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Al text m menoona la
dicte ville Cervar«' Un altr* privilegi del ni Jaurrv i dat

any, «i $ adreça a et slngutot
Cervare', M i que més tard esmenta A junt amb «ato

it nostnV (210). La figura del paer ja
ren e! ple però la

ta encara no esta prou Una COM és
ep« els t veguers siguin (en

i una que també m així ate paers.
Amb «I temps, per aquests paers m homologables al

o ia que un caràcter
des de baix (ascendent).

La Paena. -nom que rebria li regentada per
("pactant"*)- fou un fenomen de ta

Catalunya Nova. A l'Edat només van de forma
els de Lleida. Cervera.

Tàrrega» Agramunt t

Com s*ha dît «bans, tl primer municipi q/ue per
va t) nom de "pactant" va ser Lleida l'any

1216 (211), tot i que tl 1221 tomarem a menció déte
{tl s'W fifty 1197). El ,wn de contóte

í des dt 1242. Però la Paena corn a institució
de 1264, un que tes

de a la nova (212).

A Barcelona, com a Lleida. d'un primei période
amb cònsols (1213, 121§,„), van apartwtr els càrrecs de paers
ei 1249 Paena aviat fou pel Consell (1258)
qye -no modîieaeions- al llarg de l'Edat

Dt fet no ts tint de "ex now*
§»né de ta càrrecs de paers,

Air* el executiu t'ocuparien

la de Cervera «« donçhs
no teyt per que fos enqyendo»"" (AHÇC LP 126? gener

13. ir)

210 AHCC s/n; LP 1267 maig 1 , 5v-6r

211 PONT O f J f f 333. GRAS Lafaheria 25 iss,

212 52; GRAS Lj
25 i ss l ) qui nos voluimus et

tt vob«s quöd ape'laretur
Pactaría'
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que if» aleshores eran consultius, in definitiva,
fluïm a Barcelona hagué paers des de 1249 fins 1258

A la vila veïna di Tàrrega A paers són documentats
molt Se'ls troba el 1294, amb un privilegi oe Jaume
(i que mana als paers I al batlle l'elecció de nou individus

de taxar els béns dels de la vila (214),
Aqutsta is versemblant, to qual cosa no vol dir que
Tàrrega no gaudís (fun règim de govern local amb anterioritat
(215).

La Paena d'Agramunt -de jurisdicció del comte
d Urgeü data de 12S3 (216), i la de Balaguer, sota «i
règim, de 1311 (21?)

Amb context regional ens adonem que el règim de
Paena fou comú als municipis de la Catalunya Nova. i que la
plena institucionalització no as donà. en ei dels casos.
fins passat mitfan XIII a Lleida Is fàcil, doncs, ope

paers de Cervera de 128? esdevinguessin en el punt just
que els càrrecs es conventen de en estables. De fet,
el 1270 en el manament reial segons el tote els veïns
estaven a pagar quèsties, als paers no se'ls menciona
per res, t el rei s adreça únicament a "vobis probis hominibus et

2 3 FONT Jaume L.; i més resumidament Carme BATLLE
GALLART, "El govern muníc<ïal a la baixa edat mî ana" El joytf".

19SS), ßl-81
214 ACÁ Reg 97 1iQr, Rtgestat per Lluïs SARRET:

(Tàrrega, 1930), 35, RIBALTA.TURULL "Alguns aspectes
del regim municipal de Tàrrega i Cervera al XIV", 10-12,
Josep FONT RIUS' IlBlSiJfcl JJLBQÍJt«ça dit .......... fi» ...... jB„j|aMPtt
I/Tàrrega, 1978), 27-33

915 Jaumt i posa el govern en mans de quatre
prohoms que de comú acord ei (AHCT
Llibre dt»s Protegís, t ir. I! ir per SARRET

R«m0n de SlSCAR: *La carta de Agramunt" MRABLB
IV 1884). 160. El dt la de

i d alguns traduite al pot ¥»ure*§ a
Joan NOVELL l BALAGUERO: "Els Privilegis d'Agramunt". Recerques.

Vil (Tàrrega, 1985).

/ AMB .1
(ert per FONT QfjQejiif...». 335) L'any 1311 suposa la

primtra documental, tot i que s'evtdeneta una existència
Veure FONT RIUS "El antiguo dtrecno

local de la de AHPE Lli 5-110.
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Cervane' (218). Aquesta m significativa
m una ordre que implicava INI bon d'cr̂ aniuacK)

Cal 9» aquette paers tenien darament
delimitades Murs atnbuoons.

U de representóte per mitjà de paers va
tMitr yna i un desçr, vuiupament i «Mb mm sofa
interrupció, in aquesta línia evolutiva només cal destacar que to

Ate es i« anar consolidant tant en ete aspectes
com en el contingut de Im atribucions En els apartats

que ens adonarem dels òrgans i de govern,
i també revolució de les funcions ate càrrecs
municipals

La municipal que en mans dels
paers d'ençà de 126?, m augmentar amb f aparició de to figura
dels "consiiiani" D aquesta manera van ser dos ete òrgans

assemblea de prohoms Els consellers ete
trobem per primera vegada l'any 1289, sense que
coneguem sobre ei procés que els duia • to
representació, ni tampoc tot que
mantenen amb els paers i ete prohoms Dt la documentació es
desprèn que ete amb a aquella
data (219)

Per tant, a del s. Xili, al déte
s'han amb tres a l'escala

de la (pae's.consellers í
pronoms), in canvi no dar, la documentació a

si els prohoms formen part o no de la Pieria. D'una
els paers, que no sabem m eren ni amb quin

En certa manera hem d'tntendrtts com a
directiva i col·legiada del règim municipal. Després

paers hom els consellers com a un òrgan deliberatiu i
decisori en mig de's i prohoms En moments
probablement tingueren una actuació precària ta que ta inèrcia i
el pes del costum sovint continuava ete prohoms

Ja nem v»st que el 1272 són t prohoms de Cervera
ate qu» la El 1281, en

de i escrivania, el ret el privilegi a
"pacíarws et universitat proborum hominum Ctrvane (...)* El

218 AHCC Pergamins S/n; LP 1270 març 11. 7r

?1Q "Salutem et gratiam mandamus quod dt omnibus
et communtbus et collectis per vos receptís

in predicta villa Cervarie nomine univtrsitatis ipsius ville @ {
J cum pacianis et consiliariis «ps»us vile Cervarie que nunc

sunt (...)* (ACA Reg Can 80 94r).
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1307, quan Jaume H enfranque« tots els de I« vila del
fit pesatges,...etc, t» ft • •(...)

protHhomme« et Cervarie {...f.
«B IMC sola ocasió s'ha relent et t també per

pnmera vegada el 1289 ens apareix un« altra figura de
i administratiu: ion «to 'coäectortous

ft v.lle

d un punt de vista la consecució &
recone^ement dels tres (comptant-hi »li prohoms i amb ttt
reserves òrgans diferenciats dins e) regim municipal
marca una fita En endavant -amb un nom e amb un
altre ja m Però ta

la qual és una ambigua
de que no necessàriament Hem d'identificar amb

la de la vila. e©m tt conjunt dels habitants
de Cervera,

Anteriorment hem mencionat el que suposa
i el concepte de prohom En M c« ta

dissociar "probihommes" i "universrtas*
(1307) (221); ef probts ac tott comuni
Cervarie" 'protxs et
Cervane" Però aquesta no è«

Te-nbé trobem et universitate
proborym homtnum Cervint (1281) (224). Sia com sit» una cosa

ser la com a munió de tots eis de ta
vila. i com a últim de t concessions, í
una era el conjunt de prohoms darrer tonia
també un recor»««tment jurídic en tos mencw»
oficials

D'altra banda, si convenim que els prohoms formaven un
òrgan a del s. Xlil. és que no podia

d'un cos de
tl fet de trobar-lo vtu en ptfted*

que em un et» i no Tarreé
tte a La

que poc a poc el ei van fer
una important És que Its

les en la del

220

221

222

»mwei 11

AHCC S/n; LP 130? 2,2r-2v

AHCC s/n; LP 1267 1, ir

223 s/n, LP 1270 11. 7r

224 s/n, LP 12S1 16, 17v-18r



La pomera manera de fer-no era una assemblea
dominada per pagesos i petits artesans

in dtfüi» -en aquest preas période (s.
considerem l'assemblea Ü com a un òrgan

més de I engranatge del règim mumcípaJ. Un òrgan
que viu ( feai, i que de cap manera f» era
un «tomant decoratiu ni reminiscència simbòlica do res. Era un
grup que a més a més de representar una realitat sòcia; i

uní manifestació mort ciara.
Por tant, els prohoms (malgrat l'actual per conèixer a
fons qui com a configuraven tin nivel·l essencial
d'aquell I «e consellers, per contra, un nivell

que no un dar,

Però ei pas dels panoràmica
cdnviant Les de l'engranatge seran tes mateixes però
s'observarà que es d«

El més important del període que ara
va l'any 1311, t va ser per les

polítiques i la corrupció dels paer¿ Això va moure
Jauffw » a an ti dal
(2261

Ü do govern per da« da 1267
en una fast que

canvi uns motius polítics, p que «I document
recorda que els s'havien da l'ofici ai
llarg de 20 i usat

225 no dades ta co.nposioó
de Cervera al Xlll. Pare cal que ta vila

un pagès i
que de i mercaderies. l'elavat

de * de que pal sagte XIV,
no yna del que e« un

Vtd

ACA Rag Can 20S, ?0r i §§ tes da
131 1 q«« venan a provtntn d'aquest document.

quod tt
Que et diu{

§wb dei
ttc tt

ville é« «i una. at non
vide qui a par témpora

at t-

et ut ab
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Però ta corrupció financera deuria ser l'etement més
rellevant de r administració del govern si jutgem per
tes mesures que el rei va disposar a través d'aquest privilegi.

Pel que te a te morfologia s'observen
novetats Primerament despareix te figura date paers
í te dits jurats. Podem pair, (tema, M période di
Juradia com abans parlàvem del dt Paarte. Els jurats estaven
acompanyats per consellers (228). Però carwia sensiblement sobre
KM tl mecanisme de representació e etecció. No coneixem com eren

ni per qui «fe anta paers Ara en canvi, l'elecció es
feta mantenint la proporcionalitat dels tres estaments socials en
te representació municipal,

i consellers formaven part del règim municipal
com a de 'a mà major, ta mà i ta mà menor
(220). Cada una de tes tres mans GOS pírate i {teu

in incomoditatem et populi
ville ad et permtiem pauperum populus et

viiíe coram nostra
dicte universitat! et ex inde

excusantibus s« et dicentibus
m se et oftaum

superdictjm Et per longos processus partes acrite
et generibus labonbus et expensis.' (ACA

Reg Can 208, 70r).

22S Uns representatius molt els trobem a
(1315). V«; Manresa, amb sis í trenta

per (1323) (FONT Qrjgangs_ 400-402).

de te batx-medifval és
meu i da José Lyis
MARTIN "La t de tos hispánicos"
AE.M Vil 1Í70-1Í71), hem de

de nou la expressada per EixiMENlS a te segona
nei xiv i la partició en màns: *( } te (parte es

qre la es de tres de
ço es, de manor». t (..,)" (Francesc

Efe
També i VINYALS: P§ft

L f »5_ €)i ............ te ...... dt
tic 1Ï̂ 2, dt a 1966).

21-22 El a al I'l d'aqutst
trebal«.
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consoHers, to pua) cos8 representa un règim municipal dB sis

La de 1311 pretenia evrtar que el govern local
caigués t n mans dun sol pup* Í que to corrupció afectés IM
finances del perjudicant li vida i els interesaos de
tota la En aquest sentit rectificador s'ha d'entendre

per i els mecanismes de que s arbitraren
m e' de 1311. Això no obstant, ta d'elecció tíe

era un sistema totalment ja que m ere
cap exterior a to Els mateixos

membres de to triaven els seus successors, i així any
rera any. En cadascuna dt tos fes els dos jurats i deu

dos de ta mà per reny
que començaria Els acabats d'etegtr. juntament amb ete

i triarien ete trenta consellers del
nou any (231). En aquest sentit el pnvilegi no deixava clar com
a minim dos Pomer, no indica com es faria to primera

any 1311, però és de que eren tote els
r-'.embres de mà els qui triaven ete seus representants, peto

230 JauTv i també reestructurava el règim municipal de
Tàrrega l'any 1313. La vila es regina per que elegirien

a raó de deu per a mà , a 1 i efecte
d evitar im que- es produïen entre els membres d« tos
tres mans (AHCT Parfamins bossa I, 41. Resumit per SARRET

-52).

-pemum C4im et assumpcionem juratori et
tpserum certiis moáui et tormam in posterum

habeafur, Hrmtter statuentes quod anno quolibet in
omnium pfediei ft QUI per
annum ofteum rexennt supradictum et de cuius exercicio

in desistiré, et sequentrs
et syb hoc fofmam Quod duo |yrati

cum X manus majoris eligant duus ¡u ratos manus
et due cum X manus mediocris eiiciant

et cum X
manus elgant duos manus minons

per «t elections
in Cervane quod bene et

et amow
suo utantor

»n dictí et
ad conservaciones et comodycn m lurium moram et

et vite comissum eis
exerccfcont Et dieti et predicti

cym sequentibys srt triginta
qu» una cum eis non permîtantyr per unum annum

et oftóym mtmorttum" (ACÁ Reg Can 208,
TOr).
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aquest tMtftffi no m m «i els textos. P«rò a
més, no si ete trenta nous (tal any
són el d'un procés d'elecció per cada rnà. o bé
si. respectant to proporció de deu consellers per mà. aquests són

aniï te participaóc- dels i cessants i
news «*§ to tres ira»», cim sigui, un cop
el nou règim d« juradia, sembla que el conjunt de cuda mà

no cap per controlar i intervenir en els
nomenaments En aquest cerde tancat, ets càrrecs vells
designaven els càrrecs nous. L'única "exterior venia
donada pels nous etegrts que participaven en l'etecotó
dels consellers. El sistema de reproducció era perfecte, per bé
que a cada mà, de manera que, fos com fos, tous M eren
contínuament (233).

Da.ra banda, el privilegi de 1311 no reconeix
l'existència de cap assemblea de prohoms ni tampoc no

232 l'adscripció a yna mà no jra quelcom inamobWe,
Membres de la mitjana podien passar a (a mà major on tomar-se

t paraires i drapers numds podien alçar-se de ta mà
menor a la mitjana havien fet bons negocis i acumulaven

De manera que era possible que un membre d'una mà
coincidís en i en amb els d'una altra i
s'anés desvinculant de la seva base social originària. No existia
cap mena de reglamentació que regulés el pas d'una mà a una
altra, smó que 01 reconeixement social dels membres de la mà a
la que es accedir era el criteri que permetia
considerar-se d'una mà. No cal dir que el "rece -eixement social"

una objectiva: l'exercici d oficis mecànics, per
a l'estament mercaders a la mà

(Sobre tema, veure una vegada els treballs de
Carme BATLLE les a Barcelona sis seftes XIV
i XV, en UijgniJi jgSHLy. icon6mica de inielonga

Â Partir de 1510 a Barcelona ets
i ete podien i nomenar nous

qut tntnven a formar part dt la mà mtjor (J.F.
CABESTANY FORT "Aportación a ta nomma de los 'Ciutadans

de Qjgiiiiplti y.= Aportaciocis 0 ta
y ÍO (Barcelona, 1962),

11-61

yv\"a Ve a del XIV d'un règim amb
tres » vint Els eren

un de jurats
la tna I'tttctyaven els matt «os
Després nemenavtn els que havien

d» any (FONT



atorga m cap atribució en tot el etecöu (234).
En extrem, els jurats i conseHers havien de jurar el seu

«i poder del battte reial. p«rò aquest delegat del rei no
reconegut cap «ira paper en te reglamentació M

ststema de juradia.

Mentre que desconeixem la relació institucional entre
i paers entre 1267 i 1311, els conseMers que

els jugaven un paoer teòricament important ja
que les atribucions dels jurats fcls jurats mi podien

superiors a 100 tout sense ei consentiment (te
toa els i ¿'alguns pohoms (235). Per tant. els

una activitat positiva que no m limitava a
smó que llur opinió de vegades revestia

un caràcter Pere ta regulació d'aquest mecanisme (te
control, que va més enllà d'un control estrictament financer,

problemes. D'una fi text especifica
claramen, que cal 'expresso et
consl»anoftjm et liquor««» proeewm* De manera que,

a formulado, no n 'hi ha prc.j amb l'acord de
I« dels smó que per aprovar una proposta es

unànim d« tols consellers. D'altra
també amb l'aprovació i et d'alguns

pronoms, que s arnbi a especificar de quins "procerum" et
trecta. m tampoc a de quin canal orgànic manifestaran
Ilyr opinió

Per tant, a de Ï311 coneixem restructura
del règtm un òrgan directiu de caràcter reduït, un
òrgan més també reoresentatiu que posava límit a tes

i tanta un i fora ja d«
la del govem un conjunt poc com a base

de la els Alio que si va
canviar va ser ta i els
mecanismes de composició municipal.

Una novetat -com a documental- és
del amb p que tant

els i com els elegits,
de tu poder dal liyr i bona

En loc, en canvi» la de l'assemblea de
prohoms ari reconeguda Es al cas de §1 131 S

402, noti 914)

quod s«x jurati
non

expresso e! tngmta
et aNiuorum procemm quorym ad hec

in ad vicandum commodum
{ )", (ACA Reg Can For )
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per ta Wm -electiva e governativa- 9» se'te
encomanava, te manera que aquest ultrapassà ja la W«

i el trobem amb responsabilitats polítiques
i amb dins el règim municipal.

Amb ta de tat Juradia Jaume H no pretenia
cap canvi que el contingut o M regiment
municipal. En aquest M manifestava clarament que els nous

competència en tot allò que acostumaven a for els
paers vigents fins moment Es tractava d'un canvi
de i de funcionament, però no m movien e te fonaments de
govern local Aquesta trascendencia que es confereix «Is

1311 te que desaparegut totalment ta dualitat
executiu-consultiu que haguéssim pugut en l'existència
dels dos i consellers, i paers i consellers).
Atio que no sabem és si el paper amb ete paers

va tenir la importància que observem amb ets
presents Hom podria pensar, a partir d aquesta nova

informació de t3li, que paers i jurats foren el nivell director
del règim municipal, i els consellers un cos no només assessor,
sinó sobretot de control i dectssió.

Però a a de l'important canvi del sistema
d elecció de càrrecs, i del control í d'alguns
prohoms de la júrate, el privilegi de 1311 conté un no
menys important bloc de mesures de control financer del Consell
t és, de fet, la motivació del document, i a ta
qual es vinculen Its anteriors mesures: el descontrol
administratiu í financer que ete antics paers havien
protagonitzat

Dms del camp de les finances, els consellers no només
hauran d'aprovar Its despeses superiors als cent sous
barceloneses, s»r»é que també han de en la tributado i

déte que cobrava el Consell (237). Per fer
eficaç nova administració, s'hauran de tenir dot
de l'un tn mans jurats, t l'attrt per ate
ço f issuers Tant en fun com en fahre s'anotaran ies despeses t
ete ingressos de la Juradia, de manera que ta comptabilitat d'un
any no podrà de cap manera irrossegar-se ni resl?r pendent en ete

"(...) kJ quod per dictos paciarios consuetum fuerat
exsequi forma tarnen presentis provísíonis tn ómnibus obsérvala
decementfs (. )*. Aquesta mateixa idea es repeteix uns anys més
tard en un privilegi: "(...) et facerent {ete júrate) kl
quod per paciarios qui in dicta villa fore consueverant erat
exequi consuetum (...)" (AHCC Pergamins 121 , 131 5 desembre 18),

"Et tune tribuantur et taxentum eiusdem ad cognicionem
¡uratori et consiMariorum sumptus necessarii seu expensse" (ACA
Reg Can ?Ö8, 70r)
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eJets jurats t const'lers de l'any sobre La
del Consell es basarà en la recaptació de

quet> «es i comuns, que caldrà recaptar de toma proporcionaä a
les de cadascú (239). Els prats i consellers
nonenaran alguna persona per a tear Im i comuns que
eis veïns hauran de pagar, i públicament atorgaran la recaptació
dels dits tribots § aquella persona que, sent idònia i suficient,
ofereixi un preu més baix per a fer-ho (240). Però d® cap manora
els jurats podran imposar, manar ni retenir el cobrament de
questies una vegada el seu manament d'un any s hagi exhaurit. El
privilegi prohibeix expressament qua ois jurats, an virtut :'el
seu ofici siguin exempte i immunes del pagament de questies i
comuns. En canvi, rebran cadascun i cada any un de 40 sous
b. (241) Finalment, els col·lectors de lea quetttes i eornuff
hauran de passar comptes amb els júrate de l'any següent al que
hagin tls tributs

"Mandandus in super quod siant et ordinentur de cetera
duo Am quorum abfere) unus »néant dicti luraj, lîîerum vero

me mo r a t- m quibusquidem libns sic m uno sint in
atio eonsenbantuf omnes recepto dart et expense que fien

vel continuant pro commune un^ersrtatis predicte alia,
«d quod pro data in altero ¡psorum "opartuii extrterit et non in

in computo nulatenus admitatur,* (AGA Reg Can 208, 70r).

Això p s'havia establert així en prilegis de
1271 i 1272. "Out tots tes venins de Cervera sian tenguts de

en ( )", (AHCC Pergamins s/n, LP 1271 març 11,
7r). "Ou® los de Cervera puxen tatxar los veyns de la dita
vila que ab sagrament Hauran manifestât sos bens per més

qua no manifesta»* (AHCC Pergamins s/n; LP 1272
3, 7r 7v) Ei 1311 sote es fixava "Ceterum volumus et
quod eum contingent nos expert vel imponent questias

vite tt teneatur luxta
í AC A Reg Can 208 70n

940
* " tt mandamus quod cum contingent

vel convene in vel impcni coram juratis
et proponantur si ad abquis qui veut

El ii qu« pro minori precio voluennt ea
dum tt idonee et alias sic

et colbgtnda tradatur " (ACA Reg Can
208, 70r)

941* 'item tt quod ex juratis
sui vei inmums a questianis

v«! comuni. set «t percipiant qutlibet eorundem
sol pro suo * (ACÁ Reg Can

208, 70r)
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Podem que el sistema ntu dels pretenia
precisament que aquell règim municipal funcionés. U repetició
aousiva »ndrvKJus en els càrrecs de paer i el maJgovsm

en lat qüestions financeres, eren m obstacte
per al i harmònic funcionament de ta institució. Ara
sols m desbloquear UM 9» ocastonava queixes
i La de fer-ho era remoure els individus de la
cúpula del poder local m benefici d'una representatjvrtat social
que havia de Its denúncies déte descontents, i arbitrar
els mecanismes de control necessans .

De mantra que a partir de 1311 s'havia fixat tot un nou
marc perd que encara caldria desenvolupar, pal que
feia ai règim municipal: òrgans, eleccions, representativitat,

funcionament, físeaBtat, tte,

Però de fet passaran pocs anys perquè es produeixin
nous i matisos que afectaran la pràctica institucional. Un
pergamí d« 1315 re vel. la que no es complia la normativa fixada
per Jaume II quatre anys enrera. El document fa un repàs al

d elegir forats i consellers, i erts informa de les
en què incorrien els representants de totes les

tres mans i de les dissensions que s'ocasionaven entre ells. En
ton poc temps, s'havia reproduït l'oligarquia al govern local, de

que no s'observava la prescripció de l anualitat en la
dol càrrec i a més s'elegien parents i amics per a

de

Com hem v.st abans, el mecanisme electiu permitía
òbviament- la reproducció de determinades o grups dins
del govern municipal. Com que el era tancat, res no podia

dinàmica.

I efectivament, tant tra així, que a de 1316
Jaume li ha de modificar la normativa que havia dictat cinc anys
abans. En perjydia de! bi comunal i abusant del privilegi
concedit, els càrrecs cessante acostumaven seleccionar ato seus

o amics. El rei manté totalment el i mecanisme
detecció, paro hi inclou dues clàusules segons les quals tls

i consellers nauran d'esperar quatre anys per poder ser
i a més no podran escollir a familiars en cap dfls

que pstabfetx el document (242),

finalment tl rei s'adreçà a "universis et singulís
hominsbus predicts ville née non batulo eiusdem loci

*% M ?\

La mesura ate^svi. respecte del jurai que cessava, al
seu pare, «¡s í«"», nebots, germans, fills de germans, germans
consanguin«, al cunyat, al marit de Sa cunyada, als germans de
l esposa, els "patevos" i lots els descendents en general
(ACÁ R»g Can 213, ?8lr; AHCC Pergamins 121.1316 desembre 18).
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pesentibus", per tal de fer complir aMo que disposava aquest
que a matisar el contingut del d« 1311. Tanteé

l'encapçalament assenyalava ais prohoms Í te universitat fit te
vila de Cervera La idea 4 te realitat- dels f« havia
desaparegui («w canviat te base a partir de te
qual s'encetava el procés de representació com fi te

al d'habitants de Cervera mencionar
tant te universitat -com a totalitat-, com els prohoms, en
tant que grup distingit i paradigmàtic oW muniopt

L'any sobre, el 131 S» s'ha ei dictant noves
mesures per a nous entrebancs. En ocasió el rei

el period« de quatre per optar a la
(2-3). i a més et veu obligat a plens poders al

seu per a què any el qui faç»
umpersonaiment d« consellers a mà, ja que els

i i els no »s posaven
d'acord en quins assignar, de la seva mà:

*(,..) e» dissertation« et
in villa Cervane sub

vito (...)" (244)

El fs produïa en de consellers, que
coma a càrrec dels i ,unt ami» «te
prate que tots ells harán tiefit. Per tant problemes
interns a tes Tendències o
corporatius'

L actuació del un
extraordinari. puntualment intervenia manera en
el Consell local.

els que un ren l'altre, «1
model de la Juradla va perdurar de 1311 fins 1331
La reial va amb
una normativa per moment. Aquest context d«
queixes t no ha de fer pensar c,ue ei municipal
)3 no Al d'aquest la complexitat de
la va créixer i tes atribucions es
murtipfeaven,

El 1315 Jaume II atorgava ais í prohoms de
Cervera qut tenir propi per marcar totes tes

d'argent qui es a la vila. De nou el havia de
reconétxer. i poeriem dir que alio que

243 ACA Reg Can 213, 2§0v.

244 ACA Reg Can 213, 2S1r.
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decidiren «te locate mate« any un
document reial M* pMttê el A l'escrivà I 4
procurador de Cervera que anaven pels at ta veguería a
fer escriptures Et rei responia així a una iniciativa d«ls
jurats Í els prohoms que actuaven tu nom d* ta univeristat de la
via

Un nou sal·l qualitatiu en (estructura del règim
pot fixar se amb el privilegi pel mateix Jaume

Ü l'any 131?. Es facultava ato jurats de Cervera que. després de
ser i haver jurat el càrrec al batlle, triessin i

dels béns custodiabas i poguessin imposar
bans en cas d inobservancia del prescrit (247),

En mig de les i les a l'hora de
a tes per mans municipals, el

veu i augmentar i capacitat
Ei document ens especialment perquè denota un

La sorgeix una vegada més dels
Ei w es « acceptar una proposta dels magistrats,

i a f< seu §1 tramat institucional El
no m mana ret, que tan sols sanciona i

les jurats D altra banda, la documentació
als jurats, als prohoms t a la univeristat,

en tot de menetonar els "consàam".

Però atio que més és declaració
la qual des de feia era costum que els

un cop i fet sagrament en poder del batlle,
a la als que després

(248) De manera que el privilegi de 1317 només
aid que ja es feia per costum Sense cap permis

els -i qui si sap si també ets anteriors paers
ß per ocupar unes que poc a

245 AHCC Pergamins s/n; LP 1315 abril 8, 8v-9r; AGA Reg Can
211.280V

246 AHCC Pergamins s/n; LP 1315 abril 8, I9r-1iv. PuWtcat
per CANELA.TURULL "Tres pergamins.,,"

247 AHCC Pergamins s/n; LP 1317 juny 1, 27r-28r,
>% A Q0 "( ) |yratorum et proborum hominum ac universitat«
nostre humiliter exposrtum a longws arca

ttmponbus « vtlia taiter consuetum et usitatum anno quod
( T (AHCC Pergamins s/n, LP 1317 juny 1.

27r-28r.)
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poc is obvi que «ü
objectives i ta reattat s'avançava al reconeixement
jurídic d'aquests fets

La legal 4 probabiement també la practica
de guardians per vetllar

del oes ¡usi i en els oficis dels carnissers, mottnars, f
de peix. També m vetttava h de fusta, i ka de

i darrera només estava autoritzada unes
del A. Igualment era costum i usança

d'etegir "vmyogols", e volants de Im vinyes i déte fruits, en
ta èpoques que Im necessari. També ta de Wat era objecte
de regulació, a fi i efecte que l'emmagatzament per part dels
revenedors no laica de preus

Però si bé t elecció dels coma § càrrec
en era ei batlle 911 ho confirmava i qui rebia

tl dea en el que legalment
i bé El a més i més de donar als guardians,

i import bans que autoritzats •
als de tos

Per tant ta figura dels més tard ja m
de f organigrama del

règim La duració «s anual, ¡ no s indica si son
remunerats En tot cas una de funcions per part
dels i encomanaran tes de control i

de pesos. i productes a càrrecs

El de 131? s'hi dt directamwtt a
un altre de Jaume H de 4 de d« 1320 que el 131?
es reconeix la importància d*l i entendre s que
I import li pertany, tl 1320 ts fwa ta

d bans entre i

"Que tes de vtnyts i d'orts t de
carniztrs t de fteqwtrs t d« revenedors e de
tavtmes f d'armes a portar, sitn e

per tos e prohomes de ta
vila. e que cridats a del

e quel batte n aye les II pars, e to

y ¿ny L elecció de càrrecs de guardians es documenta molt
clarament en els primers volums d'tetes conservats (AHCC Consells
1332 1333, TURULL B JigSLJMMCfil! 136-137, 142-
143)

*( ) qut sit ordinata sub btnnus aut
peeeuniaros prestntantur nostro bawlo Cervtne, qu» §a
confirmat et recipit sacramentum ( )" (AHCC Pergamins s/n, LP
131 7 juny 1.27v-28r)
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(Mito la Hi; «t»m qu«.O pahers hayen §
atctsmquisicwsfaedors- (251)

i m coosoWa h facultat déte jurat», però
« battle IM actrtut sanoonadora. IM

dit toi descansava m »» balite, i li iniciativa
lie M «ü mag*trats locals D'altra banda.

l'import dels Uns d aqueta guardians destinats als
(2/3 i també al bat«« (1/3 pan) La figura déte

tl amb ü indicació Que havien d'estar
«n ta que n feien ja tractarem

l'evoluoó de les tunctons i atnbuoons que es desenvolupaven.

dispostaons corroboren la progressiva
que s encetava d ençà 1311. De fet, una

Al oes
de 1272, amb la reconeguda de te veyns", i
potset ei tie Im qutftin. ei

en l'època
d« la del és de al qual ta

Q que de ets
de "per sou i per lliura" La idea que el

als de u sorge« dels
•procerurrf t d« la vila B r*i M a concedir que

no per pagar més d« tes seves pròpies
Per mò ei de ate

f51 AHCC LP 1320 fifW 4, 9*1 Or La del
de que sen a
del el tat de ia tl
que h a rinden* de! déte Pnvtlegis.
que és ei nom s'adona que no és ei qui rep 2 3

sme e»s Però
p que a ifftd*« es que reben Im 213

i r-o de d havia d« to ei a
la hi d'u que Is i a l'índex es

la En es de
i per h» «

tl LP tl 1360, tl§
en te de "prats* que «ren els

qye hi el

252 les dtls « de la
via d« Cervera per sou e per libra" lAHCC
S/n, LP 1323 28. I3r
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per sou i per »tun & de tow eis béns
moWes i ai tothom. 1 M* UM procedir a

tot di forma a atto que hom
MA Abé és, en definitiva, el que trobem en e« voJrms

(254).

De feî el 1272 w M parta de e estimar ets
«ufe sinó te tatxar te de la dita v»la
que ab sagrament hauran manifestat sos bint per més bins

que no hauran manifestats'. L'accepoó de tatxar a finals de
Xlll no es només • te valoració, sinó també a la

fixació, o delimitació d'una cosa II ei text
de ta rúbrica ní ei de) privilegi as 1272 no permeten de saber
com eren taxais" els béns dels és «i que

amb ei privilegi de 1323 Probablement la
de 1323 <»n que ta el document t

del qyjl «s distribuirien tes carregues i els
tant com veinais Així que ta confecció

del volums del no fos que ta base
imponible servia modificada i esmenada-per a anys

Des d'un punt de això implicava
uní del servei, ja que ni

de tear i els per
a un tant a (256).

En cas. el no
qu* d'observar i fer em pfte*ptw-
tot tió qui ei disposava.

i com en tes el text
ts als r de Cervera

et efe no és un fet «no
en too ets a ta

La per tou i per ts en
•i que i f«a «i reg«»

dt 1331 (AMCC 29» 1331
13, per Trts '}

j
1378 la taxacié per soy i per ti
i 2d per de i et 3§ i 1d per

tíe t AMCC M 1 37S 1 r)

A»» i per »l «s de ia déte
öeis (AHCC s» o LP 17, 3iv-

39r)

25i
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de la taute Com mm aquesta

déte jurats el 1311 descansava sobre la
base de tes mans. Cada una de te« quais per representants
4M í Au Consellers. Després d'aquests dos nivels no
s'explicitava cap Cat entendre, però, que existia una base

a manera de m» deíectors. Per tant eren do« òrgans
ptenament reconeguts i m tercer de ¿Cal entendre que le

déte s'ha atrofiat i ha desaparegut en benefici
déte Probablement no Ena a pensar.

que el col tectiu de consel·lers també m rebre, de
ton« i per inèrcia, l'apel tabú d« prohoms. Quan
•fe m eren assessorats pete prohoms de
la vila A m,t|an segle XIV i també • d« ta œntuna, quan

te i ta dels consellers ós més
obvia. esmentant í prohoms
(257) Però termmoiògicament uní confusió, ja

que no on trobar tos tres mencions: paers,
i

te tot això en deduïm que els tant dins ta
com amb to Paena- tol i un

en un segon terme a pràctics El
del municipal de fi suportaven els

ets actuaven, i delimitaven
te i ets prohoms, que a ta

com un que podia ser
per i és mot poisWt

que els -pel fet de ser-ho i dun ceri estatus
igualment

La per li el 1311 de fet
d'un règim i amb

tots fis que el en endavant Si be
el de i el d autonomia

del municipi, « el ¡undic poden

257 Ptr el 1394 (AHCC LP 10, 13?v-
I3iv ) *( ) pro paoanorum «t
proborum horrwnym Carvane ac ( )*

FONT §s dt els
prohoms com una de d« tot el veïnat
En alguns prohoms en de Consell
General Es el cas de Ltetda, amb tl de la
documentat el 1340, amb de vida (LLADONOSA

'?_CHítat_ 53) En canvi a fins
Ï 335 un format per tote eis de (J
SEGURA Mtstonajíe 1907 A Cervera en
trobem alguna uns anys
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No en va RIUS entén
aquesta data m 1311 com l'establiment dun veritable règim

L« orgànica esta »a m dos nivete
UM en mans «Ml s« i un grup de

que controlava, delimitava í participava n let
dels Aquests dos cossos apareixen tel

així com també s'observava la importància política del
batíte reial i ta incidència tu ta del govern
local

S J. Jurisdicció reial inferior

A a més d'observar com el règim de
govern local, ens interessa de revolució de la

inferior, i no perquè dins d« la
smó perquè M va una incidència

i determinant.

Abans aue ris fixem què entonem per jurisdicció reial,
i en ens centrarem Dt de formació d'un

vam l'actuació del
reial 'amb de sobre M), i
l'actuació. indeterminada, d'un "justicie",
potser al cyna o cort de LAUNDE («roto la (260).
La del veguer, en tot cas, era posterior

Ai del s. Xlli un segons el
la Menor quedaria només

pel * pel vegue.. La diferència que més ens
entre ells dos en fambrt dt la jyriscfieeio*

el a la v«fa i els te****** (G».»e configurava la
i el veguer per tota la veguería La figura del Cúria o

Cort pel i el vaguer (261 )

Tenint el yna jurístít̂ eiò d'àmbit local, el teu
radi d'accio no s'extenia només al nucli urbà consfruit d'yna
vila, a la jurisdicció de la pròpia vila el nucli i els
termes, fa que en aquests havia patrimoni per administrar,
Per tant no és desencertat parlar d'una com a demarcació

259 FONT pngenejLu. ?73

260 LALINOE "El "Cuna* O 'Cort*. " 169-297

261 LAüNDE la tur>sd>ccidn... 81-82
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dotada d una intensa càrrega o governativa, i
(262)

Però am com e: veguer ganda del mer i mote impen,
el batlle tenia l« del
batlle és i així entén de ó* i crimináis
que m pena corporal En un prmop», com dèiem,
to seva Í gairebé era to defensa
dels patnmoniate del A« d'una àrea

í fu • del segle XIII i at
llarg del s XIV les seves mcrerr* itat
constderabtement te«« renunciar a l'administració patrimoniaJ,
hem de considerar la funció judicial, i governativa, sempre fins
tt d una i els termes. També to

ha de contingut, i se
i ha un més d'acord amb

de tes És fàcil que to
no i per un sol sinó que el

d'un

alio que més ens és ta incidència del
el de del municipal. En

ei i les de tes relacions
i locals

A començamen's del XIV ei no havia deixat
de funció que va donar sentit a la

Un document de 1313 tus que
de If s rendes de la d« Cervera era

una important í gens protocolaria (264). Li suma. la
i i heterogeneïtat de tos requeria una

í atenta, Segons ei document -amb
portenors- a de! s. XIV •( continuava

de a Cervera.

D'altra també fi
en de 131? I 1320 en una que

ja ei municipi Segons ei pruner documents,
i impoi que imposaven els pe-ls

De la de Cervtfa se'n ja ei 1275, quan il
ret que no es ni es la vila de Cerven, ni
la ni tes (AHCC LP 1275 7v-8r)

263 L AL INDE lajModjœon^ 128

264 (AC A BG 3 vol 2 hbre dt les rendes
de Catalunya" 60r-62v; p«r BERTRAN "Lts rendes

reials,., 1
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en m to seva peí baffle
nie després, el el battíe només 1/3 part de
li totai dels bans, mentre out IM M «M

A jurait (266). De fet. e! batlte va continuar
rebent de de bans a! llarg d« tot el
segle XIV, que ete guardians o d'mfracckms eren
A d una segona tercera part. i el només m
quedava amb la terca
(temr»« de de 9« exercia quan
administrava í el patrimoni i A reíate a to
locahtat

La judicial resta pal.tesa com a mínim des de
126?, quan gi mi ate e¡s compta
ai batte

"I } quod hoc guidaticum firmum
et observent et contra non

nee aliquem venire permitant
(...)' (268)

La de (observar i fer observar et repeteix amb
(12S?, 1270. 1272. 1307» 1323,.,). En efa» «I

té una passiva, potencialment
important És ell qui ha dt ter complir les dictades pel
ret. No ha d observar les i smó que ha de

pel seu Aquesta no està exhenta
d autoritat p que el esdevé l'emissari

Alguna els pnvilegis esmentin al
per tat que d« determinada a fi i efecte
que. au* coneixement no la doctrina i

del En fautoritet del
es p que es la seva

per la pràctica i de normes que

265 AHCC i/n, LP 1 31 7 juny t , 27r^28r

266 LP 1320 juho! 4» 9v-lOr En a Bareerfona tl
1301 se'n quedava 2/3 ei i 1/3 part
tl qye era ta victima del fray t tl perjudicat.
EI no de cap bentte (Franctsco-Luts CAnüONA
CASTRO "La de tn tl XIV a través de sus

XVII 1977). 5S

Es de 1332 la de la
de |OC i (AHCC 1332-1333 2§r),

AHCC i/n, LP 12S7 1 , 5v-6r
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m tegals. La del rei, de tota
manera, no es No s'informa algú que no té capacitat

w «m afer, sinó precisament a aqueli qui pot fer-ho.
EI manament d observar una concessió s'exemptificaeM 2 70:

nichttominus et baiulis
Cervane presentibus et quod ad

concessionem nostram observandam ut
supenus dtctam est (...)• (269)

Però on la funció governativa s observa més daranv»nt
és en el procés d elecoó dels magistrats locals, el moll dit
règim municipal

El dels càrrecs en poder del batlle a Cervera
Itiem documentat mo»t tardanament, en tl primer text que

el d elecció, el 1311. Però la pràctica de jurar
el el és antiga en d'altres A Lleida ja
es feia a del s, x::, i any 119? (270); t a Barcelona pel
1249 (271). Probablement a Cervera també es feia «bans de 1311,
p que de paers i el 1269
denunciar indocumentada- d algun mecanisme electiu.
Ni de 1186. ni la del Consolat el
1202 no en la del en la

del munieipt,

Ptr tant, la seva primera intervenció documentada en el
funcionament de i òrgan municipal de 1311, < podem dir que
és (272) D'una banda pren als que

la com a i i d altra
rep tl jurament

qut en feieecio de cantes, a fi í
que en de la vila tot oblidant i

El pretén garantir que els
i rectitud que no

va una

"( ) et duo deetm
duos

minons. prtus ptr
et

»n
tt remoto

ANCC s/r»; LP 1270 1 ! 7r

270 La Pahf ria ,̂ 232

271

4§8

272 ACA ««g Can 208, 70'



ti amore eurent supradictos.
huiusmodi electi antequam tue

jurarent in posse dicti
quod bene M «I
M comodum M

il statum prosperum et
ville txedicte eis

exerctftnl (..,)* (273)

El en poder M no s extenta només als
electors i ato com a magistrats, sinó també • aquells

que havien triat ato jurats i
El sagrament en poeer del em un tràmit

important i política. Els magistrats locate no podien
fins de jurar ti seu càrrec al batlle.

Era una que acreditava It validesa de
l'elecció, Pere el nosif« document de 1317, el baMte no

sinó que confirmava i - -a l'elecció
que de fer els jurats i consellers Amb tot, el rei
manava al que no impedís aqueta pràctica. Sembla ser que
només la del procés t la d'un

que de fet funcionava amb cordi pròpia

"í } que sic sub ant
présentante nostro bauito

Cervane qut ea confirmât et recipit
a eustodtous qui btne et

se m Et quod née
per nosfrum »n villa hoc

..) "quod Cervari« post
et »n posse

Cervine et
it

( Ï" (274)

pero m en no tes obigaeíons
del

l } et ad sub
auf pen«

aut
per ut

( r (275)

273 áHCC 121,1315 18

274 AMCC s/n, LP 131 ? juny 1, 27r 2Sr
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De 4M* co"1 • legalment, els jurats no
tenien en aquests moroanli Iw ntans totalment lliures pv actuar
sote. del Mi personalitazada m ta figura
del batlte, vetWava al compünwit de IM normes legats. Però w
sols ta del procés electiu. La governativa

a tot allò que suposava Em» en definitiva
una parcel·la d* poder Es el cas rl« 1315, quan Jaume H atorga
•li de Cervera ta facultat de marcar les obres d'argent

a la vila En aquesta ocasió «to tan 4» garantir ai
que compltnt bé i legalment el marcatge í

consignació de tes obres d'argent (276).

Ei de fet, continuava unir una
intervenció stné més aviat ta qual cosa,
obviamer* no k ni influència ni importància. Estava per
damunt en tant que i «n tant que era

a qui els per el seu
càrrec però en tos t el govern real dt
la en dels i date

en una i per
et va dur una de ventabte

Fou I. el 1316, va perqué elegís
els i els consellers. el desacord

d« tes tres per procedir a déte càrrecs
Un es en virtut

d'un D^vatiu. i per tantamb extraordinari
(277)

A més a nies de les » tes que anà
el a ens

el d'aquest reia; amb el règim
munopa! D« nou ens trobem amb la entre moviment

i i
¿En ei era el cap del

o la de dti rei' 6Era
dtf o una o un

FONT tl "com una peça
dt | f (278) LALINDE ABADIA
que el dt la

real n0 st con ei rector
dt! su y su

en «I de la vil·la o municipio,

276 s/n, LP 1315 Anf 8 8v 3r ACA R*g Can 211,
2SÖV

277 ACA Fteg Can 213, 2Slr

278 FONT O»i5 441
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pudieron hacerte aparecer en ocasione« como IM subordinado del
desvinculándote di su representación real'

La sobre Cervera pgr période •
cavall entre el s Xlll i el XIV no és ga^e més esclaridora m
que ton «öl int an. A Tàrrega, per exemple, ta relack) era
molt més DM de el govern M di

un conseH de prohoms, i el prop< battle
reial A de Riucorb, el battle «m « op ï ta

d'òrgans de govem i de Consefl, extrem
«M m amb daretat el 1295 i • Vie, el 1315, el

i ets magistrats locals

En casos ta dtl bat«e amb «l
era més que no a Cervera, on el battle,
la a al marge dels

»ms 1331. En §( cas de Cervera si que podríem que
ei no era el sinó el pnmer

tant COTÍ E! ñu
no polítiques. que no hem trobat

de i amb
«te o tis

Er, el que s« -la qual
mes ato es que els

» els eren de Cervera El MU
i no a ser dos i

2?f La

2io LP I lr» II ir. « par
11-15 Ref a IT FONT

f Ç J*M?*J {Tèfrtga, 1978). 27-33

281 3§4

213 de Cervera: de (1319,
ref de (1321, rtf 1073);
de (1321, ref 1146-1147), {1321, rtf
1185). Père (1324, ref 1331) (Ref de l'ACA

i de la
Jaume _!t__EA_fiÉfitó_ï9Ü^- a

(1 303: Mill; Te»
i Paleografia.

dt 1988)
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CONCLUSIONS:

ta documentació del segle m a l'abast, Cervera
a «ma particular dms àrea que ete

A consideraven de te seva junsdicaó, ta qual
M feia quan ets comtes atorgaven el domin. útil •
aquells que turnan ore ta terra ptf 'appnssfo' • canvi de

to La locaJrtzacto i ta conjuntura
»eren tmpftjeMbta di bastir una detens« que fou

a m per delegació 9» amb ti
temps va junsdicaonafc sobre els pobtadors d» ta
vila que al redós M que regentava La

(te M va fins que ta
va per pacte de permuta te que »»treta el casttà

tíet

11 va perdre el absolut de ta
la p extendres

pur, vu celeritat ï va
a una vida oe tat comunitats,

de la quai poc a poc uns de
i et anoffKiMfft

De la de dels segle
XI ins les del sagte Xil t mío. del Kill, es van

un d« « que van
una ci«

Ei pas va ser el dt ta vida
en t i » de (a nova deuna

a del segle Xi i ts ft« retapa
Un pnmer de vida ti el ICÉ?

de
Père parlar dun important i

a d« ta referència del 1136 dt tas mesures
dti dt En tas qut nomes
fan qut el d aquesta xarxa

yn dt tes del dt
e! 114?, dt una mena

la de d'un "nottrius
Ctrvane" tf 1192. te ai *poputo et

1197. « tos i tot tte i private
que fan p dt tu el una

ei t te. EI e» és qut ets í la
no van el

vida sociai, en el reflex
i un tí« ret| dar-ta.

Af out anava
yn uns que afavorien la
i la d'un
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to dependència i el
M Mi sotmesos a un mate« ordenament juridic; e!
iWftfiftaMMaiil d un poder un« en Ml deh comtes de

«is parroqmah; i a la mertat M
segle Mil «I to flgwa M batlle reial. Aquest

reial assumta el paper de mediador entre una comunitat
i «I del poder i a més suposava el

precedent institucional del règ»m municipal postenor

Aquell-, soaal que hem i ets factors
que van u« re Tia objectiva en configurar i

el de pobladors, va finalment en
de d'aquesta

de que en un mis
dels de era to d'un procés

que a de XI i es
ai Harg dels segles Xll i XtJl fins cristal·litzar

s« en una estable
van d aquella comunal:

d« el benefici del afectava tol 01
(el de 1182 t« n'és un prematur);

de el 1197 t to
amb ta qual es yn

» un d'exterior i «s qut
a la la d obres

qua la d« etc

d« i configuraven
uní ai temps que es de

a una va ti grup a
per els que i tots i

per tes
de va amb

de les que van
per tot de forma al del

XIII

El d'yn rudtm»n»ïn és un
ojue tes dtl XII

t el dal XIII rudimentària és
ti d«jn qui vam a txplcar en
el A de eoncteyre que

del a ?-s?»ir de dos
t s desenvolupin en el ^ite-f de la

de la li de la corrvnuat » la
de col la condició publiê  de !a

» la de la de i.Hitontat
reial
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ft de to comença a
revelar-se m la documentació tftripn reial a partir del 1190,
però el sait dec¿»u «A dt 1209, quan comença a

ta "comunenT Aquesta denominació, que a
partir del 1267 saltemana amb ü els
precedents més immediats w m M 1182. i
el de 1202 D'aítra banda (assistència d«

a teto i Assemblees de Pau i Treva el 1218,
el i pútte de la conu>nttat. Però quan

to vila el ple reconeixement de jurídica, és a
ta de segte XIII L'apcnaò de la 'unrversitas' «n
els és de ta recepció del dret romà; però no
és en un tenomen només terminologie que palesa una

i jundica Per tant, que una
rebi l'apélatiu d "unwersitas" té una

que de llarg la mera recepció
A més d observar que la (M que

fins era amb interessos
la lum del dret a través dels

cal veure en reconeixement una
del que et municipal
yertiders.

Perd va parallel a
de a «l «Ulfe de

ios dit i ai construcció
d'una mna de E! pomer

a a t* 117t una pafticutanntnt
i de M de l administració
a's inferiors do

l'organitiició eonfrastawa t amb yna
la

El rudimentari, a del més tatd
ti tra tl de

ta ¡no la ju'isdicció
»li««»}« « els d*aqwe»rti cc.twrofct /j'Vfi

té
a la del 1182, » el del 1202, que.

tl la de la comunitat
s« i d'aotonfjafitear-sf Però de la

dindivKlus en la Confraria, es ^a amè
el a la d« la swtctra,

de la Confraria

la Confraria no va ens ho demostrà la
del Aquefla Confraria

pel /ei que probablement era d'»nsp»ractó provençal
no s avema a les de la població, que

un d'orfpniteaoé a partir de rassembtea de
tots ete ve»ns la va tomar
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impracticable mm • únic mitjà per a prendre acords,
aleshores va arrela* definitivament una forma orgánica di
representació sense obWar, però. la pràctica assembteàna.

La femn que va prendre al municipi «n aquest moment (m
partir de segte XII!) estava mes per hi

de rassembla de (després va ser de prohoms).
que no per la presènoa de la reial inferior. Dins
del muntcrpai va constituir se un òrgan executiu que

pato prohoms de ta però IM Mite
que el reial ne va engtr se «n el cap rector

d'aquel» El règim doncs.
de de prohoms D« ten segur 9«

del m »t« vana, l? Juracfia t ta
«n dels que ta

de! s. Xili No s observa que aquestes
d« govern a ta vora del

smíï que mvells aparentar relativa
mdependènoa

El A! myfiiep al que
sopera a de dos díracoons.

per part del municipi d atribucions. de
carácter pels re« onvitegís, i

de la en un òrgan i un
o« er d® de veïns. Aquesta

cap § una en
»tnt a una de superar

" * -imants i poc cpe/aftves, també a to
la d'una estructura

ai cap de la hi eis monarques

Ei de d'un à ira
en tres principals en its dt

en els dt dt toca), i
en els de representants
Crünotògicamtnt hi ha tres momento que suposen una &a important
«n tot Ei 126? es pe* p*trst «tgada

de Es una aparició que encara
pel prohoms Abans tíe 1289 apart«®«

ei3 ai paers amb la t« fixen
dos òrgans cMewnts, to de prohoms eonipcrana,

un graé que ma» sa^ntoos a
un èr̂ an indtptndtnt, amb pròpia t

PI 1311 de fft ts dtfínittvamont
en tres ntvtlis, tol i haver-se canviat la

d« de as a auxàats
Ete ert« els directors del Consell, però

no prendre acartís si no era amb el consentiment de tots
els t d alguns prohoms Això suposava un fre important
ai poder i !e¡a que ets esüevmguesstn un
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òrgan Però |unt a aquestet mesures
el de 1911 va mm incipient

que pretenia r activitat defe
i la corrupció A« Ari Es ara quan «

fina gairebé definitivament ui organigrama municipal pue regirà
en i que MM esmenat (131§, 1316, 1317, 1320,. )

M« adaptar-se poc • poc a te reials i
a la realitat local

A met dels magistrats í el bat«e, van
aparèixer figures amb reconeixement i amb funcions

más i Hcnhues. Unes to per delegació
com i el notan, i per iniciativa

els i controladors de la de productes,
i ets i de contribucions En era
un més espès i (tol ep« hi han«

es pnmers peers l'any 126?.

d aquest mumopi al XIII i
etel XJV m va a nfetlt. Eh

una xarxa d atribucions i de
que il nou municipi, el batlle reial va

de tes dtl municipi i
«i a fets que no a intervenir en les

a partir de que deunen
tes es va un sistema de

en els
veins d'acord a tes de í a nivell

va la indefinido i poc protagonismo
que d« ts eontonttn ei cos dels prohomns,

Pel qu€ fa a ta retal mfenor, el belfo,
tot i no en ptrtodt al no era
una t Mes aviat cal que adoptava
una i que os a tes

del govern local, tl procés
i tl de la Juradia, i no de forma
si la no ho requene. Una

tampoc no fins ben entrat
«í XIV

En definitiva, el període 1267-1331, que anomenem de
organitzat, es cartcterfea encara per un predomini de

la per damunt de la normativa ¡ Sa
EI er cara no p«r exercir

yna de govern amb tot el que implica. Ara
per ara se en o atribucions

per retel. Però la del municipi
l'any 1311, i la de 1331, el cap a un

de on tl muntop» a a d'administrar
i tindrà de govern, í esdevindrà,

per un de poder. Però nova dimensió de la
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local no liff (tol s. XIV,
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V. PLENITUD DEL REGNI MUNICIPAL 1 MORFOLOGIA
INSTITUCIONAL (SEGLE XIV).

1. MARC JURÍDIC I INSTITUCIONAL

1.1. B em privilegiat | la fixació del mim • Cervera

Si el dret pnvitegwt m mm ais segles Kill i
XIV de dibujar e! marc de tota la vida et la comunitat,
en ss te el oete

A que això dir 9» el regim
< esdevenia impermeable « de

del dret La lli i to del
«n ta i del règim

municipal

Ei del t IÍV evolucionava amb uns
que ja s havien anteriorment

En el cm M hem daorop aquest
progrés.

L'any 1130 Ponç Hy§ de Cervera part del
de la vila ai Berenguer Però el

no en moment El 119? de Cervera
els de ta via del de cuguaa,
i i poc

pel rei Pe li, ti 1208, La
els Ja veure que es regulava des d'un primer

(s, XI), i va en els
en

Ei 1267 Jaume II en la protecció
tots els de la vita. Ja el període, í

un ordre i la
del de Cervera. Ei

" que la vila de Cervera e los de la
dtl dit eomdaf t

a la corona d Aragó e non puxen
ans qui Rei d'Aragó

s<a de Cervera, * (1)

ti 13SS, IM, des de Cervera
la de la v»la dins la

1 ANCC s/n LP126? 1,5v-6r
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S6oyof r0y permet 0n bona fa reyal §
per special privilegi qu« la vHa de Cervera
ab Im toa«« feus, o luredicctons t altres

reyate tfe li At veguería, A
venda incorporada • al te
Barchinona « la Corona d'Aragó, e ne per res
departida • (2).

En IM atot moment analitzarem les relacions int} el rei (te (te
* tes de poder Ara només volem indicar que
dos assenyalen el caràcter plenament reial de

ta vía i te destacada importància del monarca en ta configuració
local

Aquest (fun lligam
o El règim te i franqueses ós

pal lesa, per «n e! document te 1208. Pero va continuar
període Probablement el text en aquest

és el te Jaume II te 1307. segons el qual senfranquia els
de Cervera te qualsevol lleuda, pesatge, mesuratge,
portatge. pes, usatge, i tota mena d impost, nou o

veu, i amb nom que portés, la tenia vigència
en tes tel monarca, excepte Tortosa, El contingut

va ser contínuament sobirans te
la corona

el camp te tes d'una direcció
El rei els te veïnats quan

te Cervera, i sanà avançant en un
municipal, i també es va regular l'aportació

te la vila a tot i que extrem va
veyrt

Pel que fa a hisenda que ens mereix un
el privilegi te 1331 alio que s'havia

fins fi a local: la bene, tels
veïns, l'impost proporcional » diferenciat, etc Cap més

va en te fornia directa. En tot
cas, el en que Vaclaven el

del muntopal.

En canvi, la si que va alterar-se, al
El pagament de ja ts menciona

tl 1270 Ei ttït te 1331 també el i n'organtea
i L'any 1343 Pare III enfranquia la

vila del de questia, petta, o altres
a te 6CMMW s i excepció

AHCC LP març 31, ?3v-74r
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com era el cas de la host i ta cavalcade. Això m obstant, al
llarg del segte XIV continuaren cobrant-5« questies pel rei.

El te crear dret i també normes
procedents d'altres Sense «NW ara en el sistema de
tenu M en M moment, anotarem només
aquelles reials -no m privilegis- que

to de la v.|a, i deixem per més
endavant la inierpretaaó a fens de la qüestió

La preservació de l'autonomia municipal tenia «I seu
equivalent en la vigència i el dels costums

i de tes i pnvtlegis de la vila. La
del municipi al llarg dels segles XIII i XIV és, en definitiva,
oi tira i vila i rei dins l'àmbit jurisdiccional
reia', i complexe l'àmbit senyoria!

Pel que fa a to jurídic, podem
esmentar, d'entre d'altres, els de 133? i 1359, i no per
ser els unies que ef costum, sinó per ser els més clars i
fer-los a tall d'exemple. El 133? Pere lli reconeixia que
no es ni les de Catalunys ni els

i de tes vites del del Parlament
que a Castelló (3). D altra banda, els

de Its Corts de Cervera de 1359 foren per tes viles í
llocs de Catalunya Particularment s aprobava %ue la costum de
Cervera sia observada" en allò que pertocava a assegurar la pau
final amb un (4), Les altres disposicions, amb un caràcter
general, tes a part,

1.2. El transit a la plenitud del règim municipal.

En manera no deixa de ser relativament arbitran
el municipal d'una comunitat tot fracctonant4o en

períodes, i no en temàtiques Però l'abast cronològic de
ens fia a per fer més fàcil i

també la recerca. Amb aquest determiní
eonstferar unts concretes que limitessin
peiíodttzaetó.

La plenitud orgànica del règim municipal va començar a
insinuar-se amb les disposicions reguladores de Jaume II l'any
1311. i de forma definitiva, amb Alfons III, el Benigne,
tl 1331, vint anys que ambdues xifres els podem
considerar el període de trànsit. Observant el

3 AHCC LP 133? febrer 22.10v-11 v

4 AHCC LP 1359 desembre 20, 91 v-92v.
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m al llarg del s. XIV
hom considerar MI després de ta meitat de< segle,
amb MI rodatge mo« supeoor Però si considerem el

de començament« del s. XIV «MR el resuttat d'un tent
procés ateshore* és fàcil de comprendre que •
partir de 1331 el municip) esdevingui ptenament organitzat.

Però M ha motius per ta (Ml (te
1331.

•) el privilegi regulador de 1331 és ta culminació -no
és cert- (fun période de canvis i tempteigs

de mà del reí (paers ti 126?; i consellers
ti 1 289, ti 131 1 ; mesures anholigarquiques el 1315...)

b) amb et dt 1331 s enceta una i estructura
jurídico que i vigència per molt
de temps. De fet es del marc de
(a vida jurídica del municipi

c) Corresponen a anys «Is volums conservats
d acords municipals, Això ens ha permès d intensificar fanèüsi
de la ta seva organització, funcionament.
atribucions, etc.,. Aquesta nova documentació permet copsar una
complexitat orgànica que se ns escapava perquè encara no

o indocumentats en ei període precedent
(5).

S* formalment prendre 1331
com a punt de partida, cal recordar que uns factors

que fan possible I propicien la del règim
en moments i no en uns

») factors sòcio-econòmics

No podem oblidar el que uneix la sòcio
econòmica d'una amb tes < els òrgans de

5 CORTS
en un d« 1723) i rtprodutix una
del dt 1291. quan l'integraven jurats í

d'aciuiSta ordinacié que Ja va
a DURAN I SANPERE, no l'hem pogut

a i AHCC suposar al XIII de
d'actes, la fa indicava FRANQUESA GASOL sobre

de a XIII, cap qyats,
però, no es conserva en l'actualitat. De formes, la no

de cap tesíimoni d'ordwaoons municipals
del Xlll ens ratifica en §1 fet de considerar la

de 1331 a f»ta
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govern de què gaudeix. É» obvi que una jurídica respon
m bona mesura « IM nec»*sit«ts tfuna societat.
En to hem vtst w precedents revolució
demogràfica i ecoftfrnica « Cervera Sense entrar en

caldria recordar alguns aspectes que
configuren una vtda social certament elaborada i comptexa.

fit caràcter d'ongen reial ta el
1313 una te focs per Cervera en e! recompte dels
censos que feia el batlle del rei A segle XIV aquesta
xifra considerablement. probablement § causa de
les i d« la no (M focs més
miserables, que a efectes fiscate no aportaven res. De totes

tot i que de més de mil focs fos exagerat
-ta qual no té per què ser certa-, trobem un volum
demogràfic molt respectable

Econòmicament ten.m referències d'una activitat
i comercial forca interessant D'una banda les

a la firs i si mercat de Cervera, i d altra el progrés
de la a la vila. Les ordmaoons de te draperia
de 1320, i fis pnvtlegis concedint autorització per bastir una

i drapers ti 1330, són una mostra del dinamisme
que

Tant i aglomeració demogràfica com la intensitat de tos
entre els habitants, i entre aquests i l'entorn, feia

l'existència d'una institució de govern suficientment
i per donar cabuda a aquell estat de

i

La institucional i la maduresa del règim
comen paral.leles al grau d organització i

bï factors polítics

Si la xarxa sòcio-econòmica era la base que feia
i un règim municipal plenament organitzat, les

van participai §n aquest procés. Els
dt classe, en definitiva, van précipiter i empènyer el

rei a introduir modificacions substancials en el govern de la
vila.

És molt revelador el contingut dun document sense
datar, que f «em tls volts de 1330. Son les denúncies
de la universitat tls jurats de la vils a qui acusen de
corrupoó econòmica i pol-'tica. El poble es queixa que els jurats
es diners del comú, i l'excusa que la resta de
jurats no els tornen, ara per l'un, ara per faltre, cap no
rttoma allò que reconeix tenir. D'altra banda sembla ser que les

els jurats fa que el tràmit de
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passar comptes de ta gestió púWica esdevingui una paròdia sense
denuncien que als en consepte

i de questias no es tradueixen, en absolut, an op
per ta comunitat, sinó. que recaptats per sobre Im

van a parar a Im dels de km.
M que ate jurats m obeeixen el prvi'egi

de ta Juradia, el qual s'han de comptes dim im
de tres després fito cessar en Polfticame it ja

hem esmentat ta forma oligàrquica i tancada que denuncia el text.
El poble, finalment, reclama ta visita d'algun comissari reial
perquè examini aquesta situació, i el rei hi posi solució i faci
justícia.

Ü document mi pot ser més explícit, i
documentar posteriors ratifiquen ei clima de tensió

qyt ts atesho.es.

Molt probablem«, it el privilegi regulador de ta Paena
de 1331 va ser la reacció reial a les queixes aïrarien del poble
de Cervera anys precedents Aquest document d'A'«ons III
diu an":

"sobre la qual ordenació elecció de júrate
a vegades alcunes enfuñes per tal

car e assenyalades perssones per cascun
an eren en to dit off ici, e

en tes nians ab alchunes
ere servada Emper amor d'ayzó tolen

emper tots temps to dit ofWei de juradia per
mytorament de la via desús dita,, "

i continua el nou mecanisme d'elecció de paers í de
Com veurem després, tes disposicions que contempla

aquest d'evitar o vicis que
es produïen amb la juradla,

c) factors jurídics i institucionals

Les reformes que conduirien a la plenitud del regim
municipal en certa manera eren hereves de ta tradició
institucional qut havia viscut el municipi cerverí des dels seus

La en dos i en tres o nivells, i el
caràcter de un d'ells, va marcar la forma de la Paeria de
1331 No ts va »nventar cap òrgan nou. En tot cas es modificà la
instrumentalitzacfó dels òrgsns existents. Conceptualment tampoc
no apreciarem canvis repentons. Les atribucions de la Paeria eren
tes jurats anteriors. De manera que la institució encetada
el 1331 és una continuació o pertlongació de les relacions
jurídiques antenrors Els canvis afectaven a les distorsions que
s'havien en ta marxa de la iuradia.
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pot considerar, doncs, ei reial de 1331
com • en la reguldoó del municipal de
Cervera Més que fixar tot el seu ara és miltor
mostrar el marc jurídic que va preceptuar aquell document.

Per ctmençar fa una breu del règim vigent
ins moment, i indica la fi anterior existència (fura
paers, que van convertir-se en jurats per obra i gràcia de Jaume
II. Arran de It gestió i la corrupció engendrada entre els

del govern local, el text indica que «t rei decideix de
la Patna en benefici de la vfla. Per tant, el
s ha amb una exposició de motius i

tfintt neons.

A segueixen tes positives que
•n deroguen l'ordre vigent, en el superen amb

i en assumeixen o repeteixen allò que Ja era
anterioritat Les tres pràctiques no

cap de stgrtgieiô, «uno que aparewtn tottilment
barreiaaes

Probablement tos disposicions que veuran un seguiment
» que aetutn com a marc juridte, son tes

al de responsabilitat de
govtm Es l'etocctó sc^ns (jurats «

dt "ma"), su dt areymsaipeions
("quarters") Es dtfogt tombé la mteàntca de

t'etecciô, i es aquella tancada §n btnefict
d'un mwtf d'insaeylaeiô i i es fixen certes

p^r optar als dt pa«rs i

Respecti el funcionament «tem, observem que §1
actua com a reacció de tes carències o distorsions del

Am es dóna una ti*pectal importància al M de
quan els paers han el seu manament, i

s'estableix una penal pete infractors d aquesta norma.
D'altra banda, el document també pretén una gestió institucional
neta, honesta, « Per aquest motiu pren relleu la figura
de l'escnvà que hiurà de prendre acta del Consell
Unes secondants vetllaran la solvència i la
veracitat d'aquests d'actts.

En el camp de tes atribucions, pren un especial interès
tes i la hisenda municipal Es regula l'accés als
càrrecs del Consell i es presta molta tendó al

i !'adrr»ifnstr3c»ó de Ics qutsties \ els comuns (impost
i vemai) La taxacié per sou t per lliura en base

al conUiua el entén impositiu
vigent

La del batlle no està en el joc de
poders que es dibuma en aquest marc D'una banda ete consellfs
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i tes dels paers. i d'una el
que es compleixi allò que tl present

La mm és un« capacitat que actua des tito
fora del Consell

L entrada en del fou gairebé
Ef • Tortosa «113 de

de 1331 (i) , i laddenda adreçada al ho és del ;?6 del
mes. Tres després -el text que Mteeió de

i con selle-s es fes el dta després de entrava en
vigor tl seu contingut. El 22 de març de 1332 es ta primera data
que apareix en el pnmer volum 4f em veiem,
ja Qje et polític començà tl desembre. des ambre-
1332 el u-iiput actual- el seoon consistori
i es redactaven ete Consells de la segona ta de
1333.

En definitiva, doncs, repetim que la del
d'Alfons »I estriba, més c|ye m w la m la

fixació del marc lurtdtc v »gent en endavant El document es fa
amb

novetats, í deroga part de rordenament existint.

El desenvolupament de la institució, la del
marc i els seus continguts normatius és auò que
analitzarem endavant.

6 AHCC 29, 1331
CANELA,TURULL "Trts pergamins,. ".

13; publicat per
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