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Ptfè davant la ftnúnofe de Gili. el ret decideix
dl donar perpètuament les tinyenes ais i la universitat de
Cervera, a T* tl mate« règim de prapittat E! monarca, amb rtommi
directe, pumwt que el Consell vengut § tes tínyenes
D»ns tl domini útil tambó M consta ta de construir
ne de no* w. sense limitació. La municipalització de fet només
afecta els terminis i la llargària del contacte, ja que la
donació no to ptena. sinó que contemplí el dret de fadiga i
lïuïsme en benefici reial. EI rai í ete seas successors, com a
senyors directes de te instal·lacions, roben una part del valor
del bé emfitnutoc que es tramet a una toreéis persona quan no es
fa ús del dret de fadiga. segons el qual e' monarca té prelació,
com a vaiedor del domini, directe, d'adquirir !a tinyena
emfitèubca.

La renúncia de Bernat Gït i un nou arrendament
i la reestructuració del contracte perpetual
i no temporal i prorrogable), que de fet tols aspectes
formate, va permetre al rei Pere d'augmentar una vegada el
certs que havia de pagar la universitat de Cervera, rebent-no dels
arrendatans de te instal·lacions E> cànon d'entrada s estimava
en 500 s, (suposem que a cada r sots-tmfitouta), i el cens
anual passava de 20 a 30 sous,

D'una banda, els dos documents evidencien un
progrés de ta drapena cervenna. L'any 1330 s autoritzava una
sola tínyeha i el 1344 ja es parta de la possibilitat de ferne
vàries, extrem que es confirma el 135?. Però la renuncia de
Bernat Gili ens fa pensar en la rendab*tat. No sabem en absolut
els mote perquè es va repensar personatge. Podna ser
que ta tinyena no fos cap bon negoci, però és la
incidència de qualsevol factor impensable « tndoeufwntablt.

No coneixem els de (evolució de la tmyena a
Cervera. Htm resseguit te primeres concassions de 1330 fins
135?, però ttnim que alguna mena de tinyena i de moins
ja existia abans d aquesta data. Tampoc no fora tan estrany que
el rei accedís a una donació a posteriori, quan una tinyena p
funcionés. Les ordínaeions de 1320, que reveller» i :ns«nytn yna
activitat important drapera a Cervera, mencionem de passada el
moment del tot dins el procés d« confecció dels draps, i també
tl VibaM del motí (174). No ts el nom de tinyena,
però si el de Tinture«* que "ttnyen"

"Encara que tot k *rayr» s»e del ttnturer e per
to mol», si dtgun dan sera donat ai drab que I» slat comanaî
per tenyir ni per mob ni per neguna altra raho a coneguda dels
promens damunt assignats"; "(.. ) lo dit perayre to hait a
denunciar ate dits promens tantost que vingué del molí abans
que.l tir (.„)" (AHCC G. em«, Ordinaoons ., 2v~3r)
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Després déte privilegis reíate, no • trobar cap
menoo d'aquesîa activitat im 1388, quan M ta tm pau
confücte man «te mestres del tint de Cervera i homes d«
Guissona (175). A aquestes alçades, els del tint eren el
col·lectiu més influent de tota li tírapena després dels
paraires-empreiaris (I76),en funció de l'instrumentai de què
gaudien É seu treball era de's més ti ien«n
capitals suficients per organitzar m gran centre. C ARRERE, amb
documentació dels protocols barcelonins hi pogut una bona
imatge de ce n eren aquells obradors (177) El volum de!
necessari ultrapassava de tog en
menestralies, però m ambava al de les de
nivell mitjà

Que la i es derenvolupava b*
a Cervera també ens ho una molt puntual de
Bernat Figuera, teixidor de Cervera, demanava al que I
permetessin de fer servir aquell om tec de la de ta Vai
per fer-ne peë telers Ei teixidor «I seu
teler per teixir flassades més Que its que feia fins

(178).

La documentació municipal i les no
ofereixen, malauradament, més informació fi que hem
començat a desvetllar En w cas, cal la segona part
de les ordmaoons déte partires (ta primera part de les és
la de 1X20), de 1472 i als dits t
teixidors de to via. Aquest document no anul·la segons ens diu
expticilamtnt toi onJtftaeions del s XIV. §»nô que tes completa
i tes esmena en algun (179)

No sindica gens de qu»na mena de es
tractava, pero en tot ets fou la intervenció déte
paers cerveririi que partavtn amb els (AHCC
13S8,31r),

® LOPEZ LjL JMâlAO ^£fjfwfc|?1 e« 1»
203.

Les despeses de invertides p«r ter funcionar un
obrador de tjnyerta, f s rtfereíxtn als conceptes:
Iteguer del focal, peroë i amb e»s accessoris, tiner
per a tenyir, materials t menors, taules, bancs i
cavaletó, aigua abundant, o cobert, i un forn (CARRcRE

4Í3-494)

AHCC * 3S8, 29v

17Q "( .,) a tes ord«nacions e provisions
que per rano son e penudio e
derogació de aqueles, son '«tes tes ordínaoons e
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La intervened s'ha Axial, eo» htm vtst,
êtes M MfaM im tl Et atorgava tit
pnvttegis p«* Im ttnyenes i drapers; el segon
reglamentava el treba« de la Hana a fa vite; í encara el bat««
i el veguer sancionaven i intervenier, en les disposicions loca»s

Però el 1344 m dona un »et que podria tenir relacé
amb la mdustna town. Pere W let onfftictont (to
Torte del vestir' presentades pete paers de Cervera. Aquestes
ofdmaoons regulaven an«) pèls i el tat en tl
vest.r (180)

Sentía ser que aquestes ordmaoons. an* pocs retocs,
tren gairebé iguals a tes que ei m Pere m atorgar a
Barcelona el 1331 a dels « consellers (181), Ens

{pe tes d altres detalls.
proNbitn totalment l'us de draps dor i de seda Aquestes
disposicions aprovades pel rei ei 1344. ia havien estat debatudes
pel Consell en l'any els paers i

ja van tenir de (182)
Els paers van posar l'afer • del Consell, prohoms

i el tou ben 37 a ta
M van manifestar i que ei luxe fos foragitat de

Cervera, igual «m havwr fet a Barcelona, t 18 mes s'hi
oposaven, -jl tegant que molta de fer-se vestidures
noves (183) I aquesta és ta que s> saprobaven tes
disposicions semblava que, indirectament es potenciava et consum
dt draps de en perjudici luxosos, la

previsions (. .)* (ANCC Ordnaaons.. 1472.
4r).

ACA DV/24 2?r« Pere de 1344 conetiem p una altra
venio rfaqueUei orctaacwnt, de 1333, qy« no va prosperar. AMCC

1332-1333, 74 r-v

181 ACA Can. perfami d« Cent, 132. CONDE Y
DELGADO DE MOLINA: *Vt$W i tes ortíi«a«>rts
sufHAiàn»s et Ceivt« (1344)" H
(Cervtra, 1984). 25, Perd ser que a Barcelona Pere III
també adobava orrjfiaeions mena mateix any
(VINYOLES 1 )

182 AHCC 1332-1333, ?4r ?4v

1K3"̂  "(...) que forte no h»c car n c ere pro( J la
per tal com moít han de n'aune a ter son

dan de sa rnuyler novetarntnt, t tnant que molt doni
m flixe dun commai drap ah un -lone que ro fane de
meytor orte {...)' (AHCC Consells 1332-1333, 74
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diferència d'opmions, d« 37 a 16, m ne va irar
endavant la petició d'aquettes «dinaete« que ei rei, a la Cort
é» Montblanc, concedia a IM vîtes «|ut ho

L'tntent frustrat át preNbif tes teles »mes el 1333
va reexir el 1344. No podem defugir d expressar ta hipòtesi que
oi fracàs de foragitar el luxe el 1333 es a It força que
tenien te drapers^omeroants i els mercaders, mentre que I èxit
de 1944 reflectís l'ascens social í polític d'un sector déte
drapers i déte partiras interessats en prerrtoewar ato mis
productes. L'intent de documentar aquesta m ha resultat
massa bnllant Tot i tenir el dels MMdus que van
manifestar llur opinió tu el de 1333, la seva
adscnpoó sooo-professionai és minima.

Entre eh paers de 1343 (no els d® 1344 ni
1345) 101 dells era draper (184), mentre que dels càrrecs de 1333
hem un paw probablement mercader, un conseller
igualment mercader, i un segon Però aquestes
nomtnaoons no són exactes, p qu« no coincideix la
de Quan un individu ocupa un < la en la que
desenvolupa ta) o qual ofici

Entre els votants a l'ofdmactó el 1333,
trobem cinc mercaders, probablement més en el comerç
de de tana QUO no tn ei de luxe, que dels
partidaris de el bit, un sastrt, un notan,
un draper i dot mercaders 085)

El panorama no res no es del
pes de cada grup El que si «stnuar-s« però és que ta
qitsBÔ de les ordenacions dtl luxe tu ei

Ramon Cardona, paer ti 1344, q«« era draper per
una menció precétament de 1333 (AHCC 1332-1333, 7Qr».

Eren lavortbiei a l'ordtnacià et tat, el 1333.
Père Serra, mercader el (AHCC 1360, 88r); Guillem
Uonc, mercader el 1337 (Ciavtna 133?, 76r); Amtu d'Espona,
mtfeadtf el 1332 1332-1333, 46r); B«mat Portella,
mercader el 1337 (Ciavtna 1337. 75r). » Miró, mercader i
parairt ti 135S-135Í fins 13SS (no del cert s» era el

inoMfci) 1358, 6r. 1338. 2U). I es mostraren
parMar« de mantonr el luxe en ti vestir Ramon Major, notari
ti 1333 (AHCC Clavfcni 1333. 12r); ds Verges, rwcader
el 1337 (Claveria 1337, 75r); Bonanat ta Rovtra, mercare. «I 1333
(Clavaria 1333, ir); Ramón dt Cardona, draper el 1333 (Consells
1332-1333, 70r); i Romeu Ftbrtr, el 1337 (Clavera 1337,
28r).
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d'un Gnomen mental (IM). Ets econòmics i la
corretoció lit forces tocata et segur que hi jugaven un paper
eminent, i en aquest sentit n estaven ets mercaders,
drapers. tteddMB. paraires. argenters, «to. hem A to
pronto**» del luxe del» d» seda tfmportaeé, afavoria
to indústria local drapera que traba»ava amb més o menys
encert to tena. Ell mercaders -»rvenns amb
aquest interès, ja que deunen estar capacitats per un comerç de
tetes é» HIM de qualitat, però poünen tentr-les a
» -¡bast de seda Laprovaoô de tes el 1344, quan to
»fi 'usina ät«ptffi cervenna ja potser no va ser un fet
d ual sinó resultat d un sensible canvi d« socials dins,
la «la i el govern tocat, amb ets pafawes.ttntowrs i altres
me& t« d oficis interessants en promooonar «I seu treball i

A nivell quotidià, cal que lordmaao no es
deuria x>mphr de tarot El 1356 t 1376 trobem sengles
dtsposic ws recordant la -t m ft«
espeoal memona a tes dones- de portar "one" en el
v»ilir (1 7),

No coneixem gum tipus de e$ produïa a Cervera
L1» ún* ¿es <pe ts al comerç dt
tek> oerc no s indica m tren de to vila o venudes per
mercfc>n qi» tot ni havwn portat S« corn sia els mercadera de
Cervera ^ aton wrvw tent d« com
més grolleres Davant una ptr ornamentar tes
trompttat. ei Cont«U va comprar i §ro§a i

CONOi yn de mot»vac«ns
aques d ordmacions Des de la concentració de

riquesa en poques mans i un t4onarm després de ta
pasta, tots el com a dtdantitai i social,
passant pel poc rendible que era invertir els en luxoses
robes i jotes, to jerarquització t socials, o la

versió sobre "à natural humana de luir t
exhibir to riquesa* (COND€ "Vestit i " 25-42)
VINYOtiS també apynta en yn *E> ftt qut les

privilegiades que f«ns les
yniqyes consumidores del luxt, no es
notis «s, podia haver fit que pressiones"
per a l'aprobaciô d'aqyeltes Però i també h»
veu, amb encert yn interés per a la del país
respecte productes de iu»e fViNVÖLtS t-

_ 201 )

187 AHCC 1356, 45r 137S 33r
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dû mate« Mûr (188). & tractava d una tela fina de seda força
transparent i defecada. Ete paers també van adquirir corda de
seda de Valénoa. i seda fluixa In». TIM to sedes per
guarnir efes Mm 'penóos' costanen 72 sous A ta botiga
del mercader de Cervera Ramon Pere »mm podia comprar sedes
blaves, vermefles i grogues, t també m d'or f 190), Per vestir
aquete trompeters per quan vingués Pere III a ta vila, el
Consel havia decidit de comprar 24 de brúñela negra i
taronja per fer una capa godesca. 8 més de drap Mme i
verme« per confeccionar unes (101), La bruneta era una
tela basta de lana, per bé que sembla que n hi hagués de molt
diferentes qualitats, des de íes més fms tes de Hana
fina í Reugera Dins d aquestes mercaderies mitjanes. Ramon

oferta al drap "morat (192), Dt ta* tetes
més es menciona «i eanemiç, que era un grotter i
met clar de tos, passades, fet amb Atea ac cànem A mes de
suport la teta senna per a us»s poc En ei cat
tas W aines eren per adobar la de la Paena El 1378,
curiosament, ens adonem que ei perito per un
robatort d ordi i Wat, no esdevenia pe' gra en si. sino pee
sacs que el contenien Cada sac venu a 4 ¡ 5 sous,
xifra gern menyspreable en el conjunt de ( 193}

Tela ( ) d'ongen oriental
fabricada a al Xfl, amb de MS
de seda de cotes o de Ms d'or Fou fins al XV
per a ensenyes i banderoles, com a dt nques

is, ornaments de co««s, etc" (¡P TOMASj
i. XII, 4Í3),

!§g AHCC Ctavena 133?» 33r El s"tneoman*n nous
guaniments peë penons. però no es voten tan bons com uns que
s'navttn fat recentment. que permetin de ser usats amb més
freqüència (AHCC Clavena 1390. 92r)

AHCC 1383, 61v

lfil Prec««ment la pintura dti BffiMte- dé^L de
Uu» C^LMAU (1445), reprodue« els barcelonins amb

btafKjyes i vtrm«tes, del que volen
comprar els de Cervera al XIV Gramajtj era aquella
túnca fms ets peus que es portava a ledat m«t|ana. Els

de Barcelona t els de expressaven la
del seu càrrec amb duns colors

^ textures.

192 AHCC 133?. 27r. 1349, '.'6r Miguel GUAL
CAMARINA, ^^teMfÄÄ (Barcetona, 1§79),
241,

193 AHCC 1381, 67r. 1378. 81 r
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D'altre» referències fan menoó a ta compra i venda de
drapa, però MUM especifccar-ne llur Ei mercader
Bernat 0«er venia uns draps a onze i mig pel 1371,
mentre que la bruneta.el 1337 costava a S ralna, i el
sendal a 5 sous.

de suposar que ta vila de draps de
lux*. Probablement no en confeccionava, cmó que te importa*«)
ei» mercaders locals La indústna d'aquí n deuria dedicar ate
draps de mitjana i baixa qualitat, que ofenen una venda
més segura i mas&íva

3.1.5, Le« ordinecton« de la draperie o* Cervera de 1320

Ja hem indicat document per la
primicia que suposava en el de fa i pel

relativament avançat que a h
vila de Cervera (194)

Les ordmacions el 1320 ta coneixem per
una còp*a de 1472, quan sen van d« noves que
completaven tes originals derogar les Les
ordinaoons regulaven segons un del s XIV* dels
paraires. i te havien escnt «te i els de la vila
amo e' consentiment del

Linteres principal d'aquest era que
ta drapena que feia Cervera, es "be e leaiment". t
evitar qualsevol marta de frau qui els podían
ocasionar Amb aquesta de d»i consumidor, els
pírate feien saber a totnom el de tes ordmacions per
tai que ningú m pogués alegar

Milgrat retorn el nom d'onjtnacions fetes
sobre r of ici parades" la d altres

1Q4w Ete més complets t recents el dt
la i el procés d* de són ets de CARRERE i
RIU, ils qui no poetem deixar de en de la
nostra exposició (CARRERE 1380-146?.. l. 457-500; "La
draperie tn Araoon tt au du x Ve a Atji

(Prato, 1976), Manuel
RIUS: "AporAcién a la organización gremial d« la indústria

en el $ XIV", on les ordmacions d« la
drapena d« Barcelona de 1308 1309
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oftcö qu« intervenien en el procès de i» aquest fou
l'objechu ongmal Mi redactora

Una mena de preàmbul te mâm de les
ordinackwis i k legalitat que impliquen s'expressen
breument ets motius que impulsaren els regidors tocats a redactar
aqueNa normativa B de 31 formalment

I de caràcter monotemàtic, amb la del règim
que cada apbcar a cada cas

A mes a més dels pararas, a QUI dirigides tes
ordenacions en tant que coordinadors, del procés manufaturer,
també trobem instruccions al» arquejadors. ete
pentjnadors, IM 'ifadores, ets els abaxadors, els
drapers, i. ? obretot . els

Només amb el que en tos
ordmaoons p ens adonem que no tenir yn caràcter
exhaustiu A més a més de la és
top general, sense sovint en concretes
i puntuals Ete no van fer una normativa
integra, que ps a pas tes de la
drapena Ete es van «n reformar uns manaments
generals reguladors de tot ei

De tot 31 del ? van adreçades
ato parures, i no res que 1 4 ho son ate

A diferencia d altres la drapena
(com les de Barcelona del s XV), tes de Cervera en el
moment que la lana ia per ser quan els
arquejadors entren en acetó La va dirigida al
draper amb la venda del producte

El pomer pis, doncs, era se que ningú no
barregés la (1) f 1 96) ngorosament

1 QC93 Sr'xe el procés de d« a l'edat
mitjana, és moK gràfic t té uns el
tretotlde José SANCHEZ FERRER i José CANO VALERO

iL JtfQ XV.
....... (Albacete. 1982) pot vturt's.......

Bernat GÓMEZ. Ç f̂tffl_dt_jSw^mina1 d« Vç_ jEsMte
2 Vols Te» de medita,_^

Departament d'Mistòna de la de Sarcttena
(Barcelona, 1985)

1 QC

Eh números en reneten als capítols
corres|»nent8 de les a lapènd« documental
publicat per TURULL "La a C*rvera "
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pronto« dategtr-hi Txxra. gratusa. pécois o borreitons" (1ST).
Tan sote era pemwsa una sola qualitat en m «tip, ja foe llana
curta & Baña dt pel «arg Aquests dos tipus es determinaven
$egons la tossa de IM ovelles: tana e« pèl llarg per la tossa
primaveral; i ttana de pèl curt per la de la tardor En aquest
moment encara no hi ha cap tipus entremig de pèl. El frau o
"encameramenr estava penat amb la destrucció de la ttla.

D'artra banda e« permetia ta de 2a borra i
IM altres deixalles sempre i q an els entre tts i
mai no es barregessin amb d altra bona. Par tant tenim una
altra qualitat de drap més baixa que tes dues anteriors (pèl
Harg e pèl curt), que només podia teixir-se amb i eren
peces més curtes del normal[24]

La segona ordmaci6 va ato arqytjadöfs, perd
manté tl mateix missatge que i anterior Es vol- vetllar que la
feina de I arquejat, consistent en batusiar i la Nana
perquè pugui ser cardada i filada, es fact també en I observancia
estncta de r»o adulterar tl producte L arquejador d'ha de negar
a treballar cap que in§u« terra, gratusm pèçois i
borreltons Només pot tractar ta llarga, curta i les
"anynes" o dels anyells [2] La pena contemplada per no
denunciar -i per tant permetre l'adulteració del producte que li
ambava a larquiador era de 20s . que es repartien a tres pans
iguals entre el denunciant del frau pronoms pel
Consti per seguir tota la producció drapera, i per la Cort (del

, suposem)

Estilada la i desprovista d'impureses, passava al
pentmador o cardador que hava d« procurar no barrejar, en tes
cardes o pintes (198), tes quantitats prohibides (3), La llana.
neta i pentinada, passava a mans de tes que havien de
Mar *be § tealment la o l'estam* el seu pèl. A tes
filadores els r» requeia la del sou
treba'l La filadora era control-ida per prohoms elegits
pel Consell, i si observaven que la mercaderia Havia

Eren els rebutios de matèria tèxW excedents després
de tes operacions del batanatge cardatge i pentinat de la (¿na.
Borra; residus petits de matina tè*W; gratua {o gratussa): la
llana d'infíma qualitat; p^ote: el conjunt de caps de fil d'un
ordet. a manera de sarrell, que quedava en els després de

un froç de tela m te«»r, bofjejons. petita
porcia dt fibres aglomerades • borrall de o altres
partícules de «I (totts les definicions provean del DÇVB)

1QQ
Les cjrggs i tes pintes eren uns instruments dels

paraires per pentinar la Nana i separar, una vegada més, la
borra d« l'estam per tal de facilitar la Madura (DCVB)
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malmesa. Im Altem havien de pagar ti MU «voit t aquells
pfohomi(4J.

A partir d'aquí, i amb I estam preparat (199), passem a
1'operaáó decisiva del ttssatge Aquí s estipulava te
característica física del teixit, des del pes a les dimensions
passant per la textura i l'entramat la mtervenaó dels
ordtíors lluny de fixar-ne la dels fils de
l'aparjH.es limitava en fes ordinaoons a repetir los el que es
venia dient fins ait ininterrompudar.íent Es podia un únic
tipus de pel cada vegada, i mai barrejar lo amb d altres de
diferents moes o qualitats [5]

Les ordmacions següents ia ta de teixir
Un cop ta toia na depurada cantada, i ordida.els
jurats continuen amb la puresa de la tela. Els draps
amples no podrien contenir sota cap gens de borra,
gratussa. pèçols r,f borrellons Ja hem dit que un producte només
amt aquusts residus era permès en Si es donés
el cm que els operará anteriors haguéssim comes frau, el
teixidor ho denunciaria ato prohoms : deturaria e¡
pracét |Sj, Per tint» cap Itiiridor no podia s» la no
era tots d'un sol tipus de pel, la qual cosa p s'havia advertit
abafísfTJ,

Per protegir la qualitat del producte, les ordmacions
prohtoen ato teixidors de cremar oh el drap f9).
Aquesta operació, en canvi, era en tes ordmacions
barcelonines de 1416, Ptnà sembla que greixatge no tou una
pràctica comuna ni al segle XV, tot « que la prohibició expressa
de 1320 ens indica que cremar oli a l'obrador era quelcom que es
feia per donar més cos a un drap,

El pes dels draps era un important i inevitable
en tes ordmacions Pes i dímensté anava relacionat perquè
suposava l'ús d'uns estris o uns altres: y n ordit més r menys
gros i un pinte de teter de Margada variable Les ordinaoons de
Cervera no contemplen els draps petits E te catorzens eren el
primer ï'pus que venia desprès d'aquells inferiors de mida Si
aquests draps eren d« pe sanen 48 com a mínim (el
pes i'havia reduït a 44, 43 i 40 a Barcelona «I s. XV),

141} no és res que e1 w de llana pentinada

200 L'Q_rdĵ jf_ era un per ordir, consistent amb un
ordetg de barres de tusta a manera de de grans
dimensions al qual el M dt l'ordit (DCVB)
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Eli draps catorzens medien prop d'un metre i mig un cop
acabats (201). Bé draps »ets amb pint* de setze i havien
de pesar un de 45 a Cervera ei 1320,; i 4«
a Barcelona a començament del KV. En draps tan sols
canviava l'amptària ëel pinte. El final amb et drap
acabat era que ete setzens amidaven e pams i quart, i ate
divuitens I pams i mig. Let ordinacwns, a més a més d'indicar el
pes dt cada pinte, també recordaven que fossin de les dimensions
reglamentàries. tot i que no s especifica la mida [11 j. Aquests
tes 'ipus dt draps mitjans (n'hi nava de met petits i da més
grans «nora) es diferenciaven per la mida, i també per la
textura i la densitat dol teixit i encara dms la qüestió de tes
mides, el tttador no podia el pinte butt de 10 fils
endavant [12] Les ordenacions de Cervera no contemplen que
s utilitzi da o de blanquería (202), la qual cosa
implicava un pes di.erent Amb tota seguretat les disposicions
que hem vist feien referència a la Nana de

Les disposicions [28] i {29} feien referència a
l'acabat de l'obra del teixidor. La primera recordava que ta
confecoó d'un drap destinat a ser mercaderia havia d avemr-se
"ab tes ores corrents", o s«§u«, tenir unes voreres
reglaméntanos En aquest sentit, i (a segona ordinacto ho
especifica, cada mena de drap gaudia de tes pròpies mides
El drap catorzè havia de tem mig a la mà de réstala en
la faixa, Í I altre mig al final, damunt el senyal. S- el
drap era setzè fana un sol de cap a cap damunt el senyal
o marca; i s« era un drap divuitè amb la r>wf*»«a disposició es
passarien dos llistons

Ete teixidors estoven sotmesos a d altres regulacions
de caràcter rnés genène, però itnora molt més penades. S» fins
ara els bans oscil·laven entre cinc > vurt sous, canviar l'estam
o ta Mana que els havia encomanada, suposava un delicte
penat amb 60 sous. El teixidor era unü pan del preces
manufacturer b duien la llana i ha îa d'aphcar-hi una
tècnica i unfreball amb instrumental Havia d a ̂ tntr se totalment
a ta feina que i encomanaven Suplantar una per una alfra
er* un frau considerable Igualment, ten»«n p*-0h.fe;i de comprar
aquells mátanos drap« que anteriorment hav»eni putt al seu
prop« obrador sota is penà de 60 (U)

Ets Ms de to«J«t «s ptegaver» en iiifja«liir»s, el
número d*aqu«stts con&Muia cl compte del drap. que gairebé
sempre tra *«i t*n»em e!$ draps 'tíeenç , catorzens,
etc (CARRE-RE Bsfowonaj 3§0- 1462 I 46 1 »

La llana de bianquena és l aconseguida 6e »s bèsties
un cop han per (zr «e imb 1*1 pell i irebal·lar
ei cuiro.
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El Consell que m dictar tas ordmaaons. no només es
va preocupar de ta qualitat del drap Ja indicaven ta intenció de
benefiòar ta draperia Je Cervera Amb una ordenado pretenien
d'evrtar que ningú qu« tes fer draps no teixidor en et
seu propi afoerg (15]. La nota se'ns presenta contusa. Perte de
•teixidor" corn qui parta de teler, i es vol evitar que M hagi
telers aturats7 o bé ana diuen que »to qui assumeixen funcions
"empresarials" no poden tenir cap individu teixidor depenent
d'ells? Em mdmem mos per aquesta darrera opció Els teixidors
havien de fer la fee« en els seus propis obradors, i no en la
casa de qui els manava la toms. En canvi, es dóna Htoertat als
ordidors perquè ho facin allà on desitgin Tai com es fixava et
pes de le* segons el tipus d« pmte. ara s anunciava ta
mida dels draps un cop s havien f»«it. Havien dam»dar un mínim
de 32 ates, pero no per a quin [16] (203),

Ei teixidor amb el drap o acabat, de
lliurar lo al partiré, havia d« permetre el que
efectuaven els prohoms assignats. Erer qui tos
proves necessàries p*i comprobar ne la qua! tat f) passaven, el
medien i el regaven per adonar-te v era d'una o d'uf?
déterminai Attests piohoms tenien una de
quatre diners per cada drap que r«eon«««n, que
córrer a càrrec del mateu draper [25].

Només quart «te prohoms cttrftcaven la de la
confecció d'un drap. ei ttaitíor ei al panwe
qut continuava el procés. Però no ho feia cftrrx>rar-
se que lela r»o comptava amb m
adulterades El paraire no podia continuar cap drap
que fos adulterat amo tls subproductes de costum t*xm. gratua.
pecóte o borrelons. Era ta seva denunciar ei frau als
prohoms, i «corria en la pena corresponent 51 no ho *«jia (17J.

Amo el orap en ei paraire era el
responsable de tot ei procés fcns raeabat de
portar-ho ate diferente mdividus, • econòmic en cas
que el drap m malmetia. Era t» paraire que s'havia d« fer
càrrec dei o dany comes es cardava, baxava la

o en alfre moment, cor'iuntcant·ho als prohoms
(18]. El mtüïx ntc coma ^n el Qoe feia «I tintorer t
el batiner del moi. En «Is dos »a
financera també era pe! paraire que havia comanat el trtball
[191.

La feina p»óp»a del paraire, però. era la de neteiar al
drap i demar-lo ben poM. Desprès ei drap era esbandit, sovint
en un motí draper âe,y«stes operacons escapen a tes nostres

Una iiOf fô'3 aproiimacjament un metre de longitud
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ordinactons, que tampoc contemplen la t.nyena final del
producte. D'aquesta preparació tari, només es mencionava, i és
reiteratiu, la prohibició de crem?r oi mentre el paraire
aparellava el drap. Hem ^ /ntendre que com teten amb els
teixidors, las ordinaoons . viten be d'enfortir ei producte amb
matèries greixoses [20], o be prenien precaucions per a fio tacar
t* ts draps.

Els paratres. com els teixidors, no podien comprar
aquell drap que s'havia confeccionat en el seu u obrador

Com passava amb el del paper, l'argent i la
pedra, els autors déte productes havien de posar-hi In marca o
senyal que els havien atorgat els regidors teals. And ho havien
de fer els teixtío-s en tots i un dels que teixien
[10] i els paraires en els que o acabat
(21) Pere els primers també havien de teixir ei senyal d aquell
individu de QUI era el drap (30) Tres trobàvem, doncs,
en un drap acabat del tot: ei propiftan, ei teixidor > el
pp.raire El fet de marca el consentiment i el
reconeixement dels jurats, i el dret a controlar el procés de
conteccto dels draps

A a més i hom
confeccionava de vegades draps Eren t r o, os que no
tenien la topada però que havien de complir

tes prescripcions catorzens, settens
i divuitens (204) Els i que tenien
estapolons, per ser uns exemplars atipes, -però no o
despertí«*- havien d'inunetar-tos ate prohoms per a que
verifiquessin llur t no tenien cap
mena de ttr« o canonatge Els paraves havien d« aquest

normes arriar dtl molí, i de te si los tl cas.
La ptna en el paraire s» ¡estapolo
dir ho ate pronoms [10],

Els draps que (o taráis) eren
rtaprottats a niv«l particular, amb el coneixement dels
pronoms assignats Al drap se I« la f axa < de la vora

b taBarien tres drts dampfe d« cap a cap. Després
s'esboemana en trts parts i se'l tomar-a al seu propalan

que el pogués vendra a mn§u de fora la v»ia Només podia
utttaar-to per vtstor-se el i sa companya f 27]

CARRERE afirma qu« els no eren pas retalls
sobrers d'altres draps, s»no qye únicament més curtes
que havwn de respondre a tes exigències de

i 463)
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Lea ordinaäons deH paraires un àmbit de
vigència territorial. La normativa a qualsevol drap
fraudulent que et trobés a Cervera, tara ti era fet per pararos
de la vila com de iota. La pena imposada per aquests draps "de
qualque »och strany* eren to mateixa que pels (23).

Quan ta tela Ja havia anat a la tmyeria i tomava a
mant del paraire, s'havia complert tot el procés i tl drap es
considerava acabat La darrera ordmaoó atenyia lencarregat de
to venda: el draper. S anunciava que es penaria -mflexibiement-
aquftMs qui venien draps d'una per una altra. Cada drap
tenia to seva "sort*, que m podia ser ocultada ni enganyada

La infracció de tes onünacmns estava regulada per un
règim penal determinat Acompanyant la disposició positiva o
restnctrva, cada la seva propà pena
per (infractor Lat ordinaetons de 1472 van esmenar ei concepte
de "jitBa* i hi van «Aniré el de "bar-" El dret penal, després
oe to Recepció, (ornava part del dret púbic

Sia com fia, només es fixen de
penes. Les ordinacions (4] [18] i (19), que una pena,
responsabilitzaven a les fiadores de pttrjudiet o dany
que sofrís el producte que tnbaiaven, > als parairts els
pertocava ei risc quan es malmetia el en «i mofi batanar o
latinyena

Oms tes penes tres el
pagament d'una quantitat fixa de sous, > una suposava 'a
destrucció del drap t la crida del motiu de pena,
D aquest darrer cas només trobem ta responsabilitat penada de
barrejar desperate« de la amb la que tra de pèl o
eyrt (1J, f24J. Per tant, l'adulteració d'un drap no
deixivi loc a dubtes El producte fraudulent havia de »r
destruí eremant-to, • de cap no «cloure's »n el
circuit comercial Aquesta pena deuna ser màxima, ja que
tnpfeava la pèrdua de matèna primera, i el desaprofitament del
temps esmerçat En aquest cas no h» perjudici per a segons,
ja que es penava el primer pas de tot ei procés de producció
drapera. Hi perdien aquells que inaven i classificaven la liana
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Després, ja venien les penes pecuniàries La més severa
exigia ti pagament dt 60 sous. i no era molt usualment
Només requeia en la mtracc>6 de {13] (14]
(15) i (22). Primerament, quan tl taimder que rebia tina tana
per teixir un drap ho Mi amb una altra d inferior qualitat i
s'apropiava, indegudament, d aquell producte superior La mateixa
pena era aplicada quan tl teixidor o et parair« compraven te
mateixos draps que cada un havien * en els
respectius obradors U quarta ordmaao penada era la que
prohtxa a l'empresari d« tenir persona) en tl My
propi obrador.

Desprès dels SO sous, la de 20 sous i 'a de
5 s. Dins la mitjana tòtem nou [2] p] (f)
[10J (17] p1J I2fJ I27J i (31 J, a tes
dirigides ato anquejàdors. pemmadors t t
baixadors, i no obeeixen a una evident En M
caá es tractaria d infraccions nu de rellevància
mitjana adulteració observada ei procés, fer marc i
senyal, permístoliïal A d« tes ets penals
aquí no practicaven la d adulterar ei
producte, sinó que en tot cas van que ti drap fraudulent
continués el seu camí Aquesta < del
era observada en la de la pena.

Els bans amb 5 sous, i
correspon»« a doöe |5j* [7] (8) fil (11) (12J |16)
(25J J2^J J2ÍJ i {30j- «s df
c«facieriA'»y«§ formals uaps a
usar, ato... i no tant la qualitat del producte » els
seus compc lents

En la maiona no qui és el
destinatari de la quantia de tes Hem de que se
seguia el d« l'import en o tres La
primera ordíriaeio amb a« t ho Una
uretra part sena pel denunciant, yna part per la
Cort (del batte, deduïm « ta part era
pronoms al control del Rts no ens
fa pensar que no s'actués atxí en tt$

3.U. Drapers, paraires. teixidors i mercaders

Les ordinaoons de de 1320 ens
hin per d'un motiu Duna són un esborrany
pel seguiment del i la de la
del segle XIV. Però ja vam d»r que no excepcionalment riques
tn aquest sentit. D'altra banda, però, ens introdueixen a
l'estudi dels grups a la tèxtil. Tot
i que les ordinacions no prtten»en de
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to drapena. indirer»ament ens ofereixen algunes referències molt
interessants En especwl per a desvetllar ei paper deis drapers,
eh paraires i els te« idors

En les dues ordinaoons sén eis dos darrers oficis els
qui acaparen to ma/or pa.-* de la normativa. Només
circumstancialment es mencionen els drapers, que tinquen el cicle
de to Moducoó ò« teles. D altres collectais h< són igualment
poc i alguns ni se Is menciona

Sia com sia. entern en l'anàlisi de les relacions í el
paper que tenien els drapers, paraves, te;»dors i mercaders, i
deixem per a un altre l'estudi giohaf de les relacions
sooals dins to comunitat

Producció i comerç són econòmiques
difei->nts que van estretament relacionades A l'edat mitjana
podem trobar-noi amb la de pregurtar-nos què va ser
primer, i què va impulsar què D'una banda ral precisar que una
producció drapera a escala ja a Cervera i a

nucí mínimament poblat. Però és cert que
aquestes empreses locals no sempre prosperaven m ampliaven el
seu radi d*3oaó. Igualment certa és resistència d'una activtyt
comercial ai de tota l'edat rrwtjanj. per bé que d'una
magnitud diferent d'uns anys ato Era fàol que alguns
productors festin també de mercaders (o minor dit, de venedors).
Perd ta gran entre tes vindria a
partí', sobretot, del XIII a Its turres

Fou a partir d'aQuest moment que la importància del
captai, el crèdit i tos noves tècniques comercials va esdevenir
detnttova. Wldment podien prosperar els o»ic«s sense el
capital suficient per reiançar iw productiva. Com
diria R. S, LÓPEZ, Tartesa med«vai{ ) produïa poc perquè
estava irtsufîaentment mecanitzat. » no estalviava el capital

per mil'orar el seu perquè produïa
poe(...f (20S), La manca de l impedia trobar nous

i fer fettere, necessari per crewer En aquest sentit
rirtasa-productor estava »nearearat ei un «rcip víaos

El paper del comerç va ser decisiu en aquell moment Al
bell mg ente oferta i demanda, els interessava, pel seu propi
benete, estar en contacte amb els rtos El «eu caprtal i el

faurtava l'increment de la producció que era absorvtda
mercats qu« podia ereetar (2§6i

205 LÓPEZ La_rfvQ»uC!0^çomf reia» 185

Sylvia L. THÍ4UPP, "La industria medieval, 1000-1500"
Econome? de Europa (ClPÖLLA ed ) i. 263^267
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Però la .«lacio entre productor i mercader era més
pròxima encan. L artesà río només també comerciava a un nivell
réduit, sinó que fins i tot po-Jia convertir-se en empresari dins
l'activitat i passar a un mercade-g superior. Alhora, els
mercaders est?ven temptats d'invertir directament el seu capital
en alguns obradors per aconseguir un major rendiment. El
desenvolupament d'una activitat comportava l'avenç de ¡'altra.

Aquesta tetí contrasta amb la d'Henri PIRENNE, segons
ei qual els grans beneficis -autènticament capitalistes des del
s XII- del gran comerç, no repercutien en ta producció sinó en
l'adquisició de rendes. Creditors de principals feudals í de
rtís, els mercaders esmerçaven els seus recursos en l adquisició
de terres (207). Avui en dia aquesta visió ha estat poc a poc
esmenada i es considera aquella afirmació, no incerta, però si
menys taxativa i generalitzadora

Mis la indústria tèxtil, que agrupa^ jrta trentena
d oficis, centren la nosfra atenció els drapers, .* paraíres í
els teixidors. Hom coincideix en atribuir ais drapers un paper
director en tot el procés de confecció de te:xrts. En un principi
practicaven la venda al menut, i esdevenien un esgraó a ca v? I!
entre els artesans que trabaiiaven amb els seuy estris els
produce«, i ete grans mercaders amb molts més recursos Però eís
drapers tampoc no aren uns simples detallistes de draps Actuaven
a man» ra "d'empresarts* que coordinaven els afios que
intervenien, Amb un cert capital inicial, a començaments del
segle Xl\ els drapsrs compraven la llana i (a comercialitzaven;
pert no i» *trvenien directament en cap of c» concret Aquest lloc
en la comen. %tetòó i el mercadeig de draps el facultava per a
empènyer els oficis productors. Quan més mercats tenia oberts,
més feina donava el draper a tots els artesans que intervenien,
La prosperitat del seu negoci implicava la dels altres, però era
ell. cada cop més mercader, qui duia la iniciativa amb el capital
que anava acumulant

Les nostres ordinacions, de començaments del s. XIV,
gairtbé ni mencionen la figura del draper Només la darrera
ordinació l'anomena explícitament

"...que degun draper no vene ne gos venre dins
i a vtte negun drab sinó de la sort que ab
veri»at lo dit drab serà per manera que nr>
vene los drabs de una sort per aura "i3i )

Era evident que el draper tancava el procés i comercialitzava els
draps. El draper, doncs, feia de mercader Però ens interessa

207 Henri PIRENNE: Historia Económica y Sgaatjdeja Edad
Mfidji (Pans 1933; Mèxic 8» ed~. 1961 )." Ï22-123™
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saber si aquest mateix draper també era el promotor de iota
l'activitat i sembla ser que així era

Deduïm de its ordinaoons (1§) i |30) que e<i$t«a,des
del pnmer moment, un propietari del drap La pep anava d'un
obrador a un altre per sofrir ets lifertnis treballs Però el
drap sempre era d'aqueHa persona que comprava la Hana Després
compravr la terp d« trebaH dels artesans fins que tl drap era
•OEM. il seu producte, manufacturât definitivament, era
comercialitzat pel mateix "prop«etan capitalista"

Aquest prc>etan no podia ser cap ato« qui ei draper.
ja que lordinació [10] manava fer un senyal de' xidor. la
{21] el senyal del paraire, i ta (30) manava -• teixidor
"( .)que teixirà to senyal de de qui seia h, drabf.,.)",
Com hem vist. apareixen tret senyal» en cada drap: teixidor,
paraire i propietari del drap, Lordinaco [27] confirmar
aquest extrem, quan, parlant dels draps tarats, obliga que
"{,..)sie tomat a aquel de qui .)" Ent .aquestes
relacions de propietat, en cap momert no s"*í mencionat ets
paraires.

AKÒ no obstant, els paraires. ei gremi dels va
prosperar molt a finals de tegle, no eren en aquest moment uns
artesans quaisevols Ja tts advertim desmarcat* de ia resta
d'oficis. Molt probablement venien deis drapers t els
tintorers en importància En tes nos.res ordtnaoons sembwn
actuar de semi-coordmadors Malgrat tot continuaven adscrits a
una fema manual: els havien d'adob v t aparellar els teixits
[17] [20] [21] [22], i tenien el dret privilegiat com tfe
teixidors- í l'obügaeió de marcar ets d'-aps que havien
[21]. La seva tasca de coordinació s'advertei« en tes ordmaoons
[19] i {26): era re&ponsabiitat seva du' el drap ai molí drgper
i al tintorer, i també seu nsc que ei estadi el drap
sofrís cap dany; el paraire, a més, quan tenia un drap estapotó
acabat havia d*anunetar-ho als prohoms certificaven la
qualitat del producte

En h, no sembla ser que «t seu ohc» es resumis
únicament al meeànïe.tot i que era evident. El drap no
era »u, com hem vist; entre d'altres mof»us perquè estava
obligat a pagar la indemnització si es malmetia ia tela en el
cardatge i de baixar-lo (18]

No era m capnct jurats. de 31
ordínaoons que «I conjunt, ga«rebê la meitat anaven
adreçades ais teixidors. I en etecte, es de l'ofici més

<Je tot el sis tenders convertien la llana
en una peca de tela Era ei moment dau de la

transformació de la matena primera en producte manufacturat
encara no acabat.

265



La tècnica del seu t to a ser personal
qualificat Eran propietaris del seu teler o dt producció.
L aspecte dt l'utillatge tècnic i la importancia te ta seva
aportado feia que ocupessin un Boc de importància en
la jerarquía déte ofic» del ram text'1 Deixant apart eh
drapers, ets teixidors estaven per sota dels tenytdors, dels
bataners M molí i dels esquiladors Es pot dir que dins del
conjunt de to burgesia urbana ocupaven una posició discreta,
Sembla evident que ei teixidor propietari del teter estava
obligat a llogar el servei d algú més. El seu instrumental així
ho requena.

No resta clar si sempre treballava un producte que era
seu, o bé si, com d altres oficis, operava per encàrrec amb draps
que eren propietat del draper. En tot cas no es convertia en
empresari en el que no dirigia tota la producció, sinó que
el seu treball de el venia a una altra persona que realment
estava per damunt seu. El seu "empresanaf es reduïa a una etapa
molt concreta

No dubtem d« la importància de la seva aportació quan
el Consell els concedia el privilegi cual que als paraires i
drapers* de posar el seu senyal als draps {10}

La reglamentació del treball del teixidc* començava amb
l ordit de ¡'estam (5) i continuava amb la "• tat de la llana
[6J í I?J, el pes (11 J. tes dimensions [16] etc

Però tes nostres ordinaoons no semblen reconèixer
aquella autonomia empresarial que Hem comentat que "negun
teixidor no gos combiar l'estam m la lana que li seia comanada a
lew e a fer to drab* {13J. El te«»dor, per tant, treballada
per encàrrec i ü donaven fins i tot el material que havia
tí utilitzar, probablement de pan del draper que comprava la
llana. Després encara se'ns diu que cap teixidor "no tom ni gos
tomar deoun drib texrt hage f»ns s»e reconegui per tos
prohoms,." [25]. De nou apareix la d encàrrec, ja que ha de
tomar el seu producte: la llana ja temida i transformada. I
encara se i obligava a teixir ei "senyat de qui serà to
drab" |3QJ, Està dar que el drap no §ra seu » que e« únicament
treballava sobre un producte propietat

CARRERE tns indica que cap a finals del sejie XIV els

CARRERE opina que "el teixidor, e! paraire i els
tintorers són tils mat§«os el que podrem anomenar uns
"empresaris de draps', votem rtir persones que compren ta primera
matèria, paguen els diferents que ells
asseguren), i són propietaris del producte acabat* (CARRERE

1.515»

266



drapers deixen d'aparéwer en la documentació Només s'hi troben
mercaders i paraires i "•tom persones'

A Cervera, lamentem una vegada més que no s hagi
conservat cap document del s. XIV (|ye ens una relació
absoluta déte membres déte otas Totes le» SOCK>
professionals són noticies d altres fonts, que ens apareixen
aiUadament. No tampoc si ro<3en prendre's com a
representatives e no. En MM cas, son tes que hem pogut
aconseguir

La relació d'ind«vidu$ que es drapers o bé hi
estan vinculats és interessant, t més si la contrastem
cronològ-camem amb ia dels parades

BfiftEiM
ROVIRA, Bonanat za P
ROVIRA, Perpenya ta

Pere
GARZILA. A, de
OLUJA. Maimo
CARDONA, Ramor, P
BOSCH. Joan
FUSTER, Rimo«
PERECAMPS,
MAGER.

PARAIRES

CASTELL,
PUIG, Ramon
MIRO, Jaume P
LAURADQR,
FARNQS, Berenguer
FUSTER,
VILA, Joan
SERRA, Pere P
ÀGER,
RIALB,
SOLA,

1325
1325
1332 mere
1332 {mob* draper)
1332 {ex-molí draper)
1333
133? mere
133? mere
13SÖ
1383 {mere)

1345
1346
1352 1382(merr ei 1388)
1365
1368
1372
1372
1379- 138«)
13S4
138S
13*8

209

210

CARRERE 1380^1462 t 547

En fa incloem tant I ant«
proptetan d'un malí draper, com §l recent Entre

l'adsr̂ xié de que els h«m trobat
docymtnoria Las signifiquen que hem documentat

irtforrració anys concrets La mapjseula "P* indica
foren un ar»y o
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Com dèiem abans, I ara bo ato drapers
apareixen generalment en la primera de) tagte XIV, i
bastants déte que tenim documentats coneix per ser
mercaders. La latí del individus només és molt més
Barça, i es ben probable que algun alt« fet draper
d'ongen. Eh paraires, en canvi, stünden la metal de
sagte; el més antic qua mft trobar és de 1345 E! cas no és que
trobem paraires avia? p són des d« Que es la llana),
sinó que Mur aptnoô all volums del t a la documentació
municipal no augmenta ins aquest moment, en inversa al
que feren els drapers, que progressivament van dedicar se al
mercadeig a lengrós i gairebé deuaven p i obrador, però no la
botiga

Sembla ser que els drapers barcelonins a
segle XV van canviar la de llur activitat

econòmica De capdavanters de l'axportaoó t el de draps
del país. van passar a ser importador? cto de luxe, i de
potenciar i la drape»;a van convertir sen en
els més "temibies competidors • (211)

Quan tls draptrs-mtrcaders canviantn d'hàbit,
aleshores sérier els els tn potenciar
la manufactura (212) Per motiu és
important anotar la insinuació, però, de la nostra
documentació No era artïrtrar» que els de del
XIV ja noens parlessin de drapers, t st de

Aquesta pupnca d'un gryp es també al
govern toeal, Dtte drapers» Bonanit za Rovira fou pa«r el 1332 i
«•mon Cantona el 1337; mentre qy« uns trobem
•Iguns paraires ocupant aquests càrrecs Pere Serra el 1366, t
Ja**«» liró »possiblement par« i WI) el 1334, 1360, 1368, 1374 •
1380. (ens consta també com a als teixidors, per la
seva banda, no efe htm trotat documentats cap com a paers

Pera tes relacwns dels otos t els mercaders amb el
govern municipal és tema d'anàhsi en un afre cap»toi

211 CARRERE J380.1462 1556

També Pierre VILAR es fa de ia importància
d'aquest de parajes al municipi barceloní del XIII,
tot i que en afirmar que el seu de plens
empresaris no esdevindrà important fins més tard
Però ais reconatx un paper rellevant COIT» a compradors de pnmeres
matèries, i els allunva dt la pura menestralia (VILAR Çjtajynyj

105)
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3¿. Altrt* ¿renque* <tt I« producció

Sembla habitual qu« a la producció
manufacturera d'una comunitat, la major pan det temps s esmerça
en ta indùstna drapera Nosaltres ans obligats a seguir
aquest costum, Bé és cet, «ambo. QU« ai dt ta Urna
ocupava un te preeminent a ta de la baixa edat
mrtjana

Però si aquest proiagonitma ÉS en part ben legítim, ham
de reconèixer que ta industria dt la ten« un bon
grapat «te btanquns que «te segur eslaven a cada centre
urbà. Oualsevai concentració i exigeix ta
instal·lació ü un seguit de serveis t que l'atenen. Una
comunitat abundant era un bon mercat t era lòg« que
poc a poc motivés qua els s HI

A C»rvt*a no «xuta« cap Xltl 6
XIV que parmat «te raixmiryíf «te la
via, ni vayfa «pus ttt i représentais.
Totes tos adtenpocins que p ham «M que
provenen de referències > no son
raprtttntiivfs. Per axampte: h«m 20 petó
apareixen dispersos a! tog de un eren molts més
a ta via? o bé ans h«m als «jue hi havta? La
pregunta -i par a tots ets otes- no té D'altra banda,
la »ote d'yn arttil de tal o otci no és cap
referencia axtraorámana. ÉS ben gyc r»e«st»s un bon
grapat, i vana! a ta Cervera del XIV

Els que ens tnt»re»ina i ta qu« no ho
polírem ter-, és caÄrar ta relació de i quins otos

més t mtnys «^ortancta numèfca

En aquest epígraf, doncs, no pcdtm s«o fer-nos ressò
breumtnt oficis i que hem documentals

Con$e»nte qy® n'tren molts més, testimoniem, com a mínim, que
•ur activitat a Cervera

3.2.1. El treball del vidre

Momés tenim ducs noticies d aquest art a C»rvera La
primera és que el 1355 estava installât a la vila Gut'lem
Daveya. vidrier. La segona data de 1377 i is refereix al mestre
del tom del vtdrt que era Francesc Roger (2131 EI mate« DURAN
t SAMPERE ens remet al testamer* del mercader Berenguer de
CastaRtort. del 1380, on disposava que es %$ un retaule i

213 DURAN Utort,. 147
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vtíneria per la capetta de Jaume, a t» l'esgléiia
major de Mana (214),

El procès Honte de l'elaboració de vidre, amb el forn
m. («ta que e) viâner. a més de ser un mestre de

I ofio, esdevingués també m ventaWe amb el capital
necessan per IM mtal laoons mà d obra
fusta en abundancia pel forn, serra i que ha d importar
d'una ata regió (US), Sembla ser que vidriers
tenien una fundo semblan; a la dels i que col laboraven
sovint amb els mercaders Però et fet de dedtcar se a una feina
manual ets excloïa da r estament mercader < ets adscnvia al dels
artistes

De ben segur que el »om d« Cetera tes
de ta via i la més Tant és am que

•n el fogatge dl 1497 m cm

3.2.2. B treball de l'argent

Els avgenters un als de
luxe, i per tant ou« els de

artesans Perd en cat ei
»te §«parava da deis als

5 aproximaven per llur da

L*oste«taaô dtf tot »
accidentalment (217), suposava un de >
identificació una

que era

El és un que
reconegut t« la S» ete i
drape« van poder tts a des de
1320. th nostres var» aviat,

214 DURAN USoL 14?

215 CARRERE 1*62 « 4 t i 415

1EWTRAN i de
C*rvtra '55-72

Lis qi»c en ei
vtslir, ptr Pere ¡II el 12Ú4 per a
d'entre d'aires. Tus dor, • ei tes i
ei 'Vestt « ' 25 42 1
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el 1315 (218). Q document reial indica que t! privilegi ha estat
concedit atesa ta supUcació dels í de ta vila Es
reconeix que amb antenontat a ta a Cervera j§ M
viuen í treballen argenters que desenvolupen amb cura el seu
oftd. Jaurru U concede« ate regidors no als argenters
.en nom de ta vrfa, a tenir marca e senyal per consignar tota ta
producció d'argentena que et 'eia a la vila, a semblança del que
havia fet a Barcelona

Per tant. no sembla que s'atorgués un senyal a
argenter, ni molt menys directament Que una tota marca
signava tot el de tots ets a- genters '¿is jurats i
pronoms eren els responsables d admm straf la riren aquests
regidors qui donaven ei permís als per o no
el senyal representatiu de rargentena Però alhora, els
maleaos havien de garantir que, en e' marcatge ,
te consignaoo es tes ta vigent

Com en la drapena i tl Consell
un de la n argent Només

encetar ta el uns
guardians per a reconèixer tes corretges i
tot allò d'argent que s'havia de bur»naf i (219) Dels
tres prohoms qua s elegiren només QUC era
argenter aquell 1333, i que ho el 134€ Entre
1353 I 1375, con» a mínim, eierci d'arftrver el Mtnahem d«
Quero Si considerem un que ens, deuà. cal que

torça ben DURAN • SAMPERE
ia que

de
'

d« ferro, c»nc ..sores
d'argenter, one de
de ferro, de

trompts, tres una
dotzena de bwnns, dos mames,
un (omet. trts cnvel·ls.

d'aram darunter en un

218 ACA R«g Grat 211, AHCC Pf»rgam«is 12, LP '315
abril 8, 8v-9r

219 AHCC Consells 1332 49r

AHCC Fons Cervera Ramon f 1325- 1382),
3?r
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una dotzena de segells de no

La intervenció municipal at dt l'argent no es
deuria reduir només • atorgar el dret a tos obres i
revisaries Ben probablement deurien existir al s, XIV unes
ortüfütiöfit que regulessin amb fofío. Almenys la
documentació del s XV es fa ressò d'unes de tes
Ofdinacions dels argenters de Cervera

D'altra banda, els productes d argent van se' gravats
amb la Imposició com g mimm des de 133? mútuament amb la
merceria Alguns anys es ven* (arrendament, a més a més de te
mercería, amb reepecnria > la tendería. Tot plegat no sumaven
massa diners

Hem dt creure, doncs, qu« argenters
tonda a la demanda intrínseca a un urbà de
les dwneflstoftt dt Cervera. Probablement es
distnvolypirii en endavant, sobretot »
tos confraries que ;
distintius

221 DURAN |Jbâ  1 82 DURAN i SANPF.RE un
altrt inventi« de 1439 del bottgyer amb
abundàneii d'obrts d'orfebreria amb ti o de Cervera,
Timbé tes obres d'argentena que aq-jtit senyal
tot ai tel déte XIV, XV. xvi « xvn (Agustí DURAN i
SANIERE: "La creu de Sant Ets d« Cervera" EJjQ
VIU (Barcelona, 1Í14), 142-201). La ós una barra amb colze
que frtnsmtt a una roda el moviment de rotactó, neiteja motlle
de ftrro qu« té un canal dins la es el metall fos
per reduir-lo a (barra d« per

del (»quid d»ns d'uns mofltes). bfunyido/
que per brunyir o lluentor utilitzat

pete argenters en l'or i l'argent, bur» barra d trempat,
amb tall en yn seus e«!rems, que serven als
gravadors per travar o dura, çlivsll
probablement era l'estri per fer obertures Harges i estretes
(totes tes definicions provenen del DCVB)

222 AHCC 1446, 46r, 53v DURAN Llibre ,̂ apèndix
crític, 1Ü,
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X2J. El tr»0«l! 0» ta p*U

Sembla ser que el ram de ¡a pe« era dels més
importants • Carvara 4 a ta mdustna medieval t n general (223)-
després de! de ta Hana D aquest que agrupava diferents

ote», a la nostra vila n'hem quatre
sabaters , btanquers. cutraters t pelters

Ja van dir que Cervera no era un ramader
important, t que ta tow per ta deuna venir de tas
ptanes de Lleida i r Aragó, t dels benedictins pròxims
Suposem que tas pells d animals una ruta semblant, ja que
el treball de ta lana t dai om» no anaven tan desBigats,
ambdós per un animal, per bé que
aprofitat diferent

Curt» i eonswfwr fraus
da«gua. d« la Cervera no era rea No

«to cSecyfwente en què tes entre
•ta i te btanqutrs t per raprofttamem dt
i aigua i tat cequies (224) El ei tant, amb olors
desagradables t els blanquets a

del de la poblactí, i
apryp»v»fi ttxi te ̂ fii obndors §n una (225)

El proeé* de curtir tes era tant A me ï de
poliries i disminuirle i epidermis < el pèl dona les
hi un tractament de tronnat que garantís »ur conservació Els
ortete« ts a tes molt temps

fttt« els 'químics
apteits* Pw motiu. t« d« tas un

mort. et Étí dt pensar out, «is tstaww a
expense« d*un Mercader -empresa« que tingues caprtal

per eowprir i »mmobilrtzar-to
teftipOf»fcr»wt Cte stf am» ti curtidor » si propietaris
dels seus de producció, «is productes
tfaftra gtrt qwe no praduitn La amb la
drapem és ber» El domtnava la fores de
trabal, que r» yna «dependència tn

223 Es l'estudi d Anton« PLADEVALL I FONT Uta
?n ^'ch a 'males del jQlo X V

(Ve." 1 972). » "sobre V¿." Arcad« GARCÍA Ei de *a
19€?^

224 AHCC 42r E'; terratinents de I horta
i sobirana contra els i

EI '333 tres Wanquers permís al Consell per
fer una petita obra en la zona (AHCC Consells 1332 1333,
Tir)
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tos condkaons de treball El mateix mercader comercialitzava
després ei producte acabat Amb tot. aue els
intentaren ai vegades tenir la i posar se
d acord amb els camtcers per a l'ús de les Perd només un
blanquer o un assaonador amb un cert podia
Itençar-se a l'mtent.

Pel que ta ato diferents al de
ta pell. trobem en primer tec els N'ntm documentat yn
total de vint, la dels ton de la d« 1380. i
només dos son d« darreries del s. XIII i del s. XIV,

Els sabaters eren e¡s unte que compraven les pells ja
i adobades, > por tant de! crcuit del

mercader Sense necessitat d'invertir « immobtftear grans
els era més de fer-se amb beneficis Alhora que

eren els artesans que feien el calçat, és ten .lògic que els
vingués ta temptació de comercialitzar lo No ens estranya gens
quo alguns sabaters també constin com a (226), De la
venda a ta menuda van passar després a un comerç superior El seu
avantatge et que compraven les a punt de st r convertides en
calcat i deseixir se del capital d'un En alguns casos,
deu ne n ser efe mateixos qui encomanaven les als blanquets
í assaonadors, i feien ei paper de l'empresan. ÉS que
tos el cas d« Ramon Dan, que d« i de *:uwaier

Que el de ia peli era productiu * actiu ens ho
garanteix que era un productes pet Conseil amb la
Imposició En un principi s'arrendava per separat el cuiro, la
pellicena i blanquería, i la sabateria Però (a pnmeri aviat va
passar a vtndrt's amb una de tes conjuntament Això
tns fa pensar que tos importacions de cuiro mirces í que la
vila es deuna auto abastir d'aquest producte

La suma d« tes fmposiocr.s del ram d« la pell mai
no va str gaire important. El se»j pes e' lava
al voltant dtl 3%, i de fomvi excepcional ambaya ai 4%. El del
cuiro, ta btanqutna t la va ser un comerç poc
important ptr Gervera

Els nostres sabaters-mercaders documentats són Pere de
Rocafort, Guillem Tallada, Pere Tallada i Ramon Dan, que és
sabater i cuírater
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3.2.4. El treball de la construcció (fi?)

Due« obres arquitectòniques van centrar
edificadora • Cervera el segle XIV. les muraltes de

defensa, i l'església de Santa Mana Ei tt deixem pe!
capítol dedicat at paisatge urbà i (urbanisme però ara ens
interessa per l'impuls que hauria de donar ais adessans del ram:
manobres, obrers, picapedrers, pintors, etc

Als vote del segle XII Cervera deuria prendre la forma
d'una vila closa, m cada casa del major fana alhora de

per a part d« darrera La d« murs no tenia
sentit en aquell moment

En canvi, at Xlll p sens do portais la
qual coïa implicava ! existència d'un defensiu en toma
de (228) Anô s que un t
una d:reccio tècnica, per bé que d aquest emmurallat
dtuna ser *ttte, ja que Pen HI desprès en rwiorar-fie

Tot i que els obligats
a contribuir en aquesta empresa el coma a
càrrec déte obrers t manobres La de i obra dels

99-7
Sobre ia construcció a la península entre els

XI i XVI, ÉS mtertssant el per O MENJOT t
A RUCQUOf publicat a ÇjtSS3_dj,Ja_ . 31 (Mot.
19S5).E PORTEU SILVA, M.C PALLARÈS MÉNDEZ, J E GELABERT
GONZALEZ, S JIMÉNEZ GÓMEZ, F LÓPEZ ALSINA, J.A PUENTE
MÍNGUEZ "Le bâtiment à Saint-Jacques d« (1075-1575)
demande, financement, et techniques', P "7 34, C BATLLE
"La maison au Xllie caractéristiques.
technique* et matinaux de construction' p 35 53 B LEROY
'Les grands chantiers en la dynastie
d'Ewtyx (132S-1430T, 55-71, Ml FALCON ML LEDESMA, C
ORCASTEGUt, E SARASA, *La à au bas Move
Age condftons de travail, matériaux, prw tt salaires", 73-93,
R IZQUIERDO BENITO "Datos sobre la construcción en Toledo en el
siglo XV materiales, herramientas y ordenanzas", 151-164, i
d altres, també de Carmen ORCASTEGUi GROS 'Precios y sálanos de
la construcción en Zaragoza en 1301* La ciudad n»IiâËS!_ç<uilÛiL

(Madrid, lí 1221 1240

Francesc CABRERAS i CANDI de Ja__gtíe/ra_ a
<&s_ _dej_14j52 iLlfiS 1907} Vil. nota T

menciona et portal del Corral al 1274 "Ouodam patuum terre, ad
opus domorum, »n quo consuevit situm in Cervaria,
ante portam Cervanam vocatam de eoTalte scut affrontât ex una
parti in muro Cervarie et alia « via publica* (ACÁ
REg 20.» 215)

229 AHCC 1358, 2ÖV 22r 25v
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murs ofereix «Mes í cada una de tes esmerçades en
l'empresa, i tat déte manobres i de to pedra que
hi Msrvingutmn a partir de 1368 (200), La reconstrucció de tos
mural·les m ocupar nombrosa mà d obra no que no
s'ha recollit en l,i de documentació o

L'alt» a gran empresa del MIV fou i alçament de ta
monuriiental església gòtica de Mana Les duet obres van
coincidir tu el te-nps, perd l'ttíífíct es va
construint a mesura que frnanaaoó institucional o
privada

Ença-a hi van haver més obres importants aquell temps
Les cases d<; religiosos van ser dels
picapedres de Qtrvera,

Aquests mestres de ta pedra ¡a formavtn confraria amb
els ferrers i els fusters l advocació de Sant Joan, com a
mínim des de 1284, Aquest any toy procurador,entre d'aítrts, Ptre
Cantora (231), qui deu anys més tard era fet de Cervera
per Jaume II (232} i ertte 1361 t 1378 un ftl q«e feia de
piquer a la vila (233),

Pete vote de 1368, la documentació de l'obra murs
ens indica els noms de one picapedrers eren
foratters), i nou mestres del mur {234} Segons Joan TOUS,
especialista en pictografía catalana, a XIV havien
arribat a treballar en la construcció de Santa Magdalena fns i
tot dues do&fftes de picapedrers, un amb ta marca o
senyal, treno sis de a Sfa i vtnt-i-vuit a
Sant Domènec (235)

AI de tot el XIV documentat
l'existència de nou ptdrapedrers, quatre guwers, dos tenders •
vuit mestres de tàpas § de murs, a part de tota ta mà d obra no
qualificada Que escapa al nostre còmput

230 AHCC Obra dtls murs 1368, 1374, 1390, ',392, 1395,
1397...

231 AHCC Gremis 1 29 1. 14r

232 DURAN 44

233 AHCC Ciavena 1 36 1 . 98r

234 AHCC Obra ctels DURAN 48

Joan TOUS "Aportació dels de pedrap»quer de
Ctrvara a la gliptograha catalana" tanta Çeryenna l
(Cervera, 1983). 19-37
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Malgrat conèixer alguns í 4e certs
ofós gairebé no n'hem trobat Pyr activitat
productiva per M que ets monuments que han en son prou

La documentació, en canvi, m que s'ha tot ressò d«
Cofoi de teuter La vila n està mancada el 13S2 per ta mort de
l'únic que M havia D'altra bando ¡incendi que es
produí I agost d« 1388 a casa d'W Putgredon, teuier. que causà
ta destrucció del seu atoerg. Ihort més de lOO somades de
llenya pei foin » un grapat de La de
fer teules exigia certes tem, llenya «n
abundància i ta primera a Això podria explicar
ei que tu a Cervera, En canvi, pel
1393 sembla ser que els han ftns ei punt que ei
Consell lia d intervenir D'una profite« comprar
pala per cremar pena de fo t d'altra, entrem en
competència r.mb els ramaders carnce's per lus de l'aigua. Els
teuton utilitzaven la de tes basses de la vila per
assaonar la terra de tes teules, i res de beure
tot bèsties que hi anaven, de abeurar ai
torrent, la cosa causava als cíe Cervera El
Consell decidí que l'aigua de tes so's per abeurar
els

Aquest increment de a la v»ia cal interpretar-
te com que augmenta la demanda de i ei permitía
instal·lar nous torns Htm de pensar que i activitat constructiva
•necessitat de va elevar s« del
segle

R j LÓPEZ ha la que la construcció
de càtedra* va actuar en en concrt»-
obstacüteant el desenvolupament uibanas,
mentre que van
accelerar les (238)

236 AHCC Consens 1388 63r 68r

237 AHCC 1393,86r, 93r

Lj Rgyojuçjòn comercial en la Europa,
212
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3.2.5. El tr*ba« de la

En aquesta ràpida pinzellada cte tes activitats
artisanats a la viia. no podia mancar-hi la (239).

Nt à» lluny ro tenim cap m cte la mmena ni
(tel treball de tes fargues Tenim documentada, això si, la
confraria da Sant Joan a partir de de' s, XIII. que
agrupava te ferrers amb els fusters > Hem trobat
pocs artesans dedicats al ferro només quatre ferrers tot e!
segle, un sol manyà, un colteiier t un mestre despases
Realment, ben poca cosa És evident que deurien ser més, una
ata cosa és que apareguin ate documents, però tampoc no massa
més. L'any 149?, en un fogatge força exhaustiu, només havia tos
ferrers i dos manyas a tota la vila (240)

El volum de l'arrendament de ta Imposició de la
ferraria ara dafe més batios Tant, que a partir da 1372, fa no
fa, m va vtndrt conjuntament amb te La terrena sola
oseülava antra els t W i 170 sous (l'arrendament). Junt
amb ia fusta, l'import va pupr cap als 400 s però sovint es
quedava aquesta Impotciô cap comprador arrendador, senyal
dat poc pes que tenia la «mportaoó de lurgtes
ÉS possible que les dels

amb els pocs artesans que ia hi havia

Un sector que semblava era el
colteliers i espasers que no sempre ben cobert En alguna
ocasió caigué anar a Barcelona per comprar *gfav»s* que
el Consell repartiria entre els singulars a un preï, assignat,
i«o era 13Í3 (141), Però abans els paer» ja s havien esforçat en
ten»r abastida la vila d'aqutia indústria El 1360 es
manifestava la fretura d'un mestre que fer i es

239 Entre d'altres, hom pot consultar E GRAELLS "La farga
catalana «n las comarcas gerundenses", Revista de Gwna arty VII,
núm. S (Girona, 1961). 57-62, CUAL CAMARENA "El hierro en
el Medievo hispano", VLOK?yeso_Jnte.mac>onai cíe Minería (León,
1970), I, 275-292, J "MADURELL "Fargues martinets i catvjó
(contribució a la historiar, Anafes del 'n$tty|o___ dj

XXI (Girona, 1972 1973), 171 275, S RUBIO y
A, GALLARDO La_ Catalana Descripció i funcionament
(Barcelona, 1§20), i ti recent amb bibhognfia de Luis
Miguel DIEZ DE SALAZAR "La industria del hierro en Guipúzcoa
(siglos XIII-XIV) Aportación di cíe la industria urbana*
Lj h.i$ßanica_ durante tos xni at XVi 2 vote
(Madrid, 1985), I Í51 276 ""

BERTRÁN "Aspectos demògrafes i economics

241 AHCC 1393. 78v
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m aprofitar I« fira per ter trades amb un de Tarragona, amb
bones tranque*«* i »fcertats (242) El 1384 es ti cas
En acabar el termmi.el mestre d espases de retomar onze
(hures deixades pets pa*r* (2<3) Ute »à, mm dé«m. calgué
comprar e»s e«tn* a Barcelona

Tot i que tractarem «I toma f n if dedicat a
labastiment de pa a la ciutat, W ha nofiettt que
entronquen amb I activitat productiva Dei conreu del blat al
comerç del pa, hi ha un moment entremig ei de moldrt el gra per
fer fama del pa

La primera apartoo del molí nidràuie a
Catalunya data del s. 'X. però el seu us t va ser
mus tardana (244), Els formaven part deí
paisatge agran del feudahsme NO van per moldre
gra, smo que suposaven una « més de
('•ntrgia, El mel* hidràufic yna de
estàtica, estable i continuada Aquests es van a
ta drapera (ais a fa (tel paptr, a la
metallurgy, en tes serradores , S'ha d interpretar que el
raptí desenvolupament > lur té amb
la manca de ma d'obra i la que té amb el progrés
tèewe i (245)

Ptf que fa als fanners. ¡a n'hi
havia a ta nfctra de l'Ondara i prop cte Cervera, a mínim el

XIII, a judicar pel urbà de la vila, si no
et que va ttr abans, (246) Però la 10
pas situació, ben centrent per cel

Li pnwra ens el 1318, quan Jaumt II
permet ate prohoms de Cervera de

242 AHCC Clavena 1360, 86v

243 AHCC Clavena 1384. 46v. 1 384, 4v

244 Jordi BOLOS i J NUE T E is »armers »Barcelona,
10S3), 46-47.

J. O. BERNAL de fa La Çiencta
l (Barcelona, 5* «J 71979), 26? 263

Un inventari fanners al nu Ondara,
medievals » moderns, el trobem a PALAU RAP6CAS
"Inventan dels molins al nu Ondara" Nova Tàrrega 2136
(Tàrrega, 1986),
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Cenwa í Tàrrepa Assenyala qu« només poden ser d una sola roda
o mola. i que d« cap manera la del mol no pogués
destorbar les possessions de) rei o La permet
de b&sftr-los aUí on els prohoms de la vtia ho creguin més
convenient (sempre dms l'itmeran entre Cervera i Tàrrega), i
també m tes cèquies que emergeixen de

Jurídicament els prohoms de la v»Ja els en
emMeuai pagant yn cens d un d'or. amb el dret de
lluisme, fadiga i domini. Estableix ei document que l'emfiteuta
pot donar eís motos, vendréis o penyorarios. però me a
cavallers o religiosos (24?),

Poc temps després. •! 1327, ei Jaume II dictava
un pnvitegi que toia referència als moins fanners. Per
tal d evitar fraus, 'ot el Mat de la de la via s havia de
dur a moldre, í el propietari del gra pel servei 2 d. per
cada càrrega, que sena pasada anant • tomant dei moli. Serien
els jurats qu> vetllarien pel compliment d'aquesta
ordmi&tt social Qualsevol que enganyar altri, fos el
moliner o fos qui fos. cauria en un ban de 60 sous i la
restitució del producte fraudulent (248).

A part» d'aquest moment, la de notícies fan
referència al funcionament < als que ocasionava el molí
El control afectava sobretot c1 de pesos >
mesures. Com i minim des de 1333 "tl pes -notons" -el servei
de moldre el gra dtls de Cervera- s'arrendava per tot un any. El
Consell requeria que l'arrendatari comptés amb homts suficients i
eomptteirts qu« iocorressin en fraus (249) En aquests moments els
motos eren propietat (domini directe) del rei. però tl Consell
tenia el dorruni mitjà, i l'arrendatari gaudia de domini útil per
un curt període de temps. Però els ingressos en la imposició per
aquest "pes déte molins" o "Wat a moldre" no s'han documen,at
fins 1354 (lapsus en la documentació podia fer que fos antenor).

Els mt ins fariners d'aquest període formaven part del
monopoli real, i els viatans no podien anar a un altre lloc. La
quantitat de moles que funcionaven a Cervtra no les sabem, però
e-! 1333 matea coneixem l'existència dun «oc anomenat "bassa
dels tres molins" (250). Per ara no sabem si aquest «dret es
trobava prop del casc urbà o bé on, m si els molins ertn
per moldre Wat,

247 ACÁ Rtg Grat 216. 11 Ov.

248 ACA Reg Grat 230, 22r, AMCC LP 1327 matg 26. 20v~21 r

24S AHCC Consells 1332-1333. ?8r

250 AHCC Consells 1332-1333, 79r
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La intervenció institucional M no era sots
política, smó també financera Les dels productes
que entraven a Cervera eren una important fent d ingressos Dins
d'aquestes tmposwons l'arrendament dei pe« dels moins era dels
mes sucosos.

En un principi s'arrendaven separades les »teques i t i
mol, però om a mínim des de 1372 es va fer arni» un sot tacte.
Es gravava el Wat que hom duia a moldre i fi pa que es fe«.

La Imposició del Wat a era la tercera més
important en rendaWrtat Osol lava al del 20% del
valor del de Its Imposicions, després del vi Ma cam

D'atea banda observem una i
paral·lelisme entre els percentatges de ta del Mat a
vendre i la del blat a moldre*

ANY %ÜATMOID«E % il AT VENDRE

1372 1S.4 2,4
1373 1Í,2 1.0
137S 14,5 1,7
137S 22,3 4,1
1379 23,1 4J
1380 17.9 3,3
1381 19.9 4,7
13Í3 19,0 3,4
1384 18.9 4,2
1385 24,8 5.4
138t 16.8 34
13ÍS 25,0 3,5

(Stgons eis de "Clavaria")

Gairebé en too els una rjtsmtnucio o yn
increment de la importancia del Wat es anava
acompanyada tambe d'una disminució o yn del blat que es
desSnava a vendre a la moviment

parcialment s« la t »es d'aquell
any o no Si que els preys del gra
encara m estaven fixats per la NCI del mercat, hem de
suposar que voten dir entrades ba«es

no pas que ts duna de blat
quantítatrvaflwnt uniforme a un diferent A més, la
coincidència en §l moviment de les imposicions apunta en
aquest Això no obstant hem d« rcconé«tr ht havien
alteracions molt importants en conjuntures difíerfs
La sequera t la van fer que la mtçpra de torment es
vengués a l'exorbitant prey de 80 s ei 1376. mentre que el
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desembre de a tes portes d'una tmm a 24 6
25 sous Un preu Tormal" era el de 10 s la misera de
forment (251)

De conèixer ta quantitat exacta que el Wat del
molí í el seu preu podnem arribar • deduí- la de Wat
que t« molía. El Wat per la venda en canvi, era poquissim É
mit corrent era gravar els productes en un onzè del preu o
quantitat (252). Si el valor de la s arrendava a
pnon, i per tan sois to un valor ÉS un onzè del
totai. és fàcil de saber -coneixent ei preu quantes
teòriques s anaven a moldre un any

any preu onzè
impos

forment anual
|A| (B)

1372 1Ss
137S80S
13W13'5s

13413s
8500s
10100s

valor

id
147543S

111100S

CA.n«
de mtg

;DJ

81968
11687

D 2«E to 146*72
Wn.F
en litres

4ÜÍS4
5«4'3
41141

12026344
1714711
120/446'f

O'attra tomm ben «teressano.
L'any 1383, uns d'almoina que gairebé 2,000 s.

per fer 23 760 pans,compran; ne el Wat i amb la
del flequer (2S3). Amb els desprès de
la d'onze) t proporció

que c is pans de i aimoma ens de
pans

f3 A
43?2
2771
3292

Ptfo tot^s i els que hem
s'han de pignons amb Htm la proporció de

1383. « els preus eren ü«n el 1376 per

la

any
1372
137S
13ÍO

C-8
134 13C
m ooo
101 000

pans anuals
1. 596 790
1.011 500
1.201900

Sigui com mgui. pensem '
pel blat de moibre i si d« comprar es

251 AMCC 1332 1333, 108v 1376. 98v,
FM 1 375, 4v, 7v

Lonztna part dt la era la imposició
d origen anomenada "tasca", amb

fronterer Probablement la municipal d«l segle
XIV ts una mena d« '

253 AHCC Almoina 1383, 6v
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Només «em • mostra podem observar el cas de 1376 Aquest any é«
un üt» més baixos. Í realment es troba en un clot en ta retado
del btat que et portava • moldre Per sabem que,
efectivament, aquest any Im mal e de gran entant que
tota ta gent se eixie de ta vila per 20 com monen der (»4».

Per tant, d una forma més o menys aproximada, els
vators de ta Imposicó reflectien ta conjuntura econòmica en
labasttment de productes bàsics

Com ß hem mencionat quan la propietat de
¡'aigua (vid. li 2.1,), ftdüeaae de motos va posar en
conflicte els interessos de

Eis precisava que i aigua baixés amb
força per ta canal fins el rodet per tal que ! artwe o eix
vertical impulsés ta rotació de ta mola En els nus amb un cabal
abundant, i en ets que els no
tor més obres subsidiàries, però en ei cas contrari els nus de
ta comarca son d aquests cal una o una
bassa que acumuli taigua i ta faci forca per
impuls per moure tl rodet

El 1337 ens apaninen tes El moll que
ni havia a ta font d Ondara prop Oït perjudicava l'hdrta i un
segon molí déte de Pallerols En cas ei atenyia
tes univereiato de Palerote i de Centra Ei conteneos, en
mans de ''infant Jaume, va resoldre's a ta vila amb
més pes espteíftt (258) Generalitzant, s'tnfrontaven ete

regaña t els el d'un
mi i fer-ne perjudicava ta per ¡es
cequies i ets canals dels hortaians (25?)

El moll de Pallerols és si que sov»nt ta
nostra documentació Aquest molí que no »unewnava perqué

254 AHCC 1 376, 9?v

Una fipfccacto a tons » molt del funcionament
nwhns fanners la trobtm a iöLÖS.'NUET Els moi«s fanners.

*( .) 8 los patrs f prohomens de Cervera puien fer
derocar paiera e peitws e encara s» embaren fahtyen
a te dita font e a < r {AHCC Claveria
1337,67r)

El problema es el maten 1337 entre regants de
Cervera » Jaume d« Vall. senyor de Mootpao i propietari d'un moh
(AHCC 133?, 37 r )
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•il prenia l'açua més «munt. va ser comprat per tonal del
Canós aquén 337

Ete incidents d aquest tipus s anmen repetint
contínuament. B 1376 són els mobns de Cervera -que p deunen
estar mos aprop citi centre urbà- els que m poden moldre perquè
els pagesos de Pal·lerote, St Antotí, Rubmat. Timor, St. Pera
dols Arquete i Montpao regaven cada día i els premen l'aigua
que teia de força motnu Les a la vegueria van
intervenir en ei cas fent complir la establerta pel
rtiiîSS),

La confrontació d interessos. ben lògica però
insignificant si els nus d'aquí prou aiqua.
s accentuava consideraWemení quan no plovia

"í. )Com per ta que es d« piuy.«, tos
means no poden mo r» ptr tant mm la aygua
dels te prengué al )*

En cases, i quan hi havia un (com la
visita reial t la conseqüent d« la vila
abastida de pa), prendre una Els
prohibien de regar per un temps per a què es per
pastar pa Per tant, la manca d'aigua t de no la
població només per te o no Una
suficient potf« trobar se amb la o ia
de fer (ema per teuren pa El no es ttnt
més molins, «no que era qüestió d aigua Aquesta

d aigua vulnerava d« pa cJes de dwersos
punts, no només en tl de tot a«« era a la
nostra comarca, leiütèneia d'altra d« h«lràuke§,
com els drapers i papewrs, no feta ei

El control a tes flequeres
(ets documente s'hi en (261 > Si el
Consell vetllava ei frau en ei molí,era ho fes on
es pastavr ei pa Es que el del pa ts fes
te proporcions i que ts oportunes.

AHCC Ciavtna 1337, I7r Un altre del Canós ens
consta com a notari 1372 11393

259 AHCC 1376,3Sr

260 Aquest és el cas de la vmta programada pef Joan i
I abril dt 1388 {AHCC 43v)

2fi1
Sobre la mun«<>il de les a Cardo« ta

des d« 1379 pot veure s Pnm BERTRAN l RÖICF *L assortiment de
pa a Cardona '1379)", 2 (Cardona 1985) 119 123
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evitar que, amó te tanna a la mà. e*p 4aqus«i no en posés menys
de ta reglamentada à mto a nés dev,tar ne ei frau assignant ht
gumSar.*. «tt paers iwooftfavan a M que «m feina
seva de tenir « vüa pnrvttti de pa (1349* Eren ets anys te te
pesta i m et 9« il pi Pu* ta canvi
s ordenava que tôt el pa que M volgués pastar s havia œ dur a
una fleca i a un preu establert pels regidors Em un monopoli en
benefici d'uns particulars, pero ¡ intervingui
políticament

ESS-M.; el pa raftmant Dat« de la dieta, era toot
m te temptació fi especular amb tl Pr controlar el
M Utet el 1371 t« va manar que tes Noqueras nomos

podien del Mat te ta . no amír. cap
(283) Tampoc no opoó. tl 137?, a ,!€»«$«§««? Mat

d*i tte qu« fis sn
tant «n 0k *n tat tato Es d'evitar i»
í especulaac de Wat en mcmen»s que no era

El >u. d« «f §r» » la
farm«, ara courà i B Consti, títs de 1 333, segons te

eonáewitía, dos *ic cow a
tems Sembla ttr que «is ds propwtat

piwatía, tot i qua el Cons»! e« »nw-«« »orca
Psu en« tte «p« H« 1333 a

0 nom d'alpí« sambta las d altres
Too »te qwaftew dt 'a vila rom » rr.r.im

fem

sén «h el 1 333 1 264)

Fom d« t"rt»wn«3or |al de t
Forn dt ta Psietna
Forn d«
Forn tí*®n Raiera o tftn Ptft
Forn de Mcntseré
Fomcít te
Forn (í'tn
Forn d« la (al guarttr eft Cap Cor a>>
Fom dt la Vafl (qutrter de
Fom d'en Cahctci

No faitaren ils moments d«? tibantor entre els
p»opietafis íorns i els El «•endime»"1 econòmic

262 AHCCCIaveria'349 45r

263 ÂHCCCIaver.a 13/2 2?v

264 AHCC 1332 1333 49r
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primers i'efiirenttwi amb el rendaient "sòcia!" dels darrers. Els
paers p»etenwn mantenir el pa i la fleca a un preu baix, M per
convicaó social, M perquè era una forma antiga d evitar
aktoruiis i tensions. Mentre que pel gener ce 137? eft "senyors
dels foms" es negaven a fer-tos coure, els paers, pregant la
interveociuó del battle, volien obligar los a una pop de 30 per
t. En canvi, -els fomars esgnmwn un« provisto reial que els
aolontzava a quedar se un de caite 24 pans que pastaven, tai com
fetén antigament La «Herència en prou considerable oerquè
esclatés ei oonÄete, En un Mg» $v« dura més dt trt» mesos
cap de tes parts no vote oto» (?65)

Ben possiblement els amos de ¡s foms eren ciutadans
benestants de la vila. No en va se is anomena "els senyors dels
foms*. Un {feta és ei den Cahorcí. Aquest personatge ens és
familiar. Is un d'aqueis representants prohoms dat quarter
de Montseró que intervenen en i elecció > consellers
A més a més, fou paer en una legislatura antenor a 1 332 (266)

Els foms, doncs, eren de propietat privada, per bé que
esta. en e -(posats a tota mena de control municipal. El Govern
tocat evitar que eídevtnguesstn una font indiscriminada de
benefc!. De ben segur que tenien ia ¡a que la
mateixa noffnatova municipal tte atorgava una mena d« nonopok. a
canvi, però, d'uns pel (la imposició de te
ftequeria), d'un control dt qualitat, i d assegurar una
quantitat

El context socio-economic daoueils anys 1376-137? ts
ben esfariidor No ens estranya política tn
momenfe tan criées:

»ngulars d« la vila f ran
alany, e m ha alguns que e azo per
la e per lo que es ten piuyos,
per tal com no podtn res gyanyarf ) que
fazen pastar blat d'aquell rte ia

* (267)

Aquest pa d'almoina muñeca! no t a rodamóns
eventuate o pobres 'professionals" era per pobrts

265 AHCC 13??, 3v, I2v Del 3 de gener a r 11 de
març, com a mínim En a tornada s acostumaven a
pastar i court entre vint i trenta pans A Cervera sembla que la
mesura era de pastar 24 pans per tomada

266 AHCC 1332-1333,42r 25v

267 AHCC 137?, 19 r
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'amb alberg", o s«, ciutadans rebaixats a la misent (268)
Trobem, per tant, els dos tipus d« pobres els pobres de
'sotemnítaf i els pobres "vergonyats"

Com veurem desprès, el Wat era el oroducte més
intervingut pels governs locals Garantir l'avituallament era una
d« tes responsabilitats i necessitats principals, t sobre tot en
conjuntures adverses.

3.2.7. Altre» producte« manufacturat»

La necessitat de productes manufacturats en una ciutat
baix medieval era molt diversa, i també ¡oferta de's artesans
Ja ens hem lamentat (pe no enisteixi cap document refent ate s.
XIII i XIV que ens pecmili fwar qumes indústries estaven
arrelades a Cervera

Les suposicions poden ser moltes.però ta documentació a
i abast ens fa ser prudents Per tant, acabem aquest panorama amb
unes notos molt breus que testimonien ''activitat d aquells
artesans

Oms el ram del tèxtil, a de la industria
capdavantera de 'a lana, també es conrearen tes vegetals
no faltn ets qui frafieanen -qui no fins i
de seda, a més a més déte més feixucs, ei cotó, ei

Otto sis mercers que coneixem, (a consten també
com a mercaders La Imposició. Que amb la de
Tangente««, no era massa voluminosa oso* lava, la renda
anual, els 6001 els

El cotó era tl teixit més pobre, i eonentem un
sol individu adsent com cotoner La de d« cotó
no la reaiäavt normalment mà d'obra sinó ordres
religiöses, dones i personal vagoeros de tes en temps que
tes obligacions del camp ho permetien

Molt aviat» el 1332, t) Consti! unes brtus
ordmaaons per regular el i la productes
que feien el» i d'altres
qu« Com les ete ta de 1320,
l'objectiu poncfal tra «vitar si frau en la confecció Ordenava
el Consett que els de "basts. capéis
e foltres* no pèl de boch, cabnt o anyell,
substituint tl pèl permès, que era únicament el de borra o de

L'adulteració d'aquests la qualitat i

268 AHCC 1377 |29 abril), 1 §r
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estava penat pecuniàriament (269) Li boira que era un
subproducte residual de It tant era permès, «n canvi.en aquests
productes.

Eh espeoers, i canviem de de ram. eren uns
individus polivalents Apotecaris i escx'oers s'anomenen
indistintament per ;nd»car el qua avui mig químics, mig
farmacèutics, mig droguera També podien reparar candeles i
aris de cara, producte necessan en la illyrwnaoô doméstica i
etlibrtGiefis eiicarstiques Cervera fey una via temida
d'especiers í apotecans, però en poques se'ns diu què
produïen Guillem de BatHona v»n»s paper i cera al
Consell (270). El paper era un producte tmprtsancAit« en una
ciutat baix medieval El Consell de la Paent era un centre
administratiu important, pero no era t'únic. EIS notarà,
abundants a Cervera, i ta Cort del » del veguer, fawn que
ta demanda de paper degués continua Les institucions
publiques, consohdant-se el s. XfV, us constant de
certificacions «satos, còpies, comunicacions

Un estudi de les d aigua ens
demostraria que «1 paper usat pel era dongtn divers.
Deunen ser més d un «b artesans que confeccionaven paper, cada
yn d*tls amb !a »va marca o senyal Una primera aproximació
e'ectuada per Fredtnc GÓMEZ ens ^a (existència de
etnquanta-quifre senyils diferente només ei XIV (271 )

Un espeetsr, Francesc Oller, es dedicava a fer i
v«rtdft pélvori p«r ¿s bombardes d« la nos! pel 1385 (272)
Aquesta producció destinada a la 'industria militar" no treia que
moi sovint els espeaers i vmculaaó amb
la medicina t la sanitat.

Dtls fysítrs no en cap noticia directa Sols
sabem que eren Nosaltres n'hem comptaW«tzat una
catorzena al de tot el (considerem que te
documentació no »bastea tote els anys), mentre que a finals del
segle següent només eren sis (273) Recordem que »a impos»e»ó de
la fustó -que en pnneip» s'arrendava fss va vendre |unt amb

208 AHCC 1 332 1 333 , 11 b«s v

270 AHCC Claveria 1 381 , 95r

971c AHCC Fons Municipal, "Frfigranes de paper XIV-
XVII per Frederic Gómez* La carpe«a que conté les
marques d aigua duia feta per DURAN i

272 AHCC Clavena 1 385, 53 v

BERTRAN "Aspectes demògrafes i economies " 63
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it dt It e.-a tant que
anys de finals del XIV no es va ni vendre

Acaba {te una
paers que a Cervera ni M pel 1373 cap
d escúdeles ni d obra de No els d'ofenr a

Prat ta per què es quedés tn
d« Cervera (274).

274 AHCCConstite1373,29r,
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4. L'ACTWITAT COMERCIAL

4.1. L'abastiment dt producte«

AI marge que els governs actuessin per
interessos de classe era tambe evident que ta defensa "Jets
interessos com a comunitat de consumidors van marcar la pol'tica
municipal La intervenció institucional hem vist que es centrava
sobretot en els productes alimenta», però també es generalitza
al comerç i la producció en general (275)

Labastoment de productos cons&tia er» tenir nodrit el
mercat de forma continua Per això es dctaven mesures vexatònes
en I exportació t d'altres que afavorien la importació Però no
sempre era així La protecció d alguns productors
imposava mesures protecaonstes per potenciar la producció
«lema El pnontan era sens dub'e garantir §ls productes
bàsics en el mercat toca! A mes a dmctat»ves vexatones
també en trobem de positives, en el qte estimulaven tes
importacions tant de mans de comerciants com de
mercaders que sovint havien de fer d intermediaris entrt
els primers t els consumidors directes

Per tant el negurt per I era un fet crooc
i integrant de la política de qualsevol govern municipal
S'accentuava, però, tn circumstàncies extraordinàries En un
epígraf apart exposem et cas de la carestia de blat del 1 333, tan
coneguda arreu amb e) nom del "mal any primer* Sia con sia. els
problemes de subsistència de productes toren corrents
del que sembla al del XIV

Només amb la documentació conservada r»o abasta pas
tot el segle íntegrament tis problemes d avituallament es van
repetir, a més de 1333, el 135€ 1374 1378 1377 1378 i 1393
Com a mínim en aquests períodes i abastiment del blat fou
difícil i no sempre satisfactori

Una manera clara d estimular ta importació de productes
i l activitat comerc»al duna vila era mitiançant favors
ja h«m mencionat abans la de Jaume n de per a

Per a una general det tema veure s els
diferents treballs continguts a Historia Econòmica de Eyropa vol
lli. Universidad de Cambridge 1 972) Mes recentment •
per a una altra area c^jograftea a ta nos'^a Beatriz ARiZAGA
BO' JMBURU "fcl de las villas vizcaínas medievales
política comercial de las villas al entorno y a su
interior", La laudad Hispanic**, durante tos Xiil ai XVI 2
vols (Madrid, 1985} I 293 Oi6



to mom que vingués a Cervera amb vitualles Aquell 1204 ei rei
manava que fossin protegits i aus no es pogués assaltar detenir,
impedir ni penyorar ais qui portaven gra, vi, oh, fusta, carn...
al mercat o en dia de cada dia {276} La matpma autoritat retal
concedia el privilegi de celebrar fira.com a mínim des de
1301 (277), De fit, toies aqueîies mesures que ja hem enur-erat
gut pretenien potenciar tl nucli econòmic, shan d entendre »ambé
en aquesta línia Tenir ctutats ben proveïdes de productes i
prosperis, venia a redundar en profit propi À més a més de
l'evident entén de tervt« tenir ¡urtsdicoó sobre
vîtes tconomtcarrtent potente b reportava al re« millors ingressos
i més homes per la host No insistirem mes en I estímul reial a
l'activitat econèrtwea dt Cervera

Però I òrgan que una incidencia més directa en
l'avituallament de la vila era ei E is seus recursos per
fer-ho eren molt diversos

Un privilegi de 1317 ens tnd»ca que era costum de la
v»la guardians que determinats
productius i de El i de la
carnicería, per no vetllar un assortment

Les de ¿lat, d altra no foren una
novetat d« XIV El document de començaments
de ja preveu la ais de

Wat en i278s

"Adotar", eus les impositions era una
manera de tes L any 1333 senst

anar mes fou revocada ia imposició del t»¡at
s« n podia entrar cap <2'9i

El conjunt d pi dos d de
1356, és ben eipressw de «a restrictiva i punitiva per
obtenir d« <280» Davant íes

d« ei era taxatiu forasters que
blat e« doqumr ne dues

que els veïns de ta vita nomes sofríen la
de r»o ne a's Paers t oatüe

276 AHCC Pergamins s n L.P 1294 Qf«t» 1° 3' lv
^™*«í

Un privilegi de 1301 te per oh^Tt*» fi»a' el retorn de
la fira qye se eK n-p«. dp pifna f<ra • la
*tra de (AHCC LP 1301 setemb"" "' iftv 3flr>

AHCC Pergamins S n L P l 3 ' ~

279 AHCC Ciaveria 1333 42r

280 AHCC 1356 58r 60\,



de comú acord, no deixaven sortit massa gra de ia vila, i tampoc
deixaven que rentrés airosament. Les institucions, per tant,
pretenien controlar del tot el comerç del Wat » evitar fraus a
l'hora dt comprar-ne. Ptr tixò ils venedors només podien fer-ho a
la Plaça Major, esparramant el producte à la vista de
tothom (281) Més que no permetre l'entrada, es volia tenir ben
controlat tot el gra arribat de fora. Per això aquesta dèria en
tenir lo a la plaça i evitar els tractes privats fraudulents. Al

temps, els paers anunciaven que.en aquesta conjuntura, els
corredors r»o actuessin il legalment

Un alffe estímul, potser dels més eficaços, era
! atorgament de franqueses. En aquest sentit -i per mip d'una
qràaa reial els de Cervera eren realment privilegiats Un
privilegi de 1307 els enfranquia i els feia lliures i immunes, a
ells i a flurs mercaderies, de qualsevol lleuda, pesatge,
mesuratge, passatge, portatge, pes t usatge, costums nous i
vells, establerts t per establir, i també de qualsevol exacció o
drtt rtbôs el rom que rebés La franquesa, sense semblant entre
d altres vites rétate, era *igent en tot el rtgne, terres i

del w (282) La via de l'enfranquiment també funcionava
a de legislació local À més de fer francs de 'ributs a
gent d'ote, fa·rtbé sapUava al mercadeig Els arrendataris de
les Imposicions es queixaven el 1360 perqué eis paers feien
francs alguns mercaders de certs llocs, i això, òbviament, els
perjudicava Els paers, clarament, receipt*«r» que sense la
franquesa aquells mercaders no haunen vingut a Cervera. El
Consell havia afavorit ami la venda de draps de mercaders de
Pe*p»f»yà (283) Les qeuixes dels arrendadors de les imposicions
su ien sovint en la documentació El Consell volia vendre el

a un bon preu i, un cop havia sortit de tes seves mans,
pretenia continuar controlant lo

Una altra mena d'incentiu fiscal per labastiment
consist'a en augmentar el marge de benefici dels qui duien
vitualles

Els camicers, per exemple, ei 1358 foren beneficiats
un diner de n .és per lliura a condició que no venguessin carn

a i garantissin 1 abastiment de Cervera

9H1£0 La venda de blat es localitza de forma exdussiva a la
Mafcr només a partir de 1356 pel privilegi de Pere III a

favor de la comoditat i utilitat de Cervera (AHCC LP 1356
12, 85v86r)

282 AHCC Pergamins s n LP 130? rmiq 2 2r 2v

283 iCCClavena 13fO 93r 94r
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Un eficaç servei luridic i ü acció política permetia
assegurar un proveïment continu de productes En més d'una ocasió
els paws dt Cervera van fer valdré el guia f r,? reial atorgat el
1294, En una ocasió era ti veguer de Ta -rega qui el 1378 retenia
uns homes d Anglesola que duien Mat al mercat setmanal El
mateix cas es repetia el 1393 entre ei veguer de Barcelona i uns
homes de Camarasa, ei batlle dels quals semblava estar enemistat
amb ei barceloní En ambdós casos, els paers, degudament
assessorats, van empendre tes accions foments i ei cas se'ls
resolgué favorablement Tant era aní, que el litigi amb el
veguer de Tàrrega, un cop resolt vi prendre consistència
jurídica : es va incloure ei veredicte en el volum de Privilegis
de la v.la (284)

La consolidació duna infraestructura actuada també
collaboravi en l'incentiu import?"«or En drferents ocasions el
Consell té cura de lestat de les vies d accés a la vila
Apropant-se la verema de '378 els paeni feren adobar tots els
camins Els homes d Anglesola -una vegada més s havien queixat
de com estava la costa de la Gurullada quin venten a mercat Es
contemplava que el camí havia d estar disposat per rebre bèsties
buides i també carregades Dins infraestructura podem
mcioure-hi també la cxntra el fi au en els pesos i
mesures es posava a disposció de tothom un |oc hamoiogat de
quarters per mesurar bé el btaï (285)

La major par« de documentació referida a i »bastiment
es refereix al blat Però hi hav«a mes que centraven
l'atenció dels regidors Com veurem d«sp«és * blat era I un«
producte que fou "munteipatrtiaf'* en un moment o altre El seu
caràcter bàsic « imprescindible va *er qye ei Consell tingués
organitzada ur<a botiga per llur distribució (2861 La venda de
blat, en moments crítics va t'star subvencionada
institucionalment, a«o quan al Consell no li comprar to
rkeetam*tnt allí on n hi hagués Paradoxalment t 1376 (un dels
més crítics segons la informació que terwni es va comprar blat a

284 AHCCLPi378novembre27 I43v 141« PerCamarasa AHCC
Contéis 1393, 82r

285 AHCC Clavena 1378 78r Consells 1393 24r 10r

No tenim cap noticia que una botcja municipal d aquest
estil existís ni a Tàrrega ni a Lleida per posar dos exemptes de
viles amb un entorn rural (Enrique MUT REMOTA La vida econòmica
an Lfnda de 1150 a 1500 (Lleida 1956) GRAS La Pahena
LLADONOSA Hjftona de SARRET Privilegs elf Tàrrega,
Mana SEGARRA MALLA Historia de Tarrpga Amb els costums i

I ^Lseflies xi XVij 2 vots i Tàrrega 1984) li
(Tàrrega, 1 987)
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Barcelona per la universitat. La transa -cío la va efectuar, per
, ei mercader cerverf Pere Roqueta (28?)

La verema és el segon producte que recull i atenció En
una altre moment p vam dibuixar ta importància del raïm a
Cen/ara. i ei tràfec que s originava a la vila per la tardor. Com
veurem tot seguit, la carestia de 1333 va afectar tant ei blat
com fi raïm. Les mesures restrictives s adreçaven, en principi,
ate dos productes, per bé que finalment se centraren en ei més
priontan.el blat, Però aquell setembre de 1333 també va vanar
la Imposició que gravava el vi, i el proteccionisme típic demà
toc a una bona permissMtat. El proteccionisme, no obstant,
era la pràctica comuna del moment Als homes de Malgrat i la
Preny añosa, que acabaven d'entrar en veïnatge de Cervera el 1388,
no els era permès d introduir vi m verema a la vila (286) Es
tractava duna forma d explotació de 1 entorn rural La classe
dirigent del govern local protegia els interessos ,dete ciutadans
-no ja dels veïns- en perjudici dels que vw»en fora del terme
(tot ! tenir l'estatut de veïnatge) Quan la autat precisava
dels productes del camp, la seva prepotència econòmica -el
captai, en definitiva- s imposava i eitrna els productes que
necessitava L'entom rural i productiu doncs vivia a expenses
del ritme del nucli urbà

L'abtsttment de pe« també va dewar alguna referenda
documental El Consell no només es preocupava per que n arribes,
sinó que a més vetllava la qualitat Van deixar de comprar-lo a
un individu perquè ne la consideraven "persona sana" Els motius
politics, més que no els economies »oren els naturals
pertorbadors de (afluencia tí aquest producte Ara un conflicte
entre l'arquebisbe i el proveedor de Cervera ara un altre amb
I abat da Santes Creus, sembla ser que la fretura de pe« fou,
però, un fet Circumstancial Només un cop ens expliquen d'on
v&nia la vitualla, ti 1360, quan envien prohoms a Tamant (al
Tarragonès) per cercar un proveïdor sa (289) Es fàcil que la
qualificació de "sa* fes referència a testat del pe« que
arribava a Cervera (290)

287 AHCC Clavtna 137í), 41 r

288 ÂHCC 1368. 34r

289 AHCC Oavena 1360 66r Cornell, 1373 31 r 1384, -iiv
1388, 28r El preveirrent de peix a la ciutat de Ltetda també
procedia de Tamant a finals dels XIV (MUT REMOLA La vida
Ççonomjca. en_Lénda de 1150 <i 1500,123

290 V»d Josefina V,JTGE VIVES 1 abastament de pe-< i carn
a Barcelona , en el primer terç del XIV" Alimentació i
$OOS!aLJU9_j£3taJynya medieval /Barcelona 1988i 109 136 Pnm
BERTRAN I ROIGÉ "Les ordmacto is de1 peu de la vila de Cardona
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Però tes institucions també ven sentir la impotència
déte seus mitjans en moments dramàtics. Et tem i mereix un
capítol apart, ne obstant, avancem uns exemples que demostren la
vulnerabilitat d aquell sistema, i la impossibilitat
institucional per solucionar ho

Després de tes imatges de 1333, la situació se'ns
presenta ben deprimida pels vote de 1374 Un document de 137C ho
anotà auti:

"Iten com lany de la nativitat de vostre
senyor MCCCLXXIH! te conseyü que per
la gran que trt entant que les gens
no podien a comprar blat, 0 zoque piyor
ert, no avttn ab què'n eomprastnf )"

El Constí decidí recollir diners demts alguns singulars
per comprar blat i repartir-te A l'hora d« la ventat, però, el
gra va 143Í1 s i la vtnda reportà 19 158 (291) &
totò el 1374, dos la havia

*( )t*any de de tos
mal e de gran entant tota ia
se exw de la vtta per 10 de

t. f

La barreja de i fam d se deien, amb
al censal de la caritat, els qui

(292)

Testifwonis no en falten Ara ter-ne un
inventin. El 137? continua morin! gent «Je fam, e' 1378 la migera
de forment val cinc tl preu normal« el 138Í la sequera no
de«a moWrt els molins, el 1393 plogui. Les
mesyrts d'abastiment, doncs, tenien un límit tes
dirigente no podien, a propis,
traspassar No entranya que a«equés «Is
ànims famèhcs pobres ei cot
augmentava dia a dia

(1422)", Caroiner 5 (Cardona, 1988), 189 195

291 AHCC Clavena 1376, 7v

292 AHCC Clavena 1375. 97v
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4.2. "B mal any primer" • Cervera: una crisi de subsistència
(133S)

Aquest epígraf estudia finio i el pnmer
desenvolupament de la cnsí de subsistence que va patir Cervera
al tombant de 1333; e! lema no ha estat gens estudiat í pensem
que presenta un interès indubtable

ÉS difícil de saber a fons què va passar aquell hivern
d« 1333 Les noticies sén poques í fragmentades, però suficients
per a què ens poçuem fer ressò que al camp de la Segarra el Wat,
la civada i lordi eren escassos, i també ei raïm. Els mofes
primers semblen climatològics, o almenys a« i ens ho insinuaren
els contemporanis

"Lo mal any pnmtr", doncs, no va ser un fenomen
exclusse del català, s«no que ens adonem que va afectar
també I interior del país

No h» ha -de moment molts documents que puguin afegir
lym a la recerca; de manen que tot l'esíud» es troba centrat en
les notícies que dóna el volum d'actes corresponents a 1332-133-:;
t alguna menció que ens ve del de clavana d aquest últim
any El document s'enceta a mitjan març de 1332 i acaba a finals
de desembre de 1333 Curiosament es barregen dos odes Línia
en marsç correspon a l'any • té a punt de
referència l'Encarnació de Cnst. De març a març corre un any
sencer Però per Nadal s« celebraven tes que renovaven
el Consel Municipal, començava a«) l'any que també
Aïrava aotze El nostre volum comença el març a»nb
l'Encarnació, t acate el desembrt la fi de la segona

que Les que of e »m respecten aquesta
partició

Com ja iem d»t, una altre volum de Consells no es
troba fms l'any 1356 Dels privilegis i els pergamins
conservats, cap fa referència al tema d estudi Per tant, hem de
dependre de l*ún»ea font d'informaod que ens resta a i abast

L «convenient és dotote Te<nm la vers* fets dels
membres del Consell, però no sabem res del que va pensar t passar
al poble Ens ha arreat una informació com molt
despersonalitzada < institucional No podem reconstruir prou bé
la magnitud del drama que deurien viure un nombre mes o menys
ampli de Pe.1 altra banda, i a»*o es trustant per
I investigador, la documentació fine»» e! desemfyp de 1333, quan
la caresha semblava més intensa a mesura que avançaven els dies
Ens hem quedat al m*g del procés, saber com acaba i quines
eonaequènoes comporta ia crisis de subsistència No hi ha manera
de saber amb la documentació d'avui.fms quan va durar la

de blat, fins quin limit va continuar empitjorant la
situació; quma altra mena de solucions van buscar-se, quina fou
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ta resposta popular al problema Tampoc $ato**m §i va incrementar
se í va erittaMzar I agitació soaai a Cervera T * això, que
probablement podríem respondre amb el volum que . guia de les
actes municipals s'ha perdut qui sap on

Malgrat tot. ta documentaoo que s ha conservat és prou
nca per fer nos uní idea del problema S«ns dubte la crisi de
subsistència fou gran i de ben segur la fam va aparèixer a
Cervera

4.2.1. la carestia en altre* dominis catalans

"El mal any primer* primer avis de la ens»' Davallada
esporàdica i accidental7 El tema ha estat molt poc estudiat. En
tot cas, tes investigacions sols se centre" en i àmbit barceloní
t, menys, »w tos contrades gironines Com passa sovint, es
tende« a generalitzar el que sabem sobre ei cap ¡ de
Catalunya Però cal rtcttcar o ratificar les asseveracions
amsead»s i comprovar quina teu la en iàmb»t de la
Catalunya Nova ' interior

AI marge de la historiografía romántica del
passat i «nie* de ! actual, Pierre VILAR ha ei ww
investigador modem que ha integrat et de les pnrrares
crisis de subsistència amb la en» gênera! Que va pâtir la
Corona d Aragó els XIV i XV 1293* Pent se d* PELLA
i FORGAS, ha rellancat ti tema del "mal any pnmer" MI ho ha fut
amb un breu comentan en que paria de la m^nca de Wat daque'l
période i de les i épidémies que le suce««1" se en
ils anys vtniders PELLA i FÖRGAS, ta dccumeniaoô
Cronteons • el "Monjo desconegut* d LWîa mío'·ma sobre la <am
que va patir el camp empordanès popularment
com "to mal any pnmtr" a Girona, il fenomei ha estudiat
tambe a Barcelona, però tenim d'iltres estudis mes complerts

Carme 9ATLLE assenyala la de 1325 com a la primera
noticia de manca d« cereals Fet que contmuana fins les
notícies més esclaridores de 1332, 1333 « en endavant L estudi
dels preus del certal és un bon indicatiu de (a penúria S» el
1325 la quartera de Wat havia arribat a 61 ei 1333 la
troben taxada tn 42 sous Carme BATLLE co»«cidei* amb Pierre
VILAR en indicar la de 10 000 Tsons resultat de tes
privacions del rr»oment segons documentac«*1 municipal El seu
estudi continua onahtzant tes altres epidemtps; i crisis que va
patir Barcelona tn els anys següents • ei desgavell financer en
que es va trobar aboca* el Ccnsei d*5 Cent inriou la cnsi del

VILAR Cajakjnya.djns [Espanya Morisma 'I 147
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"mal any pomer" dir® els factors que contribuïren a la cm»
social i teonèiroea de Barcelona • m în »9% xv (294)

Barcelona és el nucli millor estudiat > on te centren
més tos investigacions (295). RIERA fixa i*esf«u de 1332 en
parlar de la mala collita que va dentar sentir els seus efectes
en la gran metròpoli catalana. L octubre d aquell any el Consell
de Cent ja es m veure obirçat a subvencionar el preu del blat
per posarlo a l'abast de tothom. Però seguint RIERA- tes
mesures s me- ¿mentaren l'estiu del 1333, quan la carestia era )a
tan preocupar! que els governants van dictar un seguit
dordinacions extraordinàries L hivern d aquell any va passar
marcat per tes dificultats Encara pot resseguir se la
preocupació pel vttuallament del Wat tot i any 1334, amb
nombroses ambaixades municipals per «tr front a la crisi. RIERA
considera el moment alg»d els mesos de gener i febrer de 1333,
segons el còmput de I Encarnació Ei final de la ens» el
considera pels volts de juny d 1334 amb la nova

A més a més de la revolta que comportaren les
dificultat ahmentioes.el toma dóna peu a tes rutes
Waderts, tes àrees d exportació de cercat les conseqüències en
tes finances i la intervenció reial en els afers
municipals

El mate« Sebastià RIERA, utilitzant els Llibres de
Consells del mun»ap« barceloní, ens confirma que també la ciutat
de Girona patia necessitats de cereal a mitian mes de març de
1334

BATLLE GALLART La social y econòmica _de
XV Tracta 'ema del "mal any

primer" a tes pegs 44-56

Sebastià RIERA VIADER en la seva tesi Je ' enciatura
estudià el "mal any primer" a Barcelona del mate1« autor "El
proveïment de cereals a la ciutat ds Barcelona durant «i mal any
pomer (1333) la .ntervene*ò del Consell de Cent i de la
Corona*, Açti« djel_ Mon Congres d Historia de' pia de Barcelona
(celebrat a Barcelona del 5 al 7 de desembre de 1985) Agraïm Ja
gentilesa d haver-nos facilitat una eop<a d aquest trebaii que es
t'oba en premsa També cal veure Pau TUTUSAUS CANALS Un mal any
en la^pyJil de Barcelona t1 3 74 13751 2 vols tesi de
llicenciatura inèdita Dep d Història Mertipvai Universitat de
Barcelona (Barcelona. 1986) Sobre el proveí mpnt de Jean
Pierrt CUVILLIER "La noblesse catalane et if oonmr-e des bles
aragonais au debut du XlVe d3i6 I3i8r Meianges de la
Casa Je Vejazgu.ez 6 (Madrid. 1970) 113130 í mes recentment
ha vist la llum, actualitzat, un antic i interessant treball
d'Eva SERRA "Els cereals a la Barcelona del XIV",
AJtmentaca isociftat j la Catalunya 71 iOfl
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El Wit ambavt a ets date més difitftnts
indrets: Gènova, Cteíla» Castella , pero també l.ieida.
l'Urp*'! i la Segarra Aígunes compres a la darrera comarca estan
datades a finals da desembre de 1333, quan com
veurem després el problema és més inter,, a Cervera

4.2,2. Carver«: als símptomes l els senyals

El Wat era un product* en fa tinwntieia
de la gent (296). Pa i vi tren dos de pnmura
necessitat i aní és encara en les rurals. La
¡mportanaa qwe tenia la prodúcete dt i Wat és evident en
adonar-nos d*l control que l'autoritat superior -reial o fiudal-
exereia sobre aqussts productes Efectivament, h«m vist qta ate
forro t els moins estaven pel murwap el Consell
etegia càrrecs que tmdnen cura de! de ta produce»« i el
comerç Tot i ser ben diferents, ens noi. que
entie els càrrecs trobem el de gyardia del Wat de tes mosures
del vi, de les Wequertss i »oms (297) A més ea»r»cs
ordinaris, en sorgiran d'altres quan ta sigui més
precàna

Entrem ¡a en t'estudi primers o sinyats
de la ifwrmatrtat El pas d'una normal t ordmàna <i una
altra on mancava ei gra, va produir-se de forma paulatina Però
observer UP canvi de ritme an la ai respect« ¿A
partir d»i quan tes va" a ser preocupints i
qyins sir'vtomes trobem d« la erm»

Abans qye res. recortítm per yns moments qum §ra el
de prouucoo de cereal » raïm a la Segarra A partir de

agost i fins les darreries de e's llauren
» preparen la terra Després l'adoben t ho fan uns a finals
rt« *»t»mhrn I nrtyhr» i cl "0¥Çrnbrg Sí dCíï'C3 3 Sombrar , fsns
que el juliol, si tot ha anat b2.es ei hurt i
s emmagatzema ils començaments del d agost Aquest és el

-amb les vanante pertinents pe: blat fa ovada i l'ordi
El raïm és diferent S'esporga durant e) febrer i març per
començar a llaurar el maig Setembre i octubre son mesos de

i vtroma

Tot setibla indicar que el de 1332 ta normalitat
era absoluta en la producció de cereal E! Consell prohifcem a

296 BERTRAN 'B menador dr lAimo-n.i . STQUFF
"Revitaillament et alimentation "

297 AHCC Consells 1332 1333 48v lv
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Bertran (tote Arcs d entrar verema del Canós a Cervera (298). Fel
gener del mut« any s*tteg»«en els càrrecs ordinaris de sempre,
ret obliga a tnar ne de nous

La primera menció que pot alertar apareix el 5 de maig
de 1333, i és una mc'icaoó sobre els problemes climatologies que
afectaven la terra Cor i fos que no plovia i ta sequera afectava
el blat, s apreciava qui» cenes persones pretenien d augmentar ne
el preu (299). Per tai d evitar carestia de gra per dolenteria
d'algú que I emmagatzemes, el Consell nomenava uns guardians que
regulessin l entrada de blat a la vila, < a (ensems evitessin
una sortida massiva quo engines increments excessius en els
preus Sobre aquesta qüestió, el Consell també acordà que
novament es (es publica 'a cnda que van elaborar els jurats el
passat dia 13 de desembre de 1332 Aquesta pomera noticia
ja és força interessant, i <a referència climàtica és prou clara
*E com per ço com no ptovie to Wat puya* fort( )" La nota
sembla confradietooa, ¡a qu« indica que ei b'at pujava bé, i
després s especifica clarament linteres per evrfar ta carestía
d« blat Observis també que el teil fa referencia a (existència
de jurats Aquests eren els canees municipals de govern abans de
la reestructura«) de 1331 que va introduir la forma de paers i
consellers (301)

Del mate« dia 5 de ma»g és i O'd>naao del Consell
sobre la celebració duna processó Es donava ei cas que feta
tres dies una de les "mans" ja n havia celebrat una Ara e)
Consei prenia la iniciativa de convocar ne tma segona de

298 AHCC Consells 1332 1333 2or

Igualment s'ha de tenir en compte q*je la fretura de
pluja també afectava els molins que no podien moldre , i per tant
no feien fanna per fer pa A«o agravava mes encara una mala
collita de gra Aquesta circumstància ¿gravant es reconeixia
explícitament l any 1388 (AHCC Consells 1388 43 v .

300 AHCC Consells 1332 1333, §4 v

101 AMI ho reflextem per a un moment avançat el
privilegi reial de 1331, que es fa ressò de (existència de
jurats que señen substituïts pels paers i consellers Aquesta és
la menció que ens interessa "( ) cascun an ereen acustumats de
ser rebuts avet tornats a VI jurats í ) tos do1 d aquels fosen
de mà mayor, e los altres dos de mà ma (sir) miyana e los
romanens dos de mà menor ( ) ordenan que d aquí enant per
cascun an llu paers sien estabiits tan solament en lo dit ofici
( ) per tal que sien XX per comte tos conseyten desús dits
( )" {AHCC Pergamins 29 1331 setemorp 13 °ubiicat per
CANELA.TURULL "Tres pergamins ")
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caràcter general Com fos que no slntfea el motiu, pensem que es
tractava de cercar remei à la sequera Durant la
rxocessó estava prohibit de treballar i obnr obradors, i faria
dejuni tothom de mes de dotze anys (302) És interessant adonar
se que et el Consell i no el poder qui pren la
iniciativa en aquesta activitat "espiritual" Hem vist i DURAN t
SANPERE ens ho amplia, que la per a Cervera tra un
ftl eofftnt Dt tom» regular, i no «taordmana com passà el
1333, ¡a recerca de fonte d abastament per a ta vila.

De nou el 8 d agost let aces del Consell son torça
rqu·s en indicacions que són quelcom m«s simptomàtiques. Sembla
ser que es trencava un costum moi\ usual a ia vita i a les

medievals en general (303) Es derogava una norma
protecetonisti i s encetava un penode de itberatiteaoó
eontroteda pel govern Seiptcava que els anys
passats, i per profit de la vila, es prohibia d* comprar vtrema
ate forasters del voltant també es prohibia,

el costym, qu« n»ngy toram vtrema a Cervera
L'any »n curs, però, tra diferent, ta que "aquest art fos fort
faytat l"esp«t de la verema( )* En canviar
de política econòmica Es reconeixia qu* enguany hav»a poca
producció pels termes > les partides de la vila La causa
semblava ser que alguna zona havia sofert peflreqada que havia
afectit i malmès la normal Ei anuncia que
•solament «Quest an( ) s« revocada fa d<ta ordmaoû de no
metre venema E axi enguan, qu« tot hom de la vila pu«e comprar
venema en qual loch se vuyfe E tot hom estrany men pu«e metre
a sa voluntat" (304) La notioa d aquest ratifica !a
pnmicaa del 5 de maig Tres d anunciar que no
ptovia, es dw que ha pedregat, que tes inclementes del temps
han afectat la verema no el blat, com abans , t qu* es fa
necessan de permsfri §lo que ma« s havia petnès afavorir et
mtfcatítig d« gra i verema ami) gent estranya Res no es diu, fins
ara, del Wat Però hem de pensar que si puiava fort t les
t§pt§ués estaven farcides, una pedregada maimetrt molt
aviat la sencera

Només dues setmanes de ¡anterior Consell, es
dicten noves mesures preventives Attra volta i element cfcmàtc
apare« com a causant de mynic«pat En aquesta ocasió
el 24 d agost de 1333 els de la v>ia expressen llur
preocupació al Consell pel fet que la verema ¡a es madura t

302 AHCC 1332 1333 65r

303 H Van WERVEKE "Ei auge de 'as c^dades" Historia
£conomica__de Europa Ml (Cambridge 1967 traducció castellana
Madrid 1977). 3-50

304 AHCC Consells 1332 1333 85v
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encara no és permès colliria. En prevenció per "piuyes e per
atots leadens a maneres que soven s esdevenen", preguen als
paers i consellers que permetin ja de coftf-la Així ho tan els
dirigents locals, i estableixen quins dies es podran veremar tes
quadres i el cor de la vila S insisteix que nmgu no gosés fer-
ho ins amtoat el d;a manat, tal com era costum (305), La
preocupació de "tes gens* és evident Levtsttncia d accidents
atmosfencs passats els fa témer per la que es deuria
salvar de les pedregades

L ordmacio de 8 d agost que permetia
extraordinàriament d'entrar blat a la v»la, aviat va fer efecte
El 31 del mateix mes ¡a es palesa aquesta imoortactó cerealista.
Saciare« que els homes de fora que dugum blat a Cervera
rhaurtn de vendre a la placa i no «n la botiga Potser el més
reprtstntetiu és adonar-se que el Consell «nfranque« dtmposictó
els qui portin blat t el venguin el mate« dia Aquests no hauran
de pagar res, si que hauran de fer-ho si e) du«n a una botiga o
bé fi compren, suposadament per a ta revenda tal com era
costum

Sembla com si a rrwtsura que e K el problema
es tomés més i més present Ara verema ara blat el Consell fa
una política atípica, totalment afavoridora de (entrada de blat,
fins al punt c,ue Hwra d qu< p*cerce«
activitat

Símptomes i senyals' O ens trotxm ja ai mig de la
carestia de blat t verema7 La documentació sembla indicar nos que
a partir de la tardor d« 1333 el molt més
preocupat per la qüestió Si fins ara pa* *> -»m de símptomes a
partir del novembre i durant e * nibte dir que
la fretura va els moments ties sempre la
documentació que a l (307)

4.2.3. Crisi de subsistència i solucions a (abast

305 AHCC Consells 1332 1333 89'

306 AHCC Consells 1332 1331 «52v

307 RIERA VIADER asenyala e's mpso^ rtr *]pnet i febre' de
1334 {1333 segons l any de (Encarnació) corr p1 moment de màxima
intensitat de la carestia En el nostre cas ta ^m vist que cl
desembre es el mes on les dificultats «.on evidfnf-, pero fiem d>i

recordar que no tenim conservada la documentació dpis
següents (gener t per establir comparacions íRiERA VIADER
"El proveïment de a la ciutat de Baw 'ona )



L atorgament (te facilitats per introduir gra i vi en la
vila van continuar tota la tardor A començaments de setembre, t
davant (evidència que ta verema d aquell any era ftuiï», ei
Consell va cartviar una vegada més tes ordinaoons antigues, Tot
i que a tes Corts de Montblanc s havia dit aue la imposició o
tnbut pel vi sena d' 1/8 part da tes mesures, a partir d'ara ei
sistema de tnbut serà diferent No caldrà traure res
d'ImposioO, però s'hauran de pagar tres diners per lliura del vi
qye entn a la via, mentre que el comprador r»o haurà dt pagar
res (308).

Octubre i novembre, sorprenentment, van ser mesos de
poques sessions en el Consell, dues el pnmer, i quatre el
segon. Tot podria ser que deixessin de ser anotades per qualsevol
impensable motiu. Però és improbable Més aviat calcina pensar
qui el Consell estava ocupat aquells dies amb la visita del noble
Guillem de Cervelló (309). procurador del rei qu« estava a
Cervera per cercar solucions aí problema de la pau ciutadana

El cas és que la carestia i el tema del blat reapareix
01 dimarte 11 de desembre amb una contundencia total i fora de
dubtes En una sesstó amb pocs paers i consellers, però amb vmt-
i-dos prohoms, f'escnvâ comença la transcripció amb aquesta
frase "E com gran carestia tos en la vila de
Gervera( )* (310) Dos telis senet's va a anotar els
acords del dia, tots referents a ¡a manca cle blat La declaració
és absoluta, i ens estranya no haver trobat cap menció a la
fretura des d'aquell setembre p«tssat Les d»sposic«ois d aquest
dia tenen caràcter diferent i semblen mesures d

La cnsi d* producció afectà el blat, i també la avada
i l'ordi Vam observar que una conseqüència d*ï la c&estia ha
estat l augment del productes EI Wat va pujar a 24 ò
25 (311), i més «ncara la migera d ordi Per fer front a

308 AHCC Conse .s 1332 1333 3?-

109 Guillem de Cervelló és el veuspoiant del Procurador de
Catalunya, LÂLINOE ABADIA (La Gobernaç»on
G»5r»frallen Ja de. Afi9on, Saragossa 1963 §4) amb el
"Gerens V»c«s* El mag»$trat de ordre però amb
jurisdicció per a tot el Principat es trobava a Cervera per
intsntar conato I agitació social que vivia ia vila,t intentar
acoiseguir ui consens en el tema dpi s«fp""i e'cctiu deis carrees
al Consell

310 AHCC ConselK 1332 i "33 I08v

Carme BATLLE que el 1325 *>n moments de fretura
de cereals, el preu del blat va arnbar a 61 sous la quadera
(Cf BRUN1QUER Rybngyes IV 162 BATLLE La social, y
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l'alça. 01 Consell amb la conformitat del de Cervera (312)
decideix que ningú, sigui d'on sigui i de qualsevol condició, no
pagui res per Imposició Aquest tribut era revocat per paers i
prohoms del Consell i es dirigia a tothom que comprés i vengués
blat a Cervera, L'acord regiria fins que el Consell no ordenés el
contran Eren exceptuats de la mesura ets flequers i els forns,
que havien de pagar com era costum.

A continuació venten les disposicions negatives o
prohibitives Del blat comprat a la vila, no sen podia treure
més que aquell que hom podi? carregar a coll t no en cap bèstia.
S'intenta corn sigui que no marxi blat de Cervera deixant la vila
desass!Stida Fins i tot faran jurar als compradors que verament
tenien necessitat d'aquell blat, i que no en tenien intenció de
prendre'l. Desprès dt l'anunci ve detallada la sanció pels
infractors, tant si són compradors com venedors (o venedores,
s'espeeüea). Oui pretenia treure Nat il tegaiment el perdia
tot; i qui havia venut més gra oel permés t» tocava pagar de
multa 80 sous, o bé oassar un dia al "coster per escami públic
si no disposava de la quantitat fixada

Les mesures afecten bastant els revenedors de blat El
Consell intenta que aquest grup no faç» negoci amb i especulació
La Paena assigna prohoms que han de vetllar per una compra venda
segons les necessitats de cadascú La multa es la mateixa que
abans: 60 sous o bé un dia al "coster Dins el còmput
d'intermediaris no s'obliden els "corredors" de blat S anuí,la
l'ofici aquests dies Cap d'ells ha de gosa' comprar i vendre
blat, i per tant no els és permès d entrar a ¡a bladena pe«"
motius comercials La multa és la mate« a

Encara es diu que ningú no »mgui blat que li sobri o
li pugui sobrar d'aquí a una nova provisió Que gent no
compri més blat ni en faci comprar a ningú per eil Si hom te
bèsties de te .na i necessita avada, estara autoritzat a comprar
ne la que li faç: falta sempre, pero el control i
coneixença dels prohoms que son ass»§f>af$ a aquest etecfe

e_ Barcelona , 45) Ei preu va continuar mantenint se
alt el mes d'abril de 1333 quan ta quancra dp niat costava 42
sous, i 24 s la de avada Els son mo>* n^s alts que no
els de Cervera (BATLLE La crisis sonat y econòmica de
Barcelona 46)

L actuació del i df! yrrçur>r respecte del
municipi I analitzem mes tard fvtd V 23 Vi 5 1 d aquest
mateix treball) Des del 6 de maig de 1331 rom a mmim era
batlle de Cervera Pere Febrer, que sublima Jaump Olzmetles
(AHCC Consells 1 332 1333 65v)
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A continuació 01 document està malmès i la lectura es
fa difícil. Sembla voler dir que 9ls paers han organitzat una
botiga per vendre blat a sota preu, < que en el mateix
establiment comprarien avada i ordi a aquells que an tinguessin
menys d'una quarter?. S indica que els paers vendran el Mat en
la botiga "mm eap guany*, però la frase apareix tafeada i
anul·lada. Sigut com sigui, es desprèn d això que el Consell
canalitza la compra venda i l'intercanvi de gra en una botiga
regida per prohoms

Els dos prohoms encarregats son Jaume Rrçuer i Jaume
Clans Clans és conseller, t és (individu que acumula més
càrrocs de tot el consisten vuit A me«* a més de la botiga del
btet, era el responsable de solventar un malentès amt els homes
fie Piera, havia d estar oresent en lestat de comptes dels paers
anteriors, era procurador de la Caritat, encarregat dels obrers i
"departKtors" dels carrers i termes, sind« per la venda dun
violan, de la comissió per I estudi de l augment de la
Imposició, i de la comissió per sumar la c íesta d en Pere
Talladell Podem veure en Jaume Clans t home mes influent
d aquell Consell, si mes no en nombre de càrrecs Jaume Rtquer va
ser més discret Podrn ser que es tractés dur» argenter pert no
en tenim la certesr absoiuta Va adquwv responsabilitats en el
Consell ocupant quatre càrrecs (xifra per damunt la mitjana
global) Era responsable de reconèixer tot el que es feia amb
l'argent a Cervera també estava en la comissió de comptes dels
paers anteriors i com el seu corripany de botiga pertanyia a la
comissió sobre obrers i "departidors* de carrers l 'ermes (313)

Es pot dir, doncs, que dos prohor- s relativament
influents estaven a càrrec de la botiga municipal del Wat

La darrera ordmaoo d aquest Consell monotematic del
dia 1 1 de desembre anunciava que cap revenedor no podia tenir
blat m en tinalles ni de cap altra manera en la biadena o en la
plaça El blat calia exposar lo en les botigues dp cadascú o bé
en les respectives tautet» Tampoc no pooien ^niia, a la plaça por
prendre les bèsties que durien e! blat La p^na era la de costum
60 sous u un d»a al "coster

Totes aquestes oromaaons van ser fetes pubiiaues per
manament del batlle i del paers i prohoms irsistim en la novetat
que suposa I aparició de la figura del batlle Aquells anys a
Cervera havia estat al marg» de la dinàmica municipal Només
intervenia en els casos extrems Sembla oue (a seva funció es
limitava a sancionar o ratificar els acords dr-i Consell Ara en
canvi, apareix com a promotor potser mes formal que no real de
la normativa vigent Tot i especificar i autor ,» t del batlle

Totes tes ordmaoons d aquest dia 11 de desembre
pertanyen a AHCC Consells 1332 1333 I08v 109^
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îotes tes ordmacions ¡es esta élaborant et Conseil. En aquesta
important sessió no tren presents ni al m la major part
de consellers

Si al darrer Consell va célébrai se dimarts, el pròxim
va ser ho el diumenge 16 d« desembre. No era ususaf de celebrar
reunions tl diumenge, però la importància del emblema amí ho
d«una exigir. En aquesta convocatòria van assistir-hi tres paers
i només <ar»c eonstUtrs, a més a més de 43 prohoms La presència
de prohoms de la vila va augmentar molí els últims mesos de la
legislatura

S'observa una intensificació del problema de la manca
de gra* pel tip; »s de mesures adoptades, t perquè aquesta sessió
va ser dedicada gairebé tota ai tema d« labastiment de
cereal (314)

La transenpco de la comença també amb
rotunditat, però amb cert matís novedos "E com gran carestía tos
en ¡a terra de blat ( ) ordenaren de voluntat den P Febrer
baHe{.. )" (315) Hem d'entendre per ierra* ta font de
producció, el sòl7 O be cal entendre-ht ei oa.s Catalunya en
general' Ens tndtnern a pensar en la segona proposta, ja hem v«st
com la dt subsistència va donar se 0n altres indrets S'ha
drt que els consellers de Barcelona van compra«- gra al bisbe de
Lleida, i també van aconseguir-ne de «Urgen i la Segarra (316)
Probablement els psars de Cervera e^an ben conscients de l'abast
del problema, i per això deten qt><? la carestía afectava tot el
país Però a més, es toma a insistir que ta cr»da es feta per
ordre del batlle de Cervera, tot i que aquest advertiment
institucional aparen «nterimiat o<n ei document i r»o fou escnt
de bon començament En aquest cas segons s escriu a fi i efecte
de saber directament quant olat havia en pxtstenoa f hns quan
duraria En tot cas, els paars podien enviar r>i prohoms delegats
que fossin de confiança i que anotessin totes ie< e»";: ^

Les ordinadors son dia a dia mes nqides i í autontat
mumcípa! més mquis corial Continuant amb la voluntat del
batlle de Cervera, ordenaren que tothom de qualsevol estament o
conddo que fos, havia de manifestar ei Wat que tingués en
alguna possessió sova d»ns la vila o en e's termes Els paers i
consellers tindrien cura que tes confessions fossin certeres Els
assignats pel Crnsell temen atribucior«; ppr p^rr recitar la casa

314 El Conseil del 16 de desemrw rtc 1T»1 abds.a els folis
11 Oval 111rí AHCC Consells 1332 1333)

315 AHCC Consells 1332 1333, 11 Ov

31 ̂  RIERA VIADER "El proveïment dp cereals a la outat de
Barceló <a "
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de la gent per confirmar si realment existien tes quantitats
manifestées. El dispositiu per detectar aquest magatzematge
penat era ben estimulant en època de carestia La meitat del blat
trobat o omítit seria per la persona quo havia fet la denúncia, i
l'altra meitat seria pel ret (317),

El Consell tomà a revocar antigues Ara tocava
el tom a les Ñeques La imposició els fora revocada per tant de
temi« com els paers i pronoms no anunciessin el contrari, i és
que les fleques estaven sense pastar Recordem que anteriorment
p s'havia anu'at la Impesicio per ¡enfada de mercaderies
d'aquesta mena, i s'havia exceptuat íes fleques i els
toms (318),

La sessió d'aquest 16 de desembre va ser força
prolífica. Les ordmacions continuaven inexorables S'msisteix
en la impossibilitat que cap home foraster no fregués blat de la
vila, sm¿ en molt pettts quantitats El penal va
enviar respecte d'aouties primeres mesures De nou se cercava
una manera més eficaç per sorprende els qu» escapolien la llei
?IH feia ta denuncia del frau es quedava amt la mettat del blat
requisat, el reí era el benefician de I altra meitat (319)

Finalment van elegir quatre prohoms de quarter per
a que fessin l'oportú escorcoll del Wat a Dt quarter
de) Cap Corra! foren elegits Jaume de Manresa conseller, Bernat
de l·o«, paer la lec^slat'ira anterior t amb més càrrecs en aquest
periodo, entre ete quals destaca el de pettanyer a N comissió
que estudava te pau ciutadana juntament a^b GuiHem de Cervelló,
procurador d«j Catalunya (també ens consta com a mercader el
1356) E! nom dels altres dos prohoms oei Cap Corral apareix
d legible Del quarter de la Plaça trobem en Ferrer de Vtrgós,
conseller a la legislatura anterior i amb càrrecs en la present
(entre d'altres, reconèixer tot el fet amb i argent), Bernardo
Major, Francesc ses Cascs, que en aquesta legislatura nomáj va
tenir tres càrrecs (un d'eite tractar la pau outadana amb el
notote Cervelló), però que en el període anterior vi ser el
conseller amb el nombre màxim de responsabilitats r ou Delies
destaca la de guardià de les carnisseries pénatenos i blat, la
de guardià del safrà i el seu pes, i alguns afers "diplomàtics*
fora vila, t Ponç Maeier era mostassa! dpi sa*ra POJ quarter de
Montssrè van elegir Bernat del Canós p'op-etan d un molí
fariner el 1337, A Rossell A Huch que va ser mostassaf de les
carnisseries, peixateria i blat, i R Mo>ns conseller la
legislatura anterior i del darrer quartrr pi dpi carrer de
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Barcelona, de (Abeurador o SeboUena trobem A. Martí; G.
Puplt Cwn homònim seu és mercader per 1370). Bernat Esteve i
»toan

Així doncs, la testé del dia donava a conèixer la
necessitat de fer un inventan complert de tot el blat que N
havia a Cervera, i disposava tos ordres per efectuar lo

La del 18 de desembre va ser de (es darreres sessions
celebrades aquella legislatura Com d'altres, va estar dedicada
sobretot al tema del blat. S anunciava que fa mesura restrictiva
per heure Mat de la vila dictada ei 11 de desembre no
havia tingut aplicació practica i s'efectuaven fraus a l'hora de
treure blat de Cervera Per tant, i donat que la carestia
s'accentuava, el Consti), de comú acord i per voluntat del
batte, decidia que "negun hom estrany no he gosas traure gens
de Wat" S'ebminava aquella «setetia de permtsstorfttat per
treure yna mica de gra També avança el Consell que nmgu no gosi
demanar favor especial a cap paar, i que no accedeixin a
tes supliques (que ja es donen per segures) Probablement la
política municipal estava molt personalitzada i era freqüent
d'anar a raure als individus en concret quan alguna d»sposte»ó de
la »nstrtucto perjudicava un particular Per si de cas els paers
juren de compèr t'ordinaeio La pena torna a ser la
de meitat t meitat per delator i el rei (320 í

La segona norma de la »a una precís« per evitar
que ningú no tregui blat d tstranquis Es diu aue cap "muteru",
amb l'excusa de dur blat al mofi no en tregui de la vila
fraudulosament (321) S insiste« que ete paprs i prohoms
assignats per I escorcoll del blat ¡urm de fer ho bé •
diligentment (322) La noticia sembla insinuar nos que un altre
tenips era fàcil que els carrees mcomphss'n íes ordmactons. •
el favoritisme i privilegi es trobessin arreu

L'aetuaoo del mumeipt en ! aprovis'onament de
vitualles l'estudiarem endavant i323> però aquestes
notícies posen de manifest I existència d una política econòmica
per part del poder municipal En condicions normals s mcentivava
i es protegta la producció interna, actitud QUP contrasta amb la
política "liberalrtzadora" en època de dificultats
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