
La part més baixa a la Vau d Ondara, a ta

del coma para) W el que de Barcelona
cap a U»¿a i l'Aragó Una vall, o
col, separava Montiert del Col de (es

Com s*ha indicat, ni n» ei Con d« les Savines
no van ser objecte de cap mena de poblament m en ete temps

ni tampoc en els antics En canvi s» que s'han
trobat restes arqueològiques d'època t sobre tot.
tenca i romana, al llarg de la vall de l Ondara f 1 1 4 )

El turó de Montserè era el lloc per dominar una
vasta zona, \a que des d'aquí es veu des de >a Gurullada fins
I indret contrari, els Hostalets, Sant Antoh etc L emplaçament
de lanttc castell, doncs, no podia ser millor És a«r qye
aquest assentament va ser ben important en els primers temps, ja

[Josep POMES j "La Segarra* (els aspectes de geografia
que comprèn aquesta vtu) Gran^Geografta Comarcal de Catalunya IX
(Barcelona, 1983), 18-22

113 Pierre VILAR Çatajynya _dms l Espanya moderna (Pans,
1962, Barcelona, 1964), 1 269

114 DURAN Lübrs_ 19-21 Respecte del tema del poblament
antic a la comarca pot veure's el treball de LOPEZ "Referències a
la Lacetànta * 11 22, i la resta de bibliografia exposada a
I epígraf anterior
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Hut M tractava de la defensa del camí de la vall. De fet, la
Segura es caracteritza també pel de castells i nuclis
forttficats al dm déte turons Hom en aquest sentit
Im fortificacions de Maldà. Fores Granyena, Tàrrega,
Vilagrassa. Talladeil, etc (115) fruit del
seu caràcter miNtar.es van sovint en indrets que
dominaven les valls corresponents En ei cas d« Cervera m
dominava tota la vall de l'Ondara i des del turó de
Montserè La construcció va realitzar se en l'indret més
estrateg«: el de l'accés més st prenem en consideració
el desnivell í ta morfotoga de ta Es pot dir, doncs, que
ta pròpia topografia formava part de la defensa, donat que el

la vafl i la de dalt de! turó
ta cota dels

AIIÒ no una diferència entre
tos d« Els dos manifesten

i La est apareix
i una accentuada

oue no pas la te fet gairebé una paret
de Per contra, la oest, és

força més La de tes de
en «I topogrifte *a

A ta »st, obnr-hi un camí
del de per f oest Et des d« ta val

era. teis al Col de tes o un continu
zig-zag que una mes i suau quan es

tl de la val

3.3.2, El castell f te« primeres donacions

Cervera.zona era <a al XI
« va erc«er la seva

pel 1026 en el castell
fruit de la de Borrell, comte
de i el sey fill donació que va

els qui amb el risc i iniciativa van
prendre *a i del Hoc als musulmans El lloc

115 Cervera. Wo 103S ó 1058,
Granyena, 1054, Tàrrega. 1056 (fortificació), 1059,

t06?,**etc M1 FONT de
1 1 2 II (Madrid-

705

12:



s'havia pres Tapnsró" mercès a i empenta d'una cíona
Gumidilda. amb els MUS Ms í dues més

A jutjar pel document fundacional de l'any 1026, podria
entendre's que el lloc on s'alçana la fortalesa cristiana ja
havia comptat amb alpina edificació anterior

"cum ipso puto et kastellare quod ibidem est
dictum Cervaria (...) per vestram appnssionem
tt turns constructionem (...)" (116)

El concepte "kastellare" no es refereix a un accident natural com
pot ser un puig, sinó a les restes d algun tipus d'edificació A
mos a més, es menciona la construcció duna "turns", motiu pel
qual caldrà pensar que la fortificació cristiana sena en un
pnncipi una estructura modesta i no tot un com és fàcil
d'especular Fins i tot la fórmula "castrum" es presta a
interpretacions diferente des d'un sol edrftci o conjynt
d'edifios fortifícate, a un temton defensat per un castell, o
fins i tot a un punt estratègic o defensa natural (117) No
obstant, en endavant tns referirem ai "castell* amb tes
precaucions que hem observat (118)

A mitjan segle XI és del un fill de
Dalmau» vescomte del Berguedà Des d aquest moment el llinatge
prendrà el nom del lloc, es tracta d Hug de Cervera, i
awoerapel 1052 (119)

Sense entrar ara en el tema de s» t any 1067 ts va
perdre la fortalesa en mans musulmanes o no (i20), el cas ós que
fou al voltant del 1068 quan desprès d ampliar se fels limits
occidentals de la reconquesta, trobem ei primer casttà del

que romandrà Wei als de Barcelona hns el

116 FONT Cjöas_ « 31
117 Montserrat GARRABOU PE RES "Sait Pere Gros a través de

dos documente dels XI i Xlf* lanía. JSffyennj II
(Cervera, 1§84;, 16

118 Manuel RIU » Jordi BOLOS "Observacions metodològiques,
esquemes descriptius i notes de per a t estudi de les
fortificacions i castells medievals" Cistells, guartjtsj_torrej_j
'ortilfSü^deJi. Qataly_nya_ medieval (Acta mediaeval«, Barcelona,
1986 1987), 11-24

119 DURAN Lttxe 29

Vid cap IV d aquest mateix trebaü t en particular
les opinions que reculbm d Albert BENET ) CLARA sobre aquest
punt
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sagte Ä « tracta del qui s anomenaria Ramon de
Centra (121).

Ne et 9m it 1130 que «i • sobirania del
comte de Barcelona, mercè a to permuta que van efectuar Ponç Hug
de Cervera i Ramon Berenguer, que tema que el camí que
corria per to vora del riu restés ben defensat (122); «fi aquest

d'estratègia mstttar cal tls castells

També tos ordes van col·laborar en aqt
laser de repoblament i reconquesta (123). Fns t tot amb aquest
espent M podem indoure el petit priorat tit San! Pere
el G.os del Segte XI (124).

Sigui com sigui, veiem com d'aquest
pobiament i dels privilegis per potenciar-to, tsnen
una finalitat, s»nó directament si de suport d'un nucli
d avançada en el procés de reconquesta que tot exceptuant ta
primera incursió privada, es va fer sota la inspiració dels
comtes de Barcelona Però el creixement dti urbà ne es
äonana ins mitjan segle Xtl, quan shaona efectuat to
conquesta de Ueida (1149) i te romandnen
més segurs «fi perdre el seu caràcter de marca.

É« evident, doncs, to preeminència de to funció
i estratègica en aquesta etapa de i evolució urbana de
Cervera La fortificació actuana com a catalitzador
d altres edificacions posteriors

3.3.3. B primer nucif edificat

La topografia de to tona no ós del tot sufiosnt per
explicar to forma que va prendre ei casc urbà de to Cervera
medieval. Misionar el creixement urbanística d'una vila

pot fer se amb documentació de i època En el
nostre cas, í en l'intent d*explío*r el creixement i to forma

121 FONT Cartas... €S3
122 DURAN Ufefi... 30

123 DURAN Llibre 120. En aquest sentit podem entendre
també la comanda de Sant Joan de Jerusalem, documentada a partir
de 1111, fet que palesava l'avenç i la consolidació de la
repoblació de la comarca.

124 GARRABOU "Sant Pere Gros .' 11 -23
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urbana de IM pnmerss edificación?, hem de seguir dues
direccions. Intervenen dos factors, gom a que cal
considerar la lògica del terreny, i la lògica sòooeconom.ca.

Per lògica del terreny mm referim a que la vila va
créixer i es va estendre condioonada per la topografia local.
Evidentment, Im zones de pla poques t ets constants ato i
baixos van IM* força incidència en ei moment d'ordenar on
s'ediftcava i on no.

Però M ha d'al·l/es factors com el que hem
anomenat lògica sono-sconòmica Ui cop el castell el
segte XI, caNa donar N una via d accés que el comuniqués amb el
camí que segui ta vall (125). Quan s havien tel noves

al redós del recordem que M el
procés de reconquesta duu una intencionalitat
repobladora d« portar gent a tes noves zones de domini

(1%)- aleshores to de la via d accés encara
era met acusada Era imprescindible t vegada més,
el pas de mercaderies i de tant de l'txtenor cap a ta
nova estructura que s engrandia, com d'aquesta a lextenor Un

poblat m procés de creixement demogràfic i amb la
conseqüent ^contonea, evigetx vies d accés que

el seu desenvolupament El de pobladors.
semblant a una cotonía agrícola, Havia de prendre un pes
determinant fes arribar el moment que productes
manufactúrate. On hi ha gent ha d haver ^ uns certs serveis
sabaters, lustro, Jimtrs i tota mena de gent d ofici, els

a la vegaca. ei i que

El camí F al. anomenat Real, era aquel
des dels primers K-mps corria per la vora del nu
aprofitant el pla de la vall Procedent de Barcelona, comunicava
la i ta perifèria, amb tes de t interior. Per a una
època posterior v*» ser una via important per a i abastiment de
blat de Barcelona (Claude GARRERE
economic en època de cnsi (Pans, 1967, versió catalana en 2
vote, Barcelona, 1977).

126 SALRACH assenyala la de ta línia
fronterera de reconquesta en terres de la Segarra No és fins el

XII que es consolida i definitivament el límit
(Josep M1 SALRACH i Eulàlia DURAN- Historia dels Països Catalans
I 1. (Barcelona, 2* edició 1982), 287288 Mes recentment pot
veufi's Josep Mana SALRACH: ÍLprpofs de feudgMgjcjjl t§§Hte§
UJJÜJi (és el voMm II de ta HSttônjT_^e_ Catalunya dirigida per
Pierre VILAR, Barcelona, 1Í87) També es il·lustratiu el treball
d'Atoert TURULL totort ete límio del que anomenem Catalunya Nova
i Catalunya Vella a partir d'una de la toponímia de la
zona (Abert TURULL RUBINAT; "Hagiotoponimia a te Segarra"

Cerverma III, Cervera. 1985,11 -28
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s'mcorporess»n mercaders i comerciants No era sufictent accedir
e Im primeros edificacions t el «n un foe
relativament alt. « peu o toé • que arribessin
carruatges i carregaments. El camí des de 13 vall a dalt tra
imprescindibte E! castell i ete primers pobladors it fio van ter.

d'aquesta lògica econòmica caldria considerar
també la incidència que podria representar ei fet cié tenir la
va« i «it horts mes a prop dt dels pobladors, i per
tent bastir te edificacions tu l'eix transversal

Pensem que el primer de Cervera va
realitzar se a te vora d aquest jami, en un transversal, i
no pas des d« bon començament en ei Coll de les Savmes. és lògic
pensar que tes primeres cases van edificar-se en la zona més
vital i transitada de l'àrea, no en la planura del Coll, una nuca

del nucli d accés i del mateix que donava sentit
a tot el poblament

Però la ens ensenya qye les coses i eb
tenement es presenten de forma absoluta i ¿ura. Així,
doncs, entenem que cal considerar una tnteretaeió eels dos
factors el terreny, i tes motivacions econòmiques descrites.
Potser la forma més equilibrada de presentar-ho seria dient que
tn un pnm«f moment va predominar la econòmica, i després
va prendra força l'imperatiu topogràfic Una primera etapa aniria
des dtts orígens del XI fins els començaments del XIII, «
una fins tl XIV i XV Però no és exacte
creure de manera automàtica í taxativa que va dominar

un période; no hi ha una de motius que
expliquin te forma del creixement Els dos factors es donen des
d« bon començament, però ara domina un, pe¡s condicionants

ara domina i altre La del camí no hagués
cap via d'accés, i per tant cap poblament, si el

terreny hagués «edificable; així com, en el moment
històric que estem analitzant, un bon terreny pla per si sol era
insuficient per una comunitat de pobladors que

de defensa

En defínrttva,donc$, hem de creure en una primera
expansió t creixement urbanístic formal al llarg del camí que
venia d« la vall -del camí Ral-, pujava ai nucli poblat, i
tomava a baixar per agafar de nou el camí principal deixat. Va
ser postenor el creixement ai del Coll de les
Savmes, que després es bifurcaria prentnt direcoons: una
per anar a tes Oluges. « l'altra per anar a Agramunt.
Probablement es poblava tactual carrer Major encara
continuava crtixtnt ei primitiu nucli

La denominació qui rebia el de Cervera és ben
simptomàtica. Al llarg dtl segle X' t a començaments del XII es
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parla sempre del "castrum de Cervaria' i del quod
Cervaria mm eius termin« et (127). Però da 1130
en endavant s aprecia mm Per primen
vegada documentem ta In tt in via Cervane vel
infra eius termtnos" (128) I és ben que en ac;-tests
moments -any 11%..- el i construït fos
cons*1eraWe Una senyal n'és l'esment a tes del mercat
dt Cervera que són preses own a punt de referència «111% (129).
A im darreries de segle XII els documents )a esmenten Cervera
com u;i conjunt compacte 'omnibus hominibus de Cervaria" (130). i
el mate>» document de 1182 ens que la vita comptava amb
mel de vint famílies Aquests vint veïns eren precisament aquells
a qui no afectava un privilegi concedit per Alfons I (131). Una
còpia de 1186 fa referència a un document immediatament anterior
a! de 1182. i en ella s esmenta de nou 'mesurant mercati de
Cervaria*, í es fa una del
i construït de ta zona per la donació del

'(...) quam ego a\ Cervaria, sicud
fenent subtus regum et de súper rtgum, herernum
et populatum, cum ipso prato quod »b* est et
cum et casalibus ortts et
sícut tenrwnatur et tenent de que sunt
prope ecclesïam sancti Salvatoris in
torrtntem de Montepavonis f )" (132)

Tenim doncs, del "castrum". de "casis et
casalibus". t d'una "eciesiarn sancti Sálvateos", a a més de

127 Francisco MIQUEL ROSELL über Feudorum_Mijsr.(2 vols,
Barcelona, 1945). 1 1S2, doc, 172 (any

! 28 MIQUEL L r̂ltjdjriin .̂ . 1 1 82 (any 1 1 30)

José M1 FONT RIUS: Qnggnes del regtmen muniçyal de
(Madrid, 1946), 122. Agustí DURAN I SANPERE: UfefA_dj

Cj>ryj|r| (Tàrrega, 1972), 435. ACA Pergamins de Ramon Berenguer
IV, 59

130 AHCC Pergamins S/n 1184 juny 7, LP 1182 juny,
5r. Publicat per Agustí DUHAN I SANPERE "El municfial de
Cervera" |i|Ç X (Barcelona, 1917-1919), 185, nota 2, I
posteriorment també l'ha publicat J A del POZO CHACON: "Primeros
privilegios concedidos a Cervera"
(Cervera, 19t3), 15-16

131 Ibidem

132 FONT Gadas^ ,.1.1.169
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l'església i conjunt de Pere el Gros, que data del
1§?2

L any 1197 es continua la fórmula 'omnibus
hatxtatoribus Cervaria et suis terminis* t s anuncia que el
'castaim Cervane muttum detenoratur" (134» constatar-se
qu«. • mes • mes del poWament i dot, es deunen
alçar edificacions esparces pels voltants del nucli construït

3.3.4. {.'••glasto i el nou creixement urbà

L aixecarr.ent de -no la de Sant Salvador, que
estava ato afores i prop de Vergós (1351- en ei que encara era un
petit conjunt d albergs va ser un que anaren
conformant la via i fi vsn donar L'església va
ubicar se i del S( estava a
Montiere va atieear-se a ("extrem- del Col de tes
Savmes. precisament on convergien els dos d'accés des de
la vall. un per la vessant est t i altre per i oest. Amb un

adossat, gaudia d una dominant, com
qui manifestés que a més a més del poder simbolitzat
per l'estructura que era ei hagués de
comptar amb el poder moral i espiritual, no important» com
era l'església. Des dei seu emplaçament s'aconseguia el
domini del nucli poblat i la proximitat dels moradors

Amb el temps, quan ta vila de nou
sòl, s estendria a partir d'on havia l'església, en
l'indret més pla i més fàcil per construir-b tot rtsstgutnt tl
pla del Coll de tos Savtnes, amb un paral·lel a tes
corbes de nivell,

L'edito religiós venia a ser. doncs, el segon etement
polaritzador del creixement urbà de la fortificació
militar

133 GARRABÖU'Sant Pere Gros "

134 AHCC Pergamins 4, LP 1197 4, 4v-5r. Publicat per
Juan FRANQUESA GASOL: Ar»ates_çfe^Ceryfra I (Barcelona, 1891), Ap.
N; 260-261; i per José Antonio DEL POZO CHACÓN: "Primeros
privilegios concedidos a Cervera* JSiíïfiflQi, '
(Cervera, 1983). 17. Réf. a José M* FONT Qriggneï dfil

(Madrid, 1946) I 2 §94

135 DURAN Ubre.. 65
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La defensa d'aquest nucli, més separat del domtni
immediat del et badava en dos factors: ta pròpia situació
del nudi, m ta cresta del turó, i a la mateixa
configuraaó interna que representava un carrer central i únic.
com a eix principal, amb cases í ate dos costats,
tes parets de tes quals conformaven una a l'estil à»
Monttateó Murallat Podríem parlar, doncs, d un cas de vila closa
ami» figuració longitudinal donada ta forma del Coli |13S).

Probablement aquesta estructura tancada deuria tenir mi
pareli de portait d'accés. Un caldria suposar-lo en M havia
l església i ta plaça: i l'altre.en l'extrem oposat i amb el mm
que despré-, rebria de Portal Mitjà

Exteriorment, un camí de ronda envoltar ta vila.
El que d'.-sprés Carreró de les Bruixes i de Sabater, tenen
la seva primera en aquest moment El era el camí de
ronda de ta banda est, el segon no em per l'oest. Ambdós camins
comen paral tels í a tes corbes de rovell, tot i Que el
que fór j Carreró de tes Bruixes estava ert una més baixa que
el de! carrer de Sabater Els dos. evidentment, per sota del
nive': de l'eix central. Els dos que després serien
carrerons es trobaven en els extrems de la vila en ete dos
portals menciónate.

La vita closa ¿s el resultat formal de ta repetició
d'una unitat d edificació ate dos dei camí
Morfològicament era construida de la manera usual de l'època:
dues párete de càrrega amb una sota Hum f 13?), amb el resultat
d'una parcel·la estreta i allargada que anomenem gòtea (138). El
tipus de construcció sena senil: párete de tova o pedra
talusada, i embigat de fusta que es repenjava ert tes dues parets

La vita closa esdevé una construcció • un model usual
en torres de marca i frontereres, on la inseguretat militar
obliga ete pobladors a construir amb la povenció d'atacs. La
Segarra és rica en aquesta mena d edificacions, i potser
l'exempte més clar és el cas de Montfaleó Murallat, recinte clos
de mitjan segle XII,

Són párete que reben tot el pes de
(estructura o construcció; a més a més, coincideixen amb tes
parets mitgeres. tal com veurem en la parce! la gótica. La
disposició de tes bigues va duna paret a la'tra sense
particions interiors de càrrega,

Anomenem parcel·la gòtica aquella forma edificatoria
estreta i allargassada que utilitzava una sola llum (vid. nota
anterior) i aprofitava li paret mitgera per a càrrega d'ambdues
cases vsïnes (Veure CHUECA Bffvj ...... rj|§|orjaje[,urbjnismo_87-107).
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da càrrega.** quate «MM donaven suport a les panto contigües:
és al cas cofnú da ta parat nvtjanara.

La tipologia edificatoria també era molt ctara i
•Mar en tota te vita, ta pròpia da que dé*m da
parcel.ta gòtica: una vwenda per a una sola amb tal·ler
o %©íga* a la planta qua donava al central, i amb
corrals G M estanoes par tancar els o tes bèsties, a ta
pan del dañan. Aquest exterior donava al da ronda i
alhora suposava remmurallament d« ta via. Probablement havta un
p« supenor al Haig da ta« vivendes del carrer que an
('estancia par viure-hi, i després, damunt, unes golfes per
emmagatzemar al que fos necessan.

U distnbucró dels I«? otía mereix
un tractament en un capítol apart. Ara noftrs volem mencionar que

de en el tipus d habitatge Era
normal trobar comerciants i en el carrer Major (eix

amb -ma vivenda com ta i gant
a la terra en ta zona de Sant Domènec, que amb una
tipología la baña par a

agrícoles, a diferència del carrer Major amb un marcat
caràcter menestral que toia servir la planta per taller o
"botiga" Una estructura semblant, modificada,
s aprecia tombé al s XV j encara més a del Cadastre del s,
XVIII (13t),

Seguint amb eh aspectes morfologies de ta construcció
de la vila closa, no hem d oblidar un factor important en la vila
medieval: l'onentació de tes el tol. El
cat de Cervera, el carrer Major. I't» central, està orientat
nord-sud, ta qual cosa vol dir que un dels longitudinals
gaudeix del sol del mati, i faire a partir de migjorn, alhora
que ta façana «tenor de Its dues bandes to sol en un moment del
dia. Al marge de I imperatiu topogràfic era la forma més lògica
de situar-se, p que compensava tes higièniques del
moment i d« ta forma i de ta
parcel·la (140).

f>nm BERTRAN RQJGE "Aspectes demogràfics i econòmics
dt Ctrvtra i ta §«va rodalia el 149F tanta,, ....... ̂
(Ctrvtra, uaS), 5S-72 (Albert GARCIA ESPUCHE t Manuel GUARDIA
ÍASSOLSJ: Visifa_J'anA ...... Ctrvfra a prmop« del segle X V lli Una

documents històrics
(Barcelona, s/d; [aprox 1986]) Mes darrerament, . pef a alguns
aspectes, veure ta te» doctoral publicada en microfitxa d'Ennc
TELLO ARAGAY, Paggjpjt __ ....... mfngstritt i_ _ . . . . . . . _ ^ _ _

(17Q2-t86D
(Barcelona, 1987)

140 EIXIMENIS Dottd.. CHI, CVI, Rggirne.nt_ 23
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B creixement de te vi'a, paral tel a l augment dt ta
demanda de m «tol, «§ result de repetitiva M
tipus da parcelles que htm i« M Porta!
Mrtjà. el 9» tancava «t caw era. per tant, variable,
i s anava desplaçant paulatinament cap al nord a mesura que
creixia ta vHa; sempre situat, no obstant, an un extrem
recinte

m observem detingudament Pla Parcel.lan de
Cervera i ta configuració de l'actual tramat d* carrers, hom pot
adonar se d« l'existència d uns a t'eix

Atguns d e«s encara des del camí d®
ronda tei el carrer central, Han bloquejats, la

cosa no impedeix observar «t seu anterior d«
carrer Podem dedu* que aquesta probablement em
resuttat de ta permanència del que tenia el sòl
corresponent a aquells anette que «t» de ronda que
envoltava ! àrea cada vegada més t «n continua
Caite INI déte Garmrem suposa ja la * el senyal d'un
moment del creixement de la v.ta al llarg del pla
del Coll de tas Savines Per tant, podem també que tes
successives utxcaoons déte que la vila pol
nord, m corresponien g punt on es carrerons Dóna

aquesta ei fet que el te un punt
itinerant i mancat d'una ubicació Ei Portal
canviava a mesura que creixia la vila Un defs M

an* ta qual opMé amb i SANPERE,
fóra el per ta dels Mare Janer i

de ta Companyia No obstant una més acurada, tant
en suport cartògraf« com d* camp, ens uns indicis sobre
el caràcter d aquell punt t

Una prtmera dfl centrar se
en el punt. Per ta est, a d« ia Costa d«

Bernat, carrer que e) Carreró feix pel
carrer Major, en el canvi d ampiaría d* la via i en «i moment que
tas esdevenen que
coincideix en ei on de Sant

i per ta pel de Sabater,
carrer de i parallel ai cantat, per

i la M i per b
continuació del carrer Arques

Tot ano ens a en yn dos
de figura amb des u» a extrem i amb

a ta del sud que el
de Sant Joan, d« l'ordre dt haver gaudit
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d'ús públic «i aquesta configuració (141). existien
terrenys que. de fet o de drat, pertanyien ai de te vite, a
ta universitat, i tenien INI ús públic, ta qual cosa f« pensar que
una part del sòl per ¡'antic tos també camí de
ronda.

Continuant amb tos posteriors situacions del Portal
Mitja, resultat d'una nova fase de creixement del nudi
construit podriem pensar en el punt determinat pel que avui ós
un entrant »n el Carreró de les Bruixes a l'alçada de ta Costa
d en Grimau. A més • més, sabem que aquest carreró tallat, encara
estava obert e! segle passat i comunicava ei carrer Major amb el
Carreró de tes Bruixes. El mateix procediment d'entendre els
carrers transversais entre l'eix central i els passeigs de ronda
com a senyals 3tl creixement del nucli construït ens portaria a
analitzar també ta resta dels casos, des de la Costa Companyia
Sns Cante Portal de Santa Mana o de Cap Corral. Serta el cas
dote carrerons anomenats popularment de ca fAldabo, Jan i Alfa.
A més, cal indicar ta coincidència entre la demarcació que
suposaria una partició en funció d aquests carrerons, i una
posterior partició en barrà, la qual, d'una forma més o menys
latent encara continua vigent Aquest mimetisme i paral·lelisme
afectaria el barri de Sant Joan, que abastaria fins ta Costa de
la Company«; «i barri de Sant Ignasi des de la mencionada costa
fins el carreró d'en Jan; i ei barn de Sant Agustí entri
l'últim t Cap Corral. S observa que ta consciència d« t barri
anava lligada a ¡existència d'una o altra església, cnvent o
capella Si a més a més anava relacionada a fluxos de v .eixement
urbà medieval, és una qüestió massa hipotètica que no pot ser
confirmada ara per ara,

Una més detinguda tant de restructura de
carrerons a banda i banda de carrer Major com per la qüestió déte
barns d aquesta àrea ta va abordar Josep PEDRÓS. Declinem en
aquest treu resum dentrar-hi a fons, t ens remetem a aquest
«Jtof (142).

La comanda de Sant Joan de Jerusalem, que va instaurar-
se a Cervera com a mínim a partir del XII, va tenir el
moment d apogeu a segle XIII. quan f orde gaudia de més

i jurisdicció A partir de de i al llarg
del XIV el convent va perdent força i fins que el

XV trobem continues intervencions de ta Paena en benefici
de la També val a dir que ei que era conegut œm a

un ús diferent en els inicis, \a que tot sembla
que es tractava d'una informació a

DURAN L^^ 11 7- 125),

142 PEDRÓS. Çrònjca del Carrer (Cervera, 1086),
31 -46 1 n
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M mateix temps que es produïa e! creixement
de l'etx central que corna pel Coll de tes Savines,

també m donava m procès de creixement a l'exterior
d'aquesta vila dosa. Les noves edificacions corrien ai llarg del
camí que pujava des de ta vall tins a Montserè i tomar a
baixar dt nou; i MI una segona Irat, tn un camí que voltava ta
vila dosa par damunt el turó del Coll de les Savines mes erllà
dal Portal da Santi Mana Aquesta mm àrea
d'assentament és a) que coneixem com Cap Corral

Això no obstant, i d'un dispositiu
defensiu com era ta via dosa, on tes façanes exteriors
posteriori d« tos cases conformaven una mena de mur defensiu, a
principi del sagte XiV, en el regnat de Pere til el Ceremonios, i
davant ei peni de guerra amb Castella, es-van bastir muralles
en alguns indrets del país. un dels va ser Cervera

L alçament de les murâtes és un fet trascandtnt tn ta
configuració urbanística d'una vila A més dels efectes
"psicològics" que podia ocasionar l'existència de
-sentit més acusat de comunitat, diferenciació respecte l'espai
extenc', sensació d'unitat i seguretat, etc (143)- també hem de
considerar-les com un tercer element catalrtzttior de creixement
urbà i que va contribuir a la modificació de l'espai construït- A
part d« (edificació del recinte murallat, i en els albergs
esparços pel votant, ta porta d'accés a la ciutat murallada
deuria ser un focus especialment interessant, on ta densitat
edificadora era superior a ta d espais exteriors. La porta
de ta muralla ara sens dubto un espai molt transitat, i zona
obligada per agafar qualsevol via de comunicació que portés a

(144). Per tant no ha destranyar gtns l'existència
d'un important raval, e) de Cap Corral, situat en un déte
accessos a ta via.

El nou recinte emmurallat abastava en el seu interior
aquell creixement urbà últim que havia restat fora de ta vita
closa El nou sistema defensiu, més solid t eficaç, deixaria
sense sentit el caràcter de defensa de la vila closa, motiu pel
qual s alliberaria el creixement urbà dins la nova muralla sense
els condicionaments que podien haver li posat obstacles
anteriorment En aquest mate« stntit, l'aixecament de les

143 MUMFÖRD UjCjydjd^ 371

144 MUMFÖWD IjÄdjd^ 371
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murafles van fu canviar IM només ta externa de ta
vMa, sinó ttHM *J MM tramat Mm. is v« perdre el caràcter
d0 cànem 4t ronda qué l·iíüi HM el Carreró tie tes Bruixes com
el carrer ei Sabater, i. per contra, van restar com a vtes més
vinculades i deperxjents de I'ew central o carrer

L'espai comprés entre «I nou murallat i ta vila
ctosa, va passar a ser sòl urbà, ta qual cosa imphcava ta
possibilitat d'edificar-hi. tai com va passar progressivament. La
diferent topografia del terreny a banda í del carrer Major.
tarta que resultessin diferents els nous edificats en el
lloc que havia estat passeig de ronda A la est. amb una
topografia més abrupta, es construeix paral·lelament a tat corbes
d* nivell, i per tant al carrer Major, edificacions en
ambdues bandes del carrer La de cota entre ta part
més baixa edificada -l'actual carrer Nou o "Barbacana"- i el
carrer Major en al del Coll d« tes Savmes, és de trenta
metres. Hom s adonarà de ta pronunciada pendent que hi ha entre
l'en central superior, i aquest nou carrer paral·lel inferior.
Això fa que el terreny sigui de edificació. Només
aterrassant-k> i treballant-lo s aconseguia que as transformés en
un terreny d*ús per conreu domèstic

Ei fet is important p que aquesta zona de conreu posa
en contacte l'antic nucli o eix central amb tes noves
edificacions paral·leles d'aquell camí que envoltava ta vila
dosa, el camí més exterior, no pas el que estava tocant ta
façana dels murs de la vila ctosa. No obstant una franja
amb ús públic que no permetia ser per conreu privat,
ja que era aquest camí de ronda més pròxim t en contacte al
nucli Per tant, ei panorama d'aquest moment fóra el següent:
vila closa; camí de (ús públic), terra de conreu; camí de
ronda exterior, muralles Amb nomenclatura actuat diríem: carrer
Major; Carreró de les Bruixes, carrer Nou o "Barbacana";
muralles

Amb el canvi que va suposar (aixecament de tes
murâtes de Pere III, trobem que el Carrero de deis Bruixes va
pastar de ser un camí de ronda, a ser un carreró de servei de tes
cases del Carrer Major, i també de les petites edificacions que
van anar sorgint a la vora horts o terres de conreu
esgraonades Ja tenim un carreró que passa d'exterior a ser
relativament interior, fa que posa en contacte dos nudë
construïts.tot i la diferent tipología edificatoria: un nucli
antic i consolidat, per una banda, i petites edificacions de
caràcter conreus nous, per I altra Posteriorment,
i a fi i efecte de salvar la separació produïda per aquella via,
es va cobrir en alguns trams mitjançant la prolongació de les
edificacions de vivendes. Amb aquesta actuació s integrava «quell

de conreu nou, entre dos camins de ronda, a l'edificació i
al nucli urbà, alhora que s'aconseguia urt directe i fàcil accés
des de les vivendes fins aquells de conreu. Així es deuria
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tomw, « g/ans trets, i'wtructura basic« del
Carnjró de tes íkuixes. taJ i com encara la coneixem avui

DURAN t SANPERE exposa que ei tancament òel Carreró de
tas et obra d» mitjan segle IV, ep« s encetava «I
1*33 per inioativa particular d'aJgun ve i (145)

Tota aquesta transformació es donava a ta vessant est.
més i pendent que l'oest Si la obligava c
edificar en funció de It« corbes de nivell, això és,
paral·lelament a l'eix central, i a el terreny per
guanyar espai, ta vessant oest era mes planera i suau, ta
qual cosa hauna d'incidir en 11 de nudi construït
resultant

Etectivament, els ja no sa paral·lels •
tes corbes de nivell, sinó que més directe des de
la via closa fins ei Portal de la Va:i o de Sant Magí. ato (te a
la part més baixa de te nova del s. XIV per ta vessant
oest És an aquest context i com trobem un carrer
de Buidassacs que no té paral (el i equivalent en la vessant est.
L edificació sa tont als dos d aquell carrer, com
de la via que anava del cim del Coll de its Sa vines cap a ta
vall: aleshores s aprofitava el terreny t es construïa de manera
esgraonada a ta pendent i per conreu, els
terrenys posteriors a edificacions

Al marge de l'evoiuao urbanística i edificació del
que conformava ei nucli vital de la vila, el carrer cental va
tenir una dinàmica pròpia Es mantenien bàsicament els
originals de tes parcel les, tot t que es van modificant
segons tes necessitats Podem parlar d'una mena d mterpretaoó
ente tas edificacions veïnes a dels familiars
Aquest entrelligament comportava la pèrdua de ta daretat
edificatòna original, i també de la propietat du l'immoble is
passava de ta de la primera parcel·la gòtica, estreta
ï amb a una on se
sobreposaven i penetraven unes vivendes amb d'altres, segons ta
necessitat familiar de cada propietari o habitador; tot sembla
recordar ta tipologia de ta "kasba" de tradició àrab {146),

Podríem considerar la franja edificatoria conformada
pel carrer Major i Carreró de tes Bruixes com a un compacte

1 45 DURAN yíferî  52-53; AHCC 1 433 32r.

Estructura urbanística laberíntica pròpia de les ciutat
morisques. Els carrers són irregulars i confusos amb tendència a
no exhibir tes façanes i a una privatitzaaó de l'espai públic
per la presència abassegadora de l'edificació (CHUECA Breve. .....

65-86).
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comptex teixit d'espai edificat que va incorporar ei Carreró m
un momem securx^ de revohx .̂ i no des d un bon començament.

En defmrtiva, el i «lutter de
Cervera fou semblant al dal·lres El cas de Barcelona
n'és un exempte paral.tol: creixement de homogènia a

de IM muraítes, i secans a fora
Me s'ha d'entendft tampoc cap jerarqu« ambdós creixements,
ja que foren paraJ.lete i coetanis (14?),

14? FJ. i J.L, Una a la
urbana Barcelona segles X-XX (U.P.B.. t4.
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