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2. MUNICIPAL RUOÍMENTARI (1182-1267)

2.1. Conceptes, CroooiOQMi I

En capítol «M» tem esmerçat m
aquelte 9» incidien M ta cohesió de ta comunitat humana
que era Ce n/era, í en aqueKs Mim a vegades comodents- que
I o M M ItMMt possible una consciència
de pertànyer a

«ren les condiaons que
del i necessitat

Ara conèixer to de tes
de local No n'hi ha prou m establir una

d'un grup • ! apando d uns
d« te que resoldre

Una mes ans si embrionari
neix com a de poder í de o bé sote per

a ta d« ta de
to Com veurem tol els de règim

respondre sobre lot- a tes necessitats
d organitzar la vida Je ta que algun
grup p en i «n prenguin ta

A i* o no obstant, ei d'aquesta
I hem d« descobrir més endavant Ara ens pertoca ta

els de ta
i del a Cervera.

Com ja hem FONT RIUS ens ha propofeícwit el
marc on Per seguim de
prop -amb però- el seu í utilitzem

que és en com
ens als de rudimentari,

embrionari. elc...

Tot i de tes no hem de
fudr uns que metodològicament aquesta part de
la investigació expliquen
yna per a ta pertinença a
la reial o el o urbà de ia
comunitat, ei dt dt la via í la
comarca, la dtl nucí,, la importància
militar, i fins « tot la conjuntura política del moment,

A«ò no obstant, hi ha unes fites comunes a totes tes
noves catalanes: l'embranzida demogràfica i
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econòmica del s. XI i sobre tot del Xll el procés te
repoWaoô i to necessitat d'ofenr per nodrir els

la importància EM comte de
mm amb h Unió M amb Aragó, i

el »M i d'uns ote (fe
més

En pcdem oir que la d'un règim
s observa a de del s Xll,

fins les darreries del s, XIII. moment que podem començar ja i
d'un complet i estable que arribarà • tai

át la meitat del segte xiv

és apreciable al
cas de fixar la de d'un

ei 11ÏÜ t simbòlica per el period* et règim
-o be 'a de (te t ta de 1267-

per (105). tol t que la maduresa
del te obra de 1331 {10Í}, fet i fet,

tres i que
a Les

i

U, Condició Juridico-Public« de to comunitat

de cap o
ja de amb

102

1CMWJ La del dret i secà
yn «te des de del

Xü, « tot ai del Xtü, per i
tl <tei

104 doc 261

"* ets » els
per (AHCC LP 12S7 i. lr) , t §1 es

i (ACA Car» 80 f §4)

106 lli ei de i
la <AHCC 29, 1331) per

CANEIA.TIWULI "TfCS ."
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ins trobaríem amb el que anomenar
municip» ßmbnonan o pre-fé0iw municipal rudimentari. IM

(107).

L 6xpress>ó més clara d'aquesta realitst l'observem en
la fM amb «te súbdits. El ret ne s'adreça a

e te indiferent sine a
supenof que com a coi.tectiu

Si una vegada més ta emprada M
ta dels aquest »et és obvi B 1026 ta

de w« destinataris ben amb noms
propis. com poc abans de 1182 amb la

a vint persones Per tant, wi moment els
del d'et son encara individus a de

XII, els rebedors prrvílegis
sén y«

El 1182 la "concedo
de Cervana

XX* (108). La no era ja que vint
p adquirides amb
Per M ta una en el

A de 11 W, en canvi, tes esdeven
tant en ta en el tens. De fet

és ta Que per e)
i la de la comunitat, prova de la qual és el

que tl re» ets a ens púbic. No cal
ara tes (109).

Un pas es tl en trobar el mot
"eomunem* un moU (110), al de "yniversitas*

1 §7 FONT €Nf§f 222

108 AHCC s/n; LP 1 186 4r tl 1 1
fets qye tl són al juny de l'any
1 182, a pel d'aqyest darrer

V«d, 1 2

110 FONT QHitnes_ 232, nota 551 "( .)et homines
seu aut PodMcentani ex

(.. f l a el 1264. de Catalunya,
de de Pvgcarda. 3r.)
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(111). En I apandó del concepte esdevé
més • Cervera No és fins que formulació no
es • la documentació (112). La seva aparició

amb uns elements força
com són fa dels paers 1 els (113), De

fet, fa «Se! concepte va Sir, com dèiem,
• Cervera La primera vegada oue el concepte

a és l'any 1217 a Lleida, m
un concedit per Jaume I (114) mg abans
de la figura dato paers (115).

Cal dir que a Cervera hi ha un buit, suposem, en to
de d'aquesta mena, que m m a 1255

és, e! que m ! apandó
amb més dins ti fenomen

de la (116) Ptr no ens tan
tot i qut la vist.

era una

de la en .«is és
de la dtf drtt mmà, n§ es en un

qua una
i tls (D,

3 4 7 1 , Gai 211), » els

"( ) tt ad
f )* Amb dt ia qu«

els de la vila dt i
LP 1209 13, lv-2v)

112 vilt AHCC L P 1267
1 1r

113 "( ) Uto» tt ac loti
( )*

114 232 nota 551 VALLS
'Les XI 159

La da a la l'any
121 S, no fins 1264
rtial de i de t i A es fixa el

de la rte ia "Pañería* Veure, GRAS
Y DE La

JJ.491707
31 V*j I de

116 El "urnvtrsiAs* generalitzat vtrs
1240, 233
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"untversrtas" «n la denominació més per a referir-se a una
corporació o pública qua com a organització política i

també era. Junt an«} els individus, una persona jurídica i
per tant de dret. La en paraules de
KUNKEL. "formada per un de físiques, i ti

de te te te 910 dal
dels membres que te constitueixen" (117). Malgrat tot,
ti dret mm* no va arribar a elaborar una general sobra
aquest de persones jurídiques, tol i que en regulés alguns
aspectes importants Les associacions o corporacions com les
"universitates", podien tenir estatut autònom sempre que
no amb el dret públic, de tal manera que era

d« la pròpia persona jurídica el resoldre alè
que li pertocava com a de i obligacions
La d aquestes corporacions permet a tes
"yniversitates" d'esdtvenir dtytorts o que
afect» l'estat particulars que tes (D. 3.4.7,1.);
els béns no ho són en eopropietat individus, sinó ho sén de
l'ens (D 1861) , d'igual que la "unívtrsiias"
subsistim com a unitat jurídica encara que els membres es
renovin * n4 es redueixen (D. 3,4.7,2 ). de ta
d'obrar, la "univers«»* precisa de l'acord de tots ets seus
membres, però te de
mediata

Per tant, que una comunitat humana rebi lapelatiu
d**un»versitas* té una trascendencia que de llarg ta
mera recepció conceptual. A d'observar que ta
institucionalització del que fins aleshores era comunitat
d'habrtants amb interessos comuns s'tfectua sota fa Hum del dret
comú a través deis reate, cal veure en aquest
reconeixement una fonamentacio més sòlida del que el règim
municipal plenament organitzat de's anys ventders

O altra báñete, un exponent d'aquesta
personalitat jurídica de què parlem, era la participació d'alguns
habitants d'atgynes t vîtes dt Catalunya tn tes corte i

de pau i trwva. La pnmera participació de l'element
popular -els ciutadans, o "represeoïants* de o ciutats, no
lenvortals- de 1214, en de Lleida,

*( ) quam magnattbus, NobÉbus, Baronibus,
Milrtíbus, Ovibus Burgenstous Castrorum et
viliarum habilatonbus el alus piuribus

Cafhaton»« { )" (118),

117 P JORS W KUNKEL: DejreçJhLQ£nvad.o Romano (Barcelona,
1 §37, reimpressió, 1965), 105-109

118 CARAVYC I 1,99 i SS.

439



ituflto in to (pal ttr que assistiren procedents
te (111). L'ass«tència de de Cervera ta
tomemadocumentar més endavant, ete anys 1^83,1292. otc (120).

Per ta "comunem" que trobar el
una que constatem tant M et concepte

pel al • ta om m ta
• i»» M col·lectiu i

to amb viles. i cie

2 J. Representació orgànica bàsica

orgànica del ta segona
del Xlt, i en certa en des diferents

í ia d« la sén
e's dos que ta de ta

La d'una i una de
per allò que un règim

Et seu precedent en local
no era sine del poder reial o a tes

i les interiors, perú no un poder tocal
awtèfw».

2.3 1. La jurisdicció reial inferior

Anteriorment hem constantment en ta
que va i'ftoment a la

ftns ta del XK. En
i en la ftgyra de! va

un que rebia ta
de el i lloc de Cervera va

arribar el moment qoe, tomig d'una dtl poder comtal, havia
fins esdevenir de la via. No és

fins 1130 que tis Cervera, del no deixen bona
part del s«u senyonu. L'autoritat i el poder polítíeo/mltar

( E.S PROCTER: "The development of the corts in
the thirfeanth century* _

1936), 525-554. Marc-Aureli" VILA Cervera va
enviar a corts a Barcelona l'any 1218,

d'on va treure el referit
(Marc-Aurelt VILA: LejL ...... de_

1983). 15).

120 l 1 141 (1283); 166-16?
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9m el era doble: con»tal i senyonal A partir d'ara, en
canvi, els de accentuen ei seu sobre una

que tuf mai m havien perdut, l'enfortiment
M poder poblo i la untó Mb 4 regne sembten sentar
ta per una xarxa reta!

(121)

pensa/ que el va perdre
en te de te segona det s XII en benefici

del duna vtda i unes

És en context que l'any 11?8 documentat
per un reial a (12). No hem
d entendre tant que figura la del

que en un llur prendna
més que el **ra el dt la

duna plaça el batlle tenia cura de del
patrimoni La va amb «I pas

p que ta vila es en un de creixe.nent
continu els Xfl-Xlil Ei per tant, era un

del w preocupat ptr els
dt la vrfa i els

LAUNDE ABADIA anote

"La de la de
real en ti ha dabtoo una
actuación pues la
es tan inherente al poder real en la Edad
Mec».a, qye casi no es el
de una «n su qye de una

o de otra no se v«a d« la
judicial* (123)

únic del poder -la figura dtl
veguer a Cervera és posterior- és que ei n's

AIXÍ doncs, a Xli la pública de tes
regulada per

Les que realitzarem en àmbit temàï»e
«es de LALINDE La_ lu^sdicciorL-i LALINDE

"El Cuna o Cort " i de manera Josep M*
SAlRACH Fo/mes i i"stttuej»nj jWjNyJEP de Catalunya (Barcelona
1983), 4959

MIQUEL teudorum_i doc 261 285 286

123 LAL La iurgdjsfién_ 86-87
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del del veguer en els més importants
(amb un àmbit i també,
segons LALINDE. del "Cuna" o 'Cort", en algunes viles de ta

Nova, entre tus compta Cervera

Segons LALINDE ABADIA el curia o cort(documentat també
per "justícia") fou una que va néixer a mitjan s. XII

I àmbit de la reconquesta. A mitjan Kitt el càrrec,
unipersonal. vigència anual i era elegit pels prohoms de
ta pròpia vila o Suposava una local autònoma
que el per prMtogt singular. Segons el

autor, jurisdicció cuñal fou absorvtda per ta
reial, particularment eins l'àmbit vicarial, a

del Xiff (124). El cert és que l'any 1186 hom tot»
documentada del de Ctrvtria ert
baiuto" (125), tot \ que de mement no l'hem pogut resstgyir en
cap cas nom, però si amb un

(

Tornant al cas del batte, podem dir que a Cervera la
es va avançar molt poc a tes primeres
"autònomes*. S» el primer documentet

de l'any 1178, l'establiment orgànic d'àmbit va
aparèixer inys després, el 1 182

A d'aquests momente el apareix més
sovint, i al del s. XII « fins del s. XHl té la
responsabilitat de l'administració del patrimoni

124 LALINDE 'El 'Cuna o 'Cort'..,", 169-
297 FONT RIUS es decanta per considerar que es tractava bé de la
cuna que el batlte, bé de la institució vicarial
(PONT Orígenes .̂ 240-241). Com LALINDE ha demostrat més tard, Ja
KLUPPEL va insinuar fa anys l'existència de fres figures
jurídiques diferents (L KLUPFEL, "El règim de la confederació
cataiano-aragonesa a hnals del segle XIII" RJC XXXVI (Barcelona

307 1 ss

125 Çjrtyjan de PobJU 1 7, doc 38

"batulo et cyne Cervaria vel eorum locymtenentibus*
(ACA A R 66, 156v. 1285 agost 1, ert. per LALINDE "El 'Curia' O
Cort "), "Cune et pacían« Cervane" (ACA A.R. 74, 62v

27. LALINDE "El 'Cuna' o Cort .").
LALINDE que el concepte "justicio" i en to? cas la
mateixa figura jurídica amb llurs atribucions- es equivalent al
del Hati "cune" • al "cort" {LALINDE La judidjcclón—
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El 1182 (127) tl es la figura que §1
sobirà per cobrar ti cens a vint moradors de Cervera a qui ha
cedrt uns terrenys (128).

El 1183 s'esmenta que Cervera ht de retre comptes de la
il rti o als seus delegats (129); i ei n 86 ja hem dit

que m documenta tl batlte i el "justícia" (130). La figura del
no m més en la documentació emprada fins mitjan
Xifl, No ml menciona en aquells privilegis de caràcter

polític o institucional. com la confirmació del Consolat l'any
1202; ni tampoc en la franquesa d« leixcrquia, cugúcta i
mtèstiade 1208.

Realment, la stva documental el 1255 es
representa amb un caràcter ben diferent (131). Les attouetons

ja sén evidente, i sembla aquella etapa
d adminisíraoó patrimonial. Però a de segle,
el paper de tes ja és un que no fou

enrera. De mantra que sí bé no hem documentat una fundo
pel reial a la segona -tíei segle XII, sinó

administrativa, tampoc no hem pogut desxifrar prou quin era el
i la d*aim«istractò de justícia. La

ai'iusttete" ofèn reteu en sentit, però d'eB
no en podem dir res més de cert. Si a la institució

per LALINDE, podríem suposar-li, per
generatíteació, un mecanisme, una natura « unes determinades
característiques. d'aquella de i'any 1186, te
presència del "cuna* o cort a Cervera apareix de nou el 1285,
quan en una de caràcter civil entre el rei s'adreça

1??c Es d*aqueW document ja mencionat que, datat a
Narbona el març de 1186, cal situar-lo a i'any 11 82, segons podem
deduir-ho pel seu contingut, amb yns fets narrats anteriors al
funydel 1182

"Liceatque vob»§ et venderé et
«pignorare vestrum aeapte et volúntales
vestro vel salvo meo et senioratico
tx quo «n me vel »n baiute per XX fueritis fatigati*
(AHCC Pergamins s/n, LP 1 186 maig, 4r).

ACA Pergamins d'Alfons I. ,360. 1 183 25.

1 30 de 1 7, doc. 38

"Que. is prohomens de la vila de Cervera no sien
de per fracció de pay e de ne per alguns

que o persones stranyes facen d'ells
sinó tan en poder del de Cervera" (AHCC LP 1255
abril i, 3r .)
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al et cune Cervarie vel eoujm (132), i
de ten se'ns Mount que dos càrrecs í

independents. Tres anys aquesta
local unipersonal actua amb A

'(...) cune et Cervarie
(...)• (133).

La del "curia" o cort fe carácter local,
amb la funoó judicial i executiva, de jurisdicció

inferior, i un àmbit ate termes
de la vila o Hom m pot menys de temptar-se en
to ai veguer, extrem que LALINDE desmenteix totalment. Segons
ell, el "cuna", el i ti veguer tren tres institucions

fot i que el nomenament del cuna i ei veguer molt
però no per això te... cant els dos càrrecs.

Llur únicament en I àmbit d® la
No fins el segle XIV que s operaria, realment,

una del "curia" tn la del veguer» til com ja htm
(134).

Referint-nos i Cervera, és Texistifieít als
XII i començaments del XIII d'una que entengués

en tes ¡und'Ques. ja que funció no sembla aue tos
pet sirio Les

són de al s. XII. i batte,
Perú a de la del XIII la figura del

del "cune" » 1288| i ia del veguer fl255,
127Q,,.1 Com veiem, doncs, ambdues institucions edtan

eootemporaflíament, i fins i tot apareixen Juntes tn
un mate« text de 1294

"Mandantes univtfsis nostris
curis, portares it Äs

queeumqye nomine
(135),

En tot cas, ens hem en un période que
,a el dtl règim rudimentari. La

persistènc»a atl "cyna* a la vora del \ el vegutr a

132 ACÁ A.R. 66, 156v, 1285 1. at per UMJNDE *EI
"Curia1 o "Cort" .."

133 ACÁ A R , 74, 62v 2?; Cu per
LALINPE "El 'Cuna' o Cort'..."

134 LALINDE "El 'Curta' O 'Cort'...' , 294.

"Vívatge que I senyor rey f a a tots tes vinets del
mercat de la v»ia de Ctrvera*. AHCC Pergamins s/n; LP 1294 gen«r
I8.3r-3v.
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del s, XIII í entrat el g, XtV to creença
que él i quaHar op tari, ja

«n« ta judicial una unipersonal
«to dependència Aquest càrrec també una
vegada tel s'anaven consolidant, í mot probablement

d interferències w to M batlle i
del veguer

2.3 2 Organitzacó bàsica del municipi rudimentari

ei títol de Ais ara
que la funció pel

des de s. XII, i to desenvolupada
pel Cúria o Cort, únicament que

a inferior. Però tos
ptf i efe depenien

«fe*.

A del XII van arreu del
de que jurídicament

la de la del Si tos
« ets (es nomenavwi

per part del mi), ies mínente tenien un
ia que la d'aquella

o pròpia.

La dialèctica en tie ambdós és el que
ens a el del municipal

i la evciuao Però la és bastant
i per municipal

la que el
dts d« »a de restructura i el
funcionament.

En la del que ruditnentari
ens ha ipartttr-fK» tíe la de FONT
RIUS. Pel ei, i pre-muntcípa! es

tot por la que
la (amb tes formutooons "eomynem* i
"universitatem") i per l'existència de veïns o
prohoms, o^àn»ca era insuficient, per

per poder de rudimentari. Les
p les ert el que anomena

organitzat. qye a del XII. i
es al de tot el XIV.

Htm de que el desenvolupament institucional va
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seguir a Cervera tin ritme? O M això simplement to una
aparença per ta documentació a l'abast

Què hem de pensar quan tJi 'probt (essència
del ens apareixen vuitanta anys
després A la de É í el (primera

de

-o lia documentació que
prohoms ate« de 1262 Probablement també

de 1182 va avançar-se al

te que, í a ta í
d« cas, ¡etapa del des de
les «te jurídica i

de la comunitat, fins que la concentració del
govern gestió. ) t« concentra en unes
poques mans, extrem que |a paí les en la confraria de
1182, cpt no una fins rapando
déte "pactant" ei 126?

La confraria de 1182 la tots
que s'havien jyranientat, « com a tal tra yna

i global Però d'aquesta de confrares o
un grup o gobemant qyt formava un

del organitzat (136). Aquesta
i organ es va confirmar

el 1202 el nom de Consolat.

2.3.2.1. Institucions orgàniques de caràcter representatiu i
local

Com ja anat avançant en ocasions, la
orgànica de caràcter i d'àmbit

va ser aquella confraria que atorgava Alfons I el Casi en
un privilegi tl de juny de l'any 11 §2 (137),

36 "(..) vobts et consults de
eonfratrif, sub qrorum provtdtntía

tt unantmiter sitís ei manéate", AHCC Pergamins
s/n, LP 1182 juny dt 1184 Juny 7, AHCC Pfirgamirts s/n).

per Agustí DURAN I SANPERE: "El municipal de
Cervera" |UC X (Barcelona, 1 §17-1919), 185, nota 2. I

l'ha J.A. del POZO CHACÓN: "Primeros
a Cervera" Msoel.Lania Çfjvenjia _1

(Cervera, 198% 15-16.

137
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E: Jicument, que sembla reproduir t) contingut d'un
que ti pnviteg! •
(138), -amb aquesta sola exepdé» la prova

documental del municipal més antic conegut a Catalunya.

Centrem doncs l'atenció en aquest document que serà
objecte de postenor ratificació començat et s. Kill. El seu
caràcter precoç dini l'àmbit de la del municipi català
lí dóna un relleu especial

La concessió és gràcia d'Alfons, reí d'Aragó, i
t'adreça a:

"vobis omnibus homirtibus dt Cervaria
vestnsque successoribus exceptis XX qui
scripte nominatt sutit et exclusi euromqye

suectssoribus" (13f),

Aquesta excepció referida en el protocol, afecta sens
dubte, a vint individus documentats nominalment en

de terres fet pel mite« Alfons I en la
que avui es coneix pels "Comíais" (UO). Aquest document

du la data de 1186. la qual cosa hem de croire errada, ja que
als vint individus ja la contempla el text QUO

analitzem de 1182.

Els sén considerats un conjunt i una
-malgrat l'excepció-, però en cap moment no es
cap d'offanteacíó anteror.

del protocol del privilegi. \ ¡a dins del text
trobem una yna confirmació

una i per una disposició
tot del text del diploma. Finalment l'tscatocol amb la

"( ) Illas et omnts
ac coflfratribys Gtwnde

{..)". En tes sen del mateix
pel la si no canviem dt

text

139

"(. ) qui Sancti
in dt Pavonis (...)". AHCC

Ptrgamins s/n. L P 1186 matg, 4r, Publicat per Agustí DURAN I
SAWEWE: "El de Cervera" iUÇ X 1917-
1919), 185, 2, I l'ha JA del
POZO CHACON: "Primeros a Cervera"

1983), 15-16.
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d taoó, els tes etc Li oe fes
es a la posstotíttat de formar una

*{.,.} ui sub rili
tt

vos «t
M

te
sub «I

srtis tt

En la ils í
que A de

Dono «f et
ilíis qui in

80 Ut
illas

et
K confratribus *-

in
«s ftci*.

i la ts a la
del de cap de (a per

d0 la de ia qu0 tl rei
p vint

"(...) yt dt «go tut pro »ne non
rwc a

per tm it
p0r Amo tl tt

in it
mocJis."

A qwtt atorg, el piwî i, el rsí
ts et i de tant

es d0l dt la vila:

"{.,.) et ut
et

et et honorifiet,
tt

vfstrt."

el rei rep la i
tots que de la dita Confraria i tls

»
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El m M redactar prop de Lletda el mes de
juny de 1182 A ens ha una copia fêta pet

9» i« redactar del 7 de juny

precoç concessió de to de la
va un privilegi t any (141) M

i que s'hr observen alguns matisos que ara exposem i després
interpretarem

ils atorgants del pnvilegi. a diferència d'artres
casos.són tres: ta roma Sanca, mare ** Pere li; al mateix rei; i
Ramon de Cervera, Senyor d« K» vila, co-.^rtint furistíleci© an*
els c'e la Corona d Aragó

Els sén tot - P - net *ir ts de Cervera, i
ja no s'observa cap extpeio da forma ext>, "ita

*( ,.) eoncedimus ornin popuiu iervarit et
s«§ui tam matorum q^^m -nin' rum prtswti

ac futuro (...)•

La de 1202 ratifica el de 11S2 i
s'hi (}uan if fa referència al Consolat i la Confraria. Quan
n§ as fan il privíltgi anterter, s'utiirtzan ate Armes
de i Co'-¡uraoo La defensa de la comunitat ts fa
p«', tesa en

*{ ..) yt et conjuraoontm
se et contra iltos qui. non fuerint m

se dtfftruiant et manuttntant
iun et at eoncedímus tii

at tom
Qye

«ter s* (. ) ac
( f

A s'expretaa qua tes c|ye
p fet i an es confirmen per la
vila A ts a qut la i

d« tes s'extén a tote
t

*Noc at
et

QUI »n »8a tt
ot jyre

141 AHCC LP 1203 da 120S ma^ 2);
183, 21 per FONT Qn'flengs...

47S» doc V
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domine domíro Regina ot dofnwie domino Rogo et
domtr.e Rsinuindo de Cervaria e etiam do
successcmbus nostris/

Ei toil te redactat a e' mes de febrer
dt 1202. El que nosaltres t ós una
còpia efectuada cl 21 de gener de 1206

(te pnvtegis, i en el primer, van
ser la la qual es bastiria règim municipal

ms'lucions t representatives
de te

De tet no hi van haver concessions
fins to del segte XIII,

a del el municipi entra en una alta tase pel
que a es Això no primar

que amb la de del s. XII.
un que no cal i que hem

en que estudiem, i amb
tuca«- d«l o confraria com

atens

En dones, cal que la
de la ts va fer mentre |a un reial a

que el (142), sensé que
en fit cap ni la funció

ni la Extrem qye ja sembla
1255, es documentada la

del (143).

La defensiva que prenia la d« la
el 1182 t s tn documentació d'anys

provims. en cap moment cap organisme Jurfdico-
púbfe". el rei el 11ÍU la dels interessos dels
home,* dt Cervera.

"Oyod si hoc temptaret dono
Homtnibus de Cervaria ut se

« jti^5

"(. ) que sunt prop« ecclesiam Sancti
in torrtntem de Mootepavonts (...)". AHCC

Pergamins s/n; L? 1186 maig, 4r.

141a *(,.,) in v»carii n ir« tqntum in posse
C«rvar»f ' )". AHCC LP 1255 abril i, 3r
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ft sua ptottgifjt defferdant
rationabîliter ut mslius poionnt" (144),

de recorda molt
dit right que

es amb irat (te l'any 1197 (145), abans de
confirmar-se ei consolat. En d'unes

aïs homes de la vila, Ramon de Cervera exposa com a
causes "(...) propter modalitatem et carestiam et ate magnas
persecutiones quas in his annis sunt castrum cervane
muitum detencratur". Per tant, la preocupació defensiva que m
desprèn de tos primeres concessions institucionals ne on en
absolut arbitraris. Ha'ent-se conquent Lleida feia gairebó
cinquanta anys, hem d'entendre que el de violència regnant
a la terra era de marcat caràcter feudal, Així s explicitava quan
te per la contrariï ara el servei dtiost i
cavalcada tant contra sarrïns com contra L'anterior
privilegi de 1190 només feia que confirmar-ho.

Par tant, a la primera meitat del XIII deixen
d aparèixer referències tant de la Confraria com del Consolat com
i persones juridiques, í en canvi es fa referència, com va passar
el 1208, a denominacions generals del tipus de "comunem".

Un important buit en la documentació ens a la
segona meitat del XIII, quan el panorama
sofren alguns canvis importante que es en
aquest no documentat.

Ja hem anteriorment "probe
homlrtjs* l'any (146). Acjuesta nova va
acompanyada en el text d'una novetat: l'existèfró de
l'escrivania de la vila. En aquest privilegi 01 rei Jaume I
revocava una anterior donació de la dita escrivania, i anunciava
que, havent rebut 1000$. jacqttesos prohoms de Cervera» no
instituiria a la vila cap que no tos públic, tel

1 AHCC LP 11ÍO maig, 1r. Com ja s'ha dit. no sabem si és
arbitran o no el fet aue fos copiat en la
primrra pàgina mimada del Llibre.

145 AHCC Pergamins s/n; LP 1197 4, 4¥-5r. Publicat
per DEL POZO "Pnmeros .." 17-18.

146 AHCC LP 1263 gener 13, 38r-3Sv.
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com es feta per costum entre els prohoms de Barcelona i de
UtJcto (14?).

podríem prendre aquesto ta tía 1263,
• tmci del cap • un muniapi période que

amb ta primera déte 'paciarir
l'any 1267 Abans, però, entrem en ta i estructura
de la Contrana i el

2.3.2.2. Estructura i composició

S» la documentado -un sol text- és per
desxifrar l'estructura de la Confraria, abordarem tn
canvi la pn el terreny jurídic.

La ens ve per restai déte
prop« que tdeotiîqiien el noy rèpn. FONT RIUS |148)

la geogràfica de la
de Confraria, ¡ de la déte Ei "eonfratria"

era nou a Catalunya, i (acceptació més que prenia
al s, Xiii era la d'una I que

va tn categories sooo professionals que
practicaven mútua entre els en aquest sentit

una semblança a gremial, penà sense
darrers (149), La

suposava de maneres una que comptava
uns i No ert un

ni La pertinença a la Gortfrarit
per del jurament, era tl criteri que

que n§ ho al marcat
de de la que observat, hem

"Que l senyor rey no en tes Corte de
Cervera que hi agues publichs axi com
en § tn Leytía", AHCC LP 1263 gener 13, 38r-38v.

148 Ongengs^ 355

14Q La major part de contraries apareixen
a Cervera a partir del XIV, però a finals del

X!ü §a cone«em ia de Sant Joan els fusters,
ferrers i i la de Sant Eloï (amb els sabatera), AHCC
Gremis 1291. et econòmic i que van prendre

confraries, v»d. Ramon MIRO I BALDRICH: "Aportació a
l'tstud« d'algunes confraries del Roser a la Segarra"

IV (Cervera, 1986), 119-144
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d'assimilar aquesta Confraria amb la 'commune jurée' del nord dt
França (150). m canvi, en fee d'elegir-se membres jurats

que el sagte XIV), individus rebran
tl nom de "cónsules", expressió pròpia del del S4jd de
França i del nord (151 ).

De que • Catalunya primera organització
aparentment va etenents de tradicions
jurídiques i el per ta armada dels
v* »"us, del nord, i eis representants veïnals o cònsols, del dret
comú. Però en el fons no eren coses tan ja que mentre
la Confraria (commune) ert una modalitat d'oposar-se
a un dominí exterior, -senyonal sobre tot-, tl jurament era tl
vmcíe de entre els o membres del
col·lectiu qui dur • un (152). II
fou el nom que m va desprendre d aquells del bisbe, que
van donar nom a (a del comunal quan
els van de te (153). ta
qual cosa de manifest ta progressiva del dret
comú dins d« tes *-

Aquell municipal que Cervera era
de tes una

(no del stnyor sine de la

150 Ch, PETiT-DUTAILUS: 'Les au Xilè
Chartes de commune «t chartes de Revue

(Paris, 1944, p. 115-
142; 1945. p,

151 G«a FASOLI et
(Firenze. 1973), 41-46. A Pisa, per exempte, ti

"consolí* »Is 10S1 i 10S5 De toi
deí Xi fins XII la s'txttnfyé per

Un dee del al sud
és el cas d'Agde, contemporani en e. ate
i ei mcvifrent de del dret comú.

Vid. cas André CASTALDÖ: le
1974), 39-40.

L'eiemple d'Utreeh. fany 1159 "fortissima
contyratio" ENNEN: crtta (Roma,
19781, 116

153 SAlVIÖU. §tofii_JfeLJiolo_ (Torino, 1921),
83-98,
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(154) i mm attra necessitat la de la
representació i cnsta! litzacki institucional de la comunitat.

La estava fonamentada 911 ei jurament de cada
un déte a títol individual, Ser o no era allò
que «to membres de la Immersos en

nom dos que. »n
al tof de tot ei medieval. La

i els són dues figures jurídiques diferents.
Mentre la confraria la conformen too els juramentáis o

ets únicament són una del conjunt.
Els o es diuen cònsols, i els electors reben un
nom pel que tomen: Confraria. Per tant ja es fan

i així rto l'estructura jurídica, dos nivells
amb * »uncions diferents La bas« social -dp'erminada
pel de fraternitat , i un nombrt executiu.
Aquesta estructura ós el germe del municipi organitzat tal com el
coneixerem endavant

No s'era membre de la Contana pel fet de pertànyer a
una o geogràfica, sinó pel sol fet d'haver
pres un i individual Totes tes prerrogatives
i tes s atorgaven al conjunt d'individus conjurats, i
mai a una vila indistintament. Reforça argument
l'explicita de la Confraria de vint personatges -amb
noms i que ja gaudien, personalment, d'un

amb (155) La jurisdicció
un fvia î d« i'örgan ¿e poder

va »r un posterior que observarem al seu

l'àmbit de vigencia de la
s'aplicava a pe- sones i a béns

P«» que fa a tes persones s'h« aquejes que
es de tte dels i ils
qy» tu el tytur en Per tant» la

no era un règ*m que s'ampliava
a tots ils de Cervera, prèvia

-suposem- del jurament de

Li senyoria! no tou un exelussíu del
de màx*m del règim XIII), sinó que

es ben be fins el XIV i s accentuà amb les

"( ) hane cartam donation« tib«, Petro de
Terracham ( i d»«ou noms més)* AHGC Pergamins s/n; LP 1186
maig, 4r per Agustí DURAN I SANPERE: "El

de Cervtra" Elfi, X (Barcelona, 1917-1919). 185, nota 2.
i rna publicat J.A del POZO CHACON:
'Primeros concedidos a Cervera*
QgrverjnaJL (Cervera. 1983), 15-1 S.
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que «i «Mw to vila
per perdre s

a te protecció déte déte
que s hi consideren tant els com A

el text també considera M» 9« es
troben dins la vila (la muralla 0m i

que apareuen dispersos pels termes de te vil·la. més o
menys del recinte urbà (156).

Les funoons sobre tos quals responsabilitat ta
Confraria no s expliciten in el document, í per conèixer-les
caldria comptar amb el text de to Confraria atc-gada pel rei a
Girona poc que Cervera. En no conservar-se avui

text ai que fa referència 01 document de Cervera, em és
de reconstruir el règim de que gaudia ta

Confraria.

Com ß hem indicat, 01 règim d« Confraria i tot 01 que
no era que una concessió del rei. No cal

dir que existeixen unes motivacions 910 propiciaren l'atorgament
i que 01 toron possible Alfons I permetia
crea' una amb elecció de cònsols, lliberava del

detxorquia ato conjurats, t els (o potser
caldria entendre qui els ?) uns usos, franqueses
. que no coneixem, però que ja havia concedit

ils de li Confraria de Girona. Atoó, però,
no era gratuït, ja que implicava 01 compromís d acudir a ta host
t la que el rei § 0% convoquessin.
tant com Però sembla que

de secundar-la estava a que impliqués
yna conveniència i per la fila (1ST),

La dels el 1202. quan a
del rei Pere li també M intervé la mare, ta reina

Sança. i Ramon de Cervera, que encara en feu una
de la del de Cervera. Ponç Hug, 01

1130 2/3 parte de domirtieatyra a
Berenguer lli, t ara Ramon de Cervera ta restent

CHUECA 95

157 Cal out vers 1150 el codi
d« Barcelona. L*US S8» Prínceps Namque, estatuía
oe socórrer el príncep quan es trobés en

« la tn un militar: "quoniam
nemo ad pnnopem ad tantum opus vel neeessitatem"

BASTARDAS- de El Cod» a
XH. 1984) El contingut del document municipal de
1182 no el sino que el completa i
o "augmenta
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part En te concessió de te ta
jurisdicció no era present en cap moment.

9» fa • to vigència del observem que ja
m aquells 20 individus 9» no formaven part de te

«e successors déte quals, el que es
disposava el 1182, deunen dtfuir-se en el A te comunitat
conjurada La positiva fa esment a tot el poble de
Cervera i als particulars, tant majors com menors. Però si
ateò mm tendència a la vtgènoa de te

en una demarcació, m canvi el concepte de
"coniuracionem inter se" en el per formar paït
d« la

L aportació ¡yrtdka d aquest document rau en ta
del "co.isulatum". origin«! en si mateixa, i

a de "conjuracionem" i de
•confratnam" Mes que no cakJna pensar
en terminologies, però no de tes del nord de
França » d Itàlia, sine que es d'una que ha
renascut En tot cas, es sempre d adopcions del Dret Comú
i que cobraven una importància diferent »es
de rec«. a Cervera es la formal dels

en de Confraria. s introdueix te
d'un grup en de

Aquest de 1202 de fet te
de 1182. Realment, però, que van

més purament El fet d aparèixer el
mot 'eonsulatum* per determinar jurada no es
contempfcva pas en el document anterior. Ali la dindívtdus

et nom de Confraria; ara mateixa
comunitat, conjurada, s anomena Per ttrt» te

d*yns s'ha a tot el
d aquesta consular, que

la de tota una romanista,
no va una minva de te de 1er conjurado

tots els de te Confraria És doble adopció
•No que té d'específic i d origina' el municipi catete neixení
te de ta juramentado, í tes adaptades del
Dret Comú

en ta l'origen i
del a l'àrea ser que

de va a Provença te segona
del s XII. t que poc ts a Catalunya.

El que r»o per objecte cap empresa bòl.fica ni
ser un »«trumnet de presié almenys substancialment- va

una de govern a la "commune jurée".

158 30
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Els estaven provistos d* més atribucions Í
un marge major de maniotxabtfrtat (159).

del consulat ja M caràcter
de te institució. Els òrgans són, en

essència, els que perduraran en ete medievals fins ta
per M 9» »ur M

com § minim a començaments cisi XIV,

En tl consulat ja podem observar (te nivelte ben
A dalt s'hi trobarien els cònsols, «n un número reduït

(de dos a sis) que actuanen col.leçiadament en col.laboraoó amb
més que venia t ser una o reducció

de la o assemblea veïnal que encara es reunia en
extraordinàries. Com veurem al seu moment, aquesta
os la que observem amb tota claredat quan ei regim

organitzat

S« en la concessió d'Alfons I a Cervera el 1182 la
rep el nom de Confrana i els delegats son cònsols, en

els posteriors la tendència va començar a invertir-
se Tres anys de Cervera, el 1185, Vilagrassa rebia una
carta de població breu però molt substanciosa, en la qual e! rai
també ei§ d associar-se en Confraria jlnora que els

de la del de Tàrrega

"Et dono vobis quotí non mittam super vos
de Tàrrega, et dono el concedo vobis

eonfranam »nter vos habendam sicut convenire
vos ipsot.* (1SO)

Però aquesta carta, de caràcter molt general amb
de potenciar la població, no especificava en absolut

cap de ni estructura (161 ).

Its darreries del segle XII van str prolífiques en
de règims municipals. Poc després de Cervera» i

regnant Pert el neixia el municipi orgànte a Perpinyà i
Lleida l'any 1197 Però només quinze anys després d'aquella
Confrana, |a manifestaven una forma
cordita* rro<: de'mida. la influència de la qual la rebria
Cervera er» la confirmació de 1202. El consulat de Perpinyà era el

dur moviment ascendent. Pere II només ratificava i

1 5i FONT s^ 26?

1 m per FONT Çjrtas^ ' 2 243-245

t fit Sobre §i contingut de la carta de població de
pot FONT Cartas... 1.2 697-698, i TURULL "La

Carta de Població..." 1 5-34.
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completava Jes que els Mitote de
Perpinyà ja convingut. Aquests anualment à»
cònsols per a que

"(...) cpi bona We custodiant et
m et regant cunctum populum viMe

tam parvum quam magnum (...)" (162)

Però 01 car*~*«r organitzat i déte tres
es veu més cidiament en el privilegi que el mateix rei

concedia a Lleida:

"Mando autem et precipto quod in hoc
anno sW quttor «msu'̂ s

(...) eonsliari» vero iptorum sint (.,...)
concedo vob» probis vins omnibus

et
creandi, eligendi, sive

tt
annutJiva (,„)* (1Í3)

Com as veu tn tl text tren els
o encara de I assemblea de tots els veïns- els qui

tant els com els "consiliani" del

Això no al de armada dels
conjurats que conformaven aquel'a primera Confraria no s havia
pas perd' j t en l organít2aaò consular A Perpinyà tota els mim
havien de conjurar-se en la defensa dels i dels
seus propis, pràctica, comuna de la Contran«,
pal lesa en ei Consolat de Cervera l'any 1202:

"(...) eis aiquam vel
sir» locum diniert vel aut al»quid

dart vtl mjlym line { J « aft
mod« vel vel

res nos tt
lis tt boni

162 ALART Pny|Bgei__fiL_@rei 82, at per FONT
358

163 Y DE ESTEVA:
1149-17Q7.

(Lleida, 232^ Vid també Josep LLADONOSA I PUJOL:
1Í80), 49-50.
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m indt ( ) metipsis et dommi alia
persona • (164)

El de Cervera, postenor pel que fa al nom de
la m dels càrrecs, il» de Perpinyà i Ueida, no

el i existència de tres com a Perpinyà o
Lleida, ni no esmenta te cònsols, tal com ja havia fet

l et 1182 banda, Pere ü per bons «to acords
que prendre els conjurats -no els cònsols- cJ'acoid amb
fa (pe tenen • l'abast. A més, sembla intuir-se

d un ces normatiu que nosaltres desconeixem, i que
també es documenta a Perpinyà ("Instrumentum proborum hominum
PerpManf) el 11 i? (165). Recordem que el privilegi de la

de 1182 també "omnes Mas franchrtates.
et bonàs consuetudines quas donavi ac concessi

confratnbus Gesunde coniuratis, mit oontinetur in carta qoam
(166).

També a Barceloní h ha que apuntem per
d'yn municipal en forma rf« Consolat. Malgrat

no cap carta o priviletu d'establiment, en canvi altra
els triyc 1213, 1217 i 121Í l'actuació

d'uns de ta (18?). De manera que l'organització
consular ser la pràctica més usual en fis establiments

c*c !«s principals viles i ctytate del Principat

En definitiva, i a diferència del que es documenta a
Perpinyà o a Lleida, en el Consolat de Cervera no es

els tres nivells, r»omés dos (cònsols i reste
de conjurats. a I assemblea de prohoms), i tampoc no
es cap actuació cor«pnta n» amb el ni onb cap

En canvi, ós una característica comuna als
tres la d'institució orgànica representativa

i la de tote els en la defensa
armada § te qye no pertanyien a ¡a Confraria,

els primers consolats de Ce·vera, Perpinyà,
6»rona» van tenir una vida efímera. Dels censóte de

164 AHCC IP 1203 febrer, 8§r-85v de 1208 maig 2);
Pergamins, 183, 1206 gtner 21. Publicat per FONT Qdgenet..,;..
475, cíoc V

1 s5 357, nota 807.

1 66 AHCC s/n; LP 1 1 82 juny, 5r

16 M* FONT RIUS: "Génesis y manifestaciones inicíales
del municipal en Cataluña" Mijĉ ljinia BarchinonenÉa XVI
(Barcelona, 1967), 67-91 . I també a "Gouvernements urbaines...*.
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Perpnyà, oi lf§?, no se'n toma a Ib» 1267.
En els an-/s a l'atorgació ets documents
»'adreçaven ais pf ohom« i al pobto ü Perpinyà, però an cap cas
als Nio es ^ue hi hagi, ion«, un buit documentai sinó
9» e! no (168). El de Girona,
pioner en el rudimentari de tampoc m

fnt li segona del segle KW.
des de 1213 com g mínim, m i

documentar-se Hur ins 1210, no el règim fins
9 f1St),

Només Ltetda sembla que mantingué de forma continuada
aquella forma consular que va enllaçar amb les reestructuracions
prop'es i de ta segona meitat cte Però així i M

no aparentaven ser una
plenament Havia de ser el rei qui els elegís -i no els
prohoms com in el document fundacional de 1197-
i et nom dels cònsols va trontollar substituint-se pel de paers
el 121$, i rcstaurar-se 01 1221. Amb tot, el institucional
no donava símptomes documentats d'un rigor i

(170),

Com p hem dit en alguna ocasió, el Consulat de
Cervera, com els de Girona, Perpinyà i potter Barcelona, va tenir
una durada, Després de la confirmació de 1202 ja no se'n

a més, Poc després de Pert II,
els documents utilitzen la fórmula "véstrum comunem" (1208), i
uns a manirá dt oònsois no es documenten
fms 126?, amb i aparició de paers parà ne de cònsols (171),
terminologia aquesta que ja have desaparegut definitivament del
món de tes «nstituc-ons eervtñnis.

¿Per què, segons ta documentado a i abast, no va
primera institucional en la majoria de

locaPtats aue ho intenteren?

Duna banda aquest fenomen reflectir una
desconnexió entre la i la realitat

pjridiea que els monarques intentaran alçar, L explicació més
i fóra pensar que tes comunitats encara no

1 m FONT QrjgeneA... 374, nota 847

1RQ El règim municipal de Barcelona s'obstrva en tota la
seva extensió t context social a Josep M* FONT RIUS: jjymjJJ ...... |§

(Barcelona, 1978).

1 70 GRAS La Paütrja .̂ 28
171 ÂHCC Pergar

PONT &jgeneju 481 -482.

171 ÂHCC Pergarwns s/n; LP 1267 maig 1. U. Publicat per
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estaven prou preparades per rebre i amb òxrt aquetta
complexitat tan novedosa Això ne obstant
áttftfeMMkA dhMMIl ÉhJKMtt» JlfeMNHIUllyNNMÉÉ 4MMk 4ÁAMMttflKMEátWK JJLBJLJfcjLMi JMJatA** ** Ĵ É ^»ÁáKÉMMfe*£» Íj>aoans ens nçn 0srn0rç*i vn oefnosvw prectsarneni 01 wuuaii. w
confluènaa de que fetén i inevitable MM

ai caràcter «gente i
local

La à« finals del s. Xll i
del XIII és poca i en tot cas insuficient par

abordar aquest confíete. Que il consola/ arrelés
prectsameni en les més grans i Ueida- no et

La demogràfica )a feta del tot
de mentre que encara era

una via an com Cervera i Perpinyà motiu pel qual
el "comunem" i als "probi hommes", com a receptors de

(173).

te i to conseqüent
ja era una an És

que to mateixa reial reflectia
(a Cervera fi 1202. per exemple) maiorum quam
mtnorum" Oue els havten un obstatíe per

t f govem local tus a Cervera a (M
s. XIV (174) però no ta Pero a Lleida ta

cap a una de govem va ser anterior.
El rei de en l'etecoò perquè els
"maiores. et minores" no es posaven d acord Un conveni
de 1213 que ate càrrecs de í consellers

del dels "mediocres" la participació
f 175).

1 72 FONT Orients,.,

173 LP 12TO 13» 1v; 1263 13, 38r-
3iv,

174 Les de la els jurats de
Cervera d Alfons III és un dels clars (ACA

III; m i els per
locaM.ar lo. no el document mercès
una per SANCHEZ MARTINEZ Sense datació

que ato tefe es poc aterís de
1331)

"Cónsules vtro tt ab omnibus commun»
consenso sirrt ek»<J, t! de anno in annum mutât», scilicet
numquam eltgantur dt rnaioribys vel d« minorfcus, set de
mtdiocrtous, in mediocres tt minores pariter
convenant" Aquest acord es en el document
"Instrumerttum de et quenmonws inter mafores

et promotis". VW. referència a LLADONOSA
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com dèiem, aquestes no ens són
en el primer cerveri Hem te pensar que una

amb cossos com e's estable'ls a partir te ta
te Htt i el ContoJat te 1202 p« pnvitegis reíate,

encara era pet una comunitat com Cervera. En cap
no que el pnvileg« te te

a les reivindtcaaons teto te te vila. En
canvi, allò que sí podia reflectir um social ei« el

te una Confraria I una juramentada en
dee comunals, te fet esperit conjurat

e« «I vint anys després tel atorgament te
La 9» també te 1202,

si qui a la te ta

En la moviment o
ens a pensar

que la -iniciativa reial i local-
va en ia te uns no tant a

que a Provença (178), a ta vegada
te tes (177), sinó més aviat en

els que es ta Recepció.
El que -no ho sabem- era una

que era la
Confraria.

A Cervera. la te ta
"maiores" i "mtnorts* encara no

d« tl d« les
de elaborates. de deuria

ser l'instrument per t te
tant del grup com els que a la

En que va te tef s.
XII fins la tel s. XIII, que no ei consolat,
la que refeu a encara era

i ia d*aqytst

50; » publicat « comentat ptr GRAS La.
158-161.

176 Tot i tete reís amb OceitÉnía.
El I va concedir un a la vite de més
de deu anys abans que Cervera, el 1176. Sobre el pes del consolat
a Provtnca, VKJ ENNEN gtoria .̂. 134-135. Aquesta autora data el
consulat de l'any 1148, La concessió d'Alfons I és del 1176.
MIQUEL Liber Feudorym... Il, doc. 8S3

17? FÁSOL., BOCCHI LatítíL- 41-46.
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és IM aspecte i mo« poc
documentat

velada d'una assemülea de veïns podia
deduir se hem anaützat agüete factors que donaven cohesió
a ta comunitat, i la configuraven com un ens jurkfcco-pubttc.
L'aparteté piNOÇ te la contraria i ets m sobreposar-se
i identificar-se a aqueMa P^coca assemWeàna, ja que ta
Confrana, en dafMlívB, ta iMMMfi toil els habitants da hl
A Eis priman factors de diferenciació vindrien

amb to d'una representació reduïda de ta
col·lectivitat en algunes funcions determinades.

Tot i que la documentació del concepte "probts
és a Cervera htm (te suposar

910 la real «ou anterwx FONT que m estalvia
per MM« una diferència
alio ^w era i assemblea de tots fis veins, i

de (1ÍÍ). L'assistènaa "boni homines" an
en eis dt a ta

vora dais "paces* fou efectiva fins del segle XII.
Però a es documenta ta seva tu aquells
d« (donacions, Par tant
la déte "boni hommes' un da
prestan no era un concepte totalment genènc (179),

jurídica va traslladar-se
aïs d« la Marca Hispànica, t aui és fàcil de
en del i, IX de "boni

hommes", quo igualment ai del "judice" i frit »
tot en la (180! AI »arg dal s.
XII va el canvi terminologie de "boni hommes" a
"prob, homines' t la forma romanç da "prohomens' D'igual manera
la ts a don» fa i de

, negóos, t i el
dt ta tunoo

Allô que es es Tatest i als
del grup. Qui ara considerat prohom i quin tl criteri

d'ídtrtttfieacé7

FONT F1IUS s inclina a pensar que la solvència i el
d'alguns »rtdMdus ara tl factor deterfitrinnt dt

1 78 FONT Qfjgenfj^ 244

* rel Carmen CARLE: "Bom Homines* y Hombres
Buenos* ÇyMemfl.JiJÉSA!Í_dj-JAifii XXXIX-XL (Buenos Aires,
1964), 133-1S8

1 80 FONT Qrjgtnü^ 252
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i eMet qu« e*» portà « partapar a algun« actes de
*""•***• La continuïtat papóle i

de • tnsensWe, en una turn, grupo * sector no
ciertamente cerrado y definido". Aquest mateix col.tectiu -ampü
i va ser el que després partcpana en IM functons

Tel i que comcíoVn m acceptar te importància del
«i aqueBa medieval, pensem

que et el que aquesta representació convertís «k
en w o grup social «• a te
te • m grup-classe eis permetria

a te La no te una
S'HO 9» s organitza tonta

te no respondre • te i teòrica
ö«i Em sembla el factor

d« moral", "respecte" etc
m dt te per be au t dubtem que
els prohoms fossm només això. "homes bons"

S'a com sia. sembla um que de prohoms ja
una restnccio d aquella í bàsica
d« Sobre el i d« "prohoms" M

més la que els és més
i

In «I «M t. XII al XIII tes a un
són imprecises ei reconeixement

es amb la de la «I 116, ja
que la carta l elecció de per part de tots À

o sia, tots te tf« excepte vint
i tl d'una d» |»n

cas El de 1202
la t
de que tos

que te en de
d« En aquesta primera de s, XIII encara

no es de Per tant os que tots
«e els qui una funció

(112),

La documentada tl 1208 de "Vestrum comynem*

1 81 245

En
pel tít dels membres de

de la "conturatio". que trâ la M consolat
{FASOLI, 44)
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corrobora de l'assamblea, i ara tant*
l'existència juríd»ca

l'apartctó documental dels prohoms m
dóna l'any 1263:

"RevocamusdonatkxwmquamfeceramusGuiMemo
de Rochamador de Cervane.
prometentes nob« prob« hominibus Cervane
présentas «I tuturis (...) Recognoscentes
m® • vobts hommibus
et récépissé propter hoc miHe solidos

de qubus bene ad
votufttattm nostram" (183).

En privilegi l'accepctó "probis homintous" li un
plenament institucional, ja que el ml s adreça a aquest

grup no res monys quo referint-se a l'escnvania, que a partir
d aquest moment (1263) tindria caràcter p; ̂ lic i no privat. Sí
considerem que el no tenta una vida real, hem de creure
que la de govern en aquells

als el rei un La figura
d« té una connotació com d® de*, il document
es no a l'escnvà. OTÓ a la institució:

de Cervera. En certa mesura, doncs, sembla deduir-se
d'un govern local en mans amb capacitat

de (184), Si t« feia
en el dels prohoms i llur o bé també en
el marc no ho sabem Ja hem dit que d'ençà 1202 han

tes a t De manera
que és fàcil que i escrivania ho fos de la que

-amb reconeguda els prohoms de ta
via.

ei plenament
fi de 1330, de la Raería era
d'anotar tes ressolucions del Conseil, tenia una de

tes tres de la d« cabdals, i hauria de redactar tes
per i (1 85}

1 m LP 1 263 §tf«r 1 3» 3Sf -38v,

p «I 11Í2 m un "nottarius
1. 29-31 doc 21 )

1 fiS El eonetdrt per Alfons III revoca el
de i definitivament la Paeria, i en

ti seu funcionament i tls cames adscrte.
AHCC 29, 1331. per CANELA i Max
TURULL del XIV" de
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f*
t

Si M hem at suposar nut te« êi t'escrivà
M eren tdènttques a ml·ljan t. XIII que quan comença el s W,
sí sembla lògtc deduir que la seva 1 el «MI
reconeixement jurídic implicara um mena que «I feia
necessari Òbviament l'escnvanta no era una institució

tue qui responia a un« aus denoten ja
carta maduració en In rtlacions juridiques locals. B marc
d'aquestes m êm aquel! ante í la Contraria,
s«nó una agrupació déte prohoms de la 'tia. apancéô de la qual
deuna néixer aquella nova figura jurídica dels

f 3.2.3. Àrticulacló institucional

es a ta
dos categories diferents.

La del poder púbic central, i tes d'arrel
En to col·laboració primer, i la integració

després, d« J« i lit funcions a) battte o
ai i «to consote d« ta o a rassembla
d« i aproximació -que no la fusió- d'ambdós

és fi que el d'un
(187). Examinarem breument com

convergència -o bé com no
s articulava «n d« ia documentació que coneixem.

i la Confraria » «I
l'any 1182. p f*ta • que -segons els

»v tiiS), 3S i
ss a Ma* TUÄUIL «USINAT Et de
Pit«, 1331-1383. tgcM » (Lleida»
1906). 2f -24

Ouart dt *̂ AC»", com dels Cuna o Cort,
ens sempre a personatge documentat «I 1186 al

de (doc 38): d« Cervera et baiulo"
Rt» p«f LAUNÖE

187 és la »si per FONT (Orígenes.
271) "Los dos autoridad y representación
popular, que se han unido para la modelación de

muniĉ >al catalán* Lautor considéra que
d'aproximació començà ff XI t rebé l'impuls

a XII Això atxi de forma clara t
evident a
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documents actuava un "baiulus Cervario*. J« hem
exposat el caràcteri (es »uncions d'aquest càrrec O 88).

Ü 1185 el batlle amb caràcter
«M reial, un cervane". i

legalment. vigent ht confraria conjurada i amb cònsote
governants. Anió m obstant, ni el de to confraria
(1182), m el de la confirmació del ni el

de càrregues teudate (1208), cap rfelte no
per res n, al batfle «J g El battte només

dl vida m aquell establiment de terres a vint
individus precisament exclosos de to í hi apareix com

del que han (te pagar ai ret.

Per tant, el procés d'anar to primera
local es va fer la més mínima

del des da del s. Xii fins s,
Xlli. el battle re«al és l'únic càrrec o

que, des de 1255. està i obrir de
pau í «te homes da Cervera (189). Aquest privilegi,
que a un que podia intervenir
f de la vila de fot també era un pas endavant vers un«

"autònoma" del municip», ja que cap autoritat (i
en tampoc ro podia »to homes
de Cervera per la de to pau i només el batlte
podia fer-ho, Amb actuació, a l'hora que es reconeixia to

»els en tos de pay i treva, el
rei donava un pas endavant en amb els poders

que des de començaments del Kill ,10 reconeixien els
ja definitivament pel monarca

També en cas. amb
de its que hem vist, el com a deïegat del

re» í per a nivell el seu Però en dp
ris to col·laboració amb

la vigent.

Per ets i els actuals no
cap ni cap convergència apreciable. Sembla

ser que ben delimitades,
tot i la per separar les a

1 QO00 any d« 117S dos de testimonis
del en una vtnda de dtl re« Instrumentum

Stephinia Idelfonso, regí
arigonenstym, eodem quadra de Valle Viftdi*. "Signum
Btmardo de Gervaoe, Signum GuHtotoni dt
Lavtncia, Cervane" (MIQUEL IJMLfiydoWïki I 285-286.
doc261.

1 m AHCC LP 1255 abril 9,3r.
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a/ La admirisfativa requeia M amm «M baffle
• -c en tot cas tes rende« que oferia-

eren de art rei 11 desenvolupament
s'observa en el et 1186.

Posteriorment batlle exercirà una Ai de funcions .

W La és la de més difícil precisió. La
del Cervane* només l'hem documentada

una sola vegada període (1186), i que s'especifiqués
la seva Però és el nostre parer que aquesta

funció era compartida -i m sabem com s'articulava
amb el col·lectiu de prohoms lit to

v:!a (191). Cap a del s. Xut, i en ta fundó
a de! (és el cas de

o del Fins ben entrat el s, X'V de
la els dos càrrecs i el oms«!

(192).

tí La havia «n de
al XI i XII i vist -com els ocupants
d'aquest -4t tot ocupat per del comte de

s anaven una dommicatura a fa vtla. La
amb la

a de to confraria de El pnvilegi
d« 1190 pennet eis homes de Cervera de defensar-se i repel·lir
tes de propietats (193), t en certa

-i en tot cat «(
de la

d La governativa, que, en definitiva,
ta judicial la i també

(als dt Cervara han de 3000s a
de Cervera tl tit? per de tros usos),

és ta de i
de la Confraria i tl

Sobre its qye es a Carver?, sita
de Prim BERTRAN ROKSE. "Les à« Cervera,

yna de 1311* V (Cervera,
1987). 71 -M.

191 163-175; La
83-90

192 TURULL

"Ont no gos en tes prohomens
de Cetera pus qye eis de E que degu no s
puxt lyrs ptr ratio» s« ho fan que se.n

fAHCC LP 11ÍO mac, ir.)
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3. MUNICIPAL ORGANITZAT (1267-1331 )

3.1 « Transició del municipi rudlirwittri •! fnunicipi orgcnittBt

En dit règim municipal ens en alto que
ens una documentació moH fragmentada i oficial.

es fid estaWir períodes ; particions, part
és si no es Els

els déte canvis però no tot el seu
desenvolupament A metodològics cal fixar uns i
una penoditzaoo En el nostre cas. i per ta de
l'estudi, pensem que Its de latorgacio de privilegis

són un amb el quai sempre i
no oblidem que normalment una compta amb un

i un context que K donem i que no sempre són
explícitament referits t n ete documents.

La »ostra periodització contemplava una etapa de
municipi rudimentari que abastava dis de 11 78- 11 82 (primer
documentat i Confraria) fins tes portes de 126? (doc.
"parcianO Aquesta segona etapa que s inaugura amb

déte com a de d«
prohoms i eiou de l'any 1331, un dAHons
til regula definitivament un que ja es trobava
amb un d'orginteaeto,

Però fins í tot d'aquest period« hom podria
i sí més no

la dt paers, í prohoms
(1289). la del de (1311), i ta

dt la Paeria (1331)
va acompanyada de i que

analitzarem al seu moment

En l'evolució del rdgim municipal al del s, XII
fins el XIV, a a més d'una cronologia que ho
cal que els períodes. Dos

i de caràcter jurídic ens ajudaran en

a) La clarificació i concreció del marc que fixa ¡a
funció i governativa,

b) Un substancial tn l'estructura del govern
local
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La te ¡a feina fiscal te cobrar
A per fourar-tes al monarca

un avenç qualitatiu considérable Les atribucions
fiscals coincideixen en el temps antb te reapanoo (si considerem
A de d'uns que assumeixen
to de ta universitat, i per tant la
clara un directiu redurt i un altre d'ampK (1¿67).

m el temps, i per això ens sembla
leit de de» municipi a partir de
12SÎ-12TO (194).

Està dar que ta Juradia (te 1311 sera Im
primera te ta segona tel s, XIII, però no

es el en aquest

CM ta més rellevant
ai va ser

a les en poques IMPS. Ei caràcter director
ts amb tl no només

sinó decisori í controlador consellers, i la
de i assemblea te pren» ms canvi, que no

era tins que H donen
(195).

1er La de les reunions cap a
òrgans col·legiats i responia sobretot a
una in aquest ho d entendre com
una i

La te ta vite de tes darrenes tel
s. Xill 01$ és La prospentat
3conomica que vivia tl país i ta vila, i l'aparició í

en ei tramat d'individus amb un estatus
era un motiu que una atenció més

l FöfMT la aparición tel municipio
a del XII, període que

te A Ctrvera no es documenta una
anterior a tes darrtrits del XII.

^ Sobre els origtns tel municipi cal veure,
evident-nun!, FONT .Qfigtatf..., , L'obra, §1 1Í46»

un de la qye caldria
Del autor podem veure "Génesis y ...",

i el te la obra referent a tos
a la Gatilynya medieval: Estudis sobre fis

djtts_ i injËËMSfif s J^^_M'-—AJQÊ^^yË-,^liasyM. (Barcelona,
1985),
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envers els nous que no la que

El creixement demogràfic també ve ser IM dels
d aquest procés. a un punt que ta

assemblees de tots ete caps de § la d'elte,
resultaven impracticables »n una urbana
com era Cervera a del t. XIII (197).

Aquesta pressió tècnica tendent t reduir el nombre
d'individus que encapçalessin el govern m veí« accentuada
davant ta acumulació d'aspectes de ta vida local que

Els pnvitegis a l'escrimante pública
i 1281) sén un de te de ta gestió

ciutadana

2ün La a tes delegades de
persones era un i

reiteratiu

FONT «s la importància que deurien tenir
'es de Pau i Trava i Air en ta

de tes autoritats (198). L assemblea
a Lleida l'any 1214, a més de ta seva

per de tes Cods, en tes
El capítol IV ampia la pau i ta treva als

de les i de reial.

IV, syb hac pace sint Gives Burgenses et
omnes al« castrorum ft villarum Regs
Aragonum et Ecctesiarum et locorum
Reigíosorum habitüores, et omnts res eonim
et )ura et possessiones que ab eis

1QCOT Una í suggèrent sobi- aquest periodt pot
a Roberto S, LÓPEZ: ILn r̂agnto de Eurojtj (versió

1965), í, ctel mateix autor, Li
ßn la Europa m f̂fifl (versió castellana Barwtena

1S81).

197 Es de ter precisions sobrf la pobtecW de
Cervera al Xlil, però en comer»pr el XIV, l'any 1311,

de 1233 focs (ACA BG 3 vol 2
'segon de tes de Catalunya"; publicat per
BERTRAN "Les reials...").

1 0P Els ("paeíaríi") d'alguns municipis catalans
tindrien individus que participaren a tes

de pau i trtva per a pacificar la terra (FONT
^ 332-333}
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uno vel diversa (ocis et uno vel
divers« titulis presidentfcus. (199)

Davant la confrontado, més o menys velada, dels
de la monarquia amb ete feudate, fis rei s'esmoçaren

M cercar el >jport de tes ciutats Per això era necessan
potenciar tes demcv îcament, econòmica i política. La p*u i la

era un ingredwnt imprescmdibte pel desenvolupament
econòrmc í déte nucKs reials En aquest sentit cal

ete prwitegis atorgant guiatge Q protecoó ate que
venien als mercats i les fires (200).

Però de fet és la constitució IX la que ens interessa
més en En i §G tnaren dos

(un dels "metan* i un altre del "populo") d'acord
ei per tal de fer complir els acords de tos

de Pa« i treva.

IM. Ut autem pax Mi aii firmier
dt predictorum

et ut et
cum diocesam Eptscopi ex

se de
tt de populo Procurator

m vel
Episcopatibus vicanum idoneum ¡im

constituât, qui formam
pro deffendenda

puttee juramentum Eodem modo
dou qui electi fuennt in civitate,

Cives vero cuiuslibc: et
quorumiibet locorum supenus predictorum

per se »psos. mm pro vel nomme
super servanda se

ateni, S vero a
in exercendo pacà

Woneus tpanierit, procunter
removeat et alium
(201)

199 1-1 91.

200 A Cervtra il privilegi atorgat per Jaume I n'és un bon
fAHCC LP 1255 abri! i, 3r.; ACá Reg com 100, 107v), VW

II. 5. d'aquest

201 1.1 92. El text equipara "cives" a "maiores" i
ho distingeix d'un "populo" que probablement cal identificar amb
els "mine*res* d'altres documente.

472



tfi -pêcianus- ratllava te
judicial, ja que assumiefi, imb el veguer, ta responsabilitat del
•MÍ *>•»i«*•»!•«* ai »ii «Era. l*fi •fjfflJMtji mt&itoti** fÜM A»A ifc-n« t r% «ti1 A •• m ̂ íwlan ai »I Éi A|!̂ M .̂manienimeni œ loruro puonc. up wi, aquesta pamapscto .»no
ei veguer -més tai dueña ser sobretot amb •! Mit- m el
desenvolupament dt te f-maó te una caràcter ist ca
essencial del plenament M sagte XIV
Però «n cas el veguer exercia IM de l'elecció, p
que podia els triats si aquests no eren considerat
persones idònies

Però te coincid+encja en la utilització del
"pac¡ari'' tant en tes assemblees de pau i treva eem

m da l'àrea de ponent, m s'ha pogut
fixar amb que ambdós relació
directa, ¡a que tes pròpies de pau i Mm cim hem
vist, que ate "paciarií" no actuaven com a

de ni d« cap conuntet

Tot i c je els "paciarií" no es a Cervera
fins 1267 í amb un caràcter ple de locals, la

de vems de Cervera a una de Pau i Treva
de 1218 (204).

El rendement í ei fenomen de la recepció del
dret i canònic partir del s, XII i sobretot al

del s, Xlil, igualment en la i to essència
de lorganitzaoó municipal. D'una banda aquest fenomen impulsava
la fonamentació de Its i d u^a de

d'uns principis que actuaran an
perjudici d aqueüa apiicaaó privada de te om era ta
feudal. Si la de te del dret comú
fou l'autoritat te capacitat d esdevenir te pnmera
font de del dret, tes publiques també
van moviment El tu li
vertebrado de te comunitat que por gràcia
de (205i

202 VW VI 6.

la pau i te treva el noy és el de
GONZALVO I

CBarettona, 1986. amb
72-74 A mit hi ha e» d'Eduard JUNYENT:

La£in,tXlAl.(Bafce|o"a. 1975).
204

205 CLAVERO: Común 197í), 11-
16; GARCIA-GALLO: "El defteho y el común en
Catalyna. y Malo-ïa* f ĵ̂ ^^cjrnyQS. ...... £._JMttl,,_tegiJ
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en aflò que ja hem insinuat. Ei
social I pottte de ta neva societal, així

com tes activitats comercials i manufactureres. 0stava mancat
d'un marc adequat. B (M d* feudaJ, i les

del dret romà que encara podien perdurar del über
nu IM que s'avmgués • tas reate. B
redescobfiment dels textos jusonians -Í en espeoal el Digest-,
van ser ei supon ideal que precisava ta societat de tos

viles Í medievals Per tant, ta
de i estructuració M muniapi amb ta recepció del

nou d'et comú no r>ot passar-nos per alt. ja que, sense tractar-
se d'un et causa-efecte hi ha un viñeta indirecte i

mou «és

3W/ nom no pot obfcfiw la eonjynturt política que
Catalunya en period«.

D'una banda (esmentada a enfortir
i et paper de! Príncep. Aquest fenomen va

un a mitjan §, XII amb !a unió dinàstica
de í Aragó, • partir de ta el paper del comte de

-ara w- considerablement. A mal,
cal la de poders que societat
feudal La del Rei amb els senyors no

fra La no coincidència de interessos
ei re« a l aliança de les catalanes i A

A a més duna tont d ingressos, tas
un que participava a tes í gaudia ja de

cert pes en aquell els principals
mercaders. jutus... els qui per deixar
al Pff (tones, no era que els

llur en organitzar efectivament tas
i ciuta's De fet era una augmentar-ne ta

la indústria. una organització
que també serviria per cobrar ràpidament i

e's que anaven a l'era

1960). 229-249; Upo NlODLJNI;
"Droit commun et les
au moytn a§t* dl stQrtj , dej ................. (Mttano,
1983), 84-91, i mes Jotqyfn CERD'A: Trinapios (tel

tn tes dertehos del antiguo reino di
Murcia. 1245-1284*. |spjfSg .......... yJJMfgjig, ..... j. \_jasado ...juridjjeo
(Muraa. 1986). 701-726

general d«l fenomen de la recepció del
comú a Europa, i la problemática de les fonte del dret

és dtí veure Francesco CALASSÖ:
Pjrjto (I Le fonti, fulano, 1954); concrete que
htm mencionat, 345-366» 409-4S2.
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banda, la vertebrado
supranaoonal basada m la suprema del rei, precisava
«fura bast I definida, m
òrgans jugaven, amb els i veguera, un rol
important en la un esgrao essencial
que feia ta reial • la del pais, i

elevar a la suprema te i necessitats

De mantra que el del rjdtmentari ai
municipi orgarv'zat -i de fet el mate.x origen del municipi- és
un que respon a d'índole molt
diferent Causes t explicacions «pe no hem abastat, ni
d« lluny, en It seva

Podria dir se que conflueixen uns de caràcter
de i evolució econòmica. í

duna i uns i iocal.
La de tots ells explica evolució
institucional.

»I conetpte "nació" des de la perspectiva
i no com a jurídico-política. Els

que comporta l'apanciô cíe dat d'una
de la del Oet nan abordats per

IGLESIA La del Derecho, Una
(3 vete- Barcttena 1988). HI. Antariormtnt

i de Catalunya, del autor: "Pau Claris y la
dt

de .ja (Madrid, 1983). 401450. Sob« la
del "Estat" per a un període històric

al contemporani, pot vtures Bartolomé CLAVERO:
y Derecho: Aesrea del concepto

de "Estado Moderno**, dt _ Ejtmjoi
19 1Ü1), 43-5?, Des de la meditval i

com a ens SALRAGH:
volum II de la

Historia de Catalunya dirigida per Pierre VILAR (Barcelona.
1987); i com a aproximació al fet nacional, coordinat pel mateix
J,M. SALRACH- "Els orígens de ta nacaó catalana" (amb la

de BARCELÓ, J,M, SALRACH, P BONNASSIE. i A.
ALTISENT), LAvenç 78 (agost-tetembre 1978), 17-48.
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3.2. Inttituciont orgànlquet d« caràcter representatiu local

Des perspectiva (1267-1331) el
et Cervera va observar interessants mm m

en tres aspectes:

a-en les modalitats de representació
b-en ¿Is organs de poder de base local
e- en els mecanismes tècnics d'elecció

Ai »arg d aquest capítol pretenem introduir-nos en
del municipi i desvetllar la

Com p hem indicat. It dtlMiíva de la
de la o de prohoms

a per iniciar l'estudi del régirr, municipal
A partir d« M s, XIII el govern local sempre

prendrà una organització en diferents un dels quals té
un marcat caràcter representatiu i directiu Oms d'aquest marc

la pot adoptar modalitats
que en el fons responen a adaptacions a la

o de la comunitat Amb concepció
que es dona pe' supòsit que la confuto* de
1182 i 1202 havta caigut aviat en desús, t que aquella

» reconeguda precoç no un vincle
la que ara tractarem

La pomera mstrtueto c* caràcter representatiu tocal
un d organització suficit . corn per ser considerada un

règim municipal ja organitzat, la trobem documentada a Cervera el
126?

és t any que apareixen els De fet no
s» terminologia -i fins i tot la mateixa figura

va concedir-la el rei per dun pnvilegi o
document extraordinari, o bé si fou una apanao per generació

en mig (funes circumstàncies determinante i
Í20SI E! cas és que els de I any 1360 van

que privilegi de 126? havia de figurar en un toc
preeminent en la del Llibre Pnvrfegts, i així
és, ja qua el trobem a la prunera pàgina, envoltat d'ornaments

i |20§)

HINÖJOSA füJSOïnen v la cuestión
gn „Cataluña dwrif!teJiJldÄ_ |̂a per l edició de

II

La va a "pac»an»s et probis
nomintbys ac tôt» Gervarte", i el contingut, resumit pels

és ti 'que I senyor Rey no puxe enquire
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