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en el període respecte M penode no agrícola
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S. 1 RESPONSABILITATS

• 4 i«» îtii iaii«a»»^t^ fl^tl^l^» ̂^^ABËA io. i. insiiiucioniii» rvuii«. OBPIB i

analitzàvem la MM del Munkapai
vam tenir l'ocasió d'mtroduir-nos en ta

que ta jurisdicció reia! respecte ta
municipal. No és el nostre propòsit repetir alio que

Ja sha dit, perquè fora pesat, i perquè aquelles afirmacions
pel period« que anava de del t. XIII a

del s. XIV continuen essent substancialment vàlides
pel ptríodt que ara estudiem. Però ta major abundància de

M a partir de 1333 amb els volums d«
i tos del Consell municipal, ens permet de
ti » comptetar-io.

Com no pretenem endinsar-nos en l'estudi de
ta si no és el de cercar
la que respecte ta del Consell

Ens fixar el paper que jugaren bate i
(227) en la vida del municipi, i conèixer

fins incidiren en tes de la Paena, bé
les atnbucions, bé una relació de

i/o mïeçraoó De manera que pet que fi a
»nterna.estruciyra i funcionament de let cor» del

i dol al merge del règim municipal, ens remeten
tot, a t'obra de Lalinde Abadia que seguim en

que ens ara (228)

En yn context general, la figura del i del
sha d'anttndre te xarxa funcionaris de

d« Catalunya. L'existència d'aquesta xarxa
i (a i és un fet que cal vincular

a l'enfortiment del en tant que del
poder En aquest sentit. < vtguers, amb llurs

no sén sinó un més d'aquesta administració

226 Videap IV. 2,3.1, d'aquest mateix treball

La d'una tercera que coneixem amb el
de Cur<a o "Cort a Cervera no la contemplem ja que fou un

el XIII i començaments del XIV, que va
per la figura del veguer Ens hi referirem

de nou en l'administració de justícia
228 LALINOE La iMQldjcctón,,
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at del rat Li ¡tanta dt funcionament va créixer
• »les dat t, XIII i al l'arg rtel XIV, tant

par ta comportât de ta soaetat baix-medieva!,
com pel procés continuat d'enfortiment reial en perjudta

M marge dels serve* private al
rai. els funcionaris que atenien ete serveis públics estaven

a Catalunya per ¡a tara del Procurador General
convertit en Governador jurisdicció

pel Pnncipat i de caràcter en sis termes
tfincumbencia (al). A ell s'hi vinculava un segon tipus
d oficials reíais; els battles i veguers. un àmbit

més però la d« ta
jurisdicció Depenien del Procurador pol que te i

de i del General de Catalunya en
ftl Entanian an una primera tutano*, i is
la el M Procurador

! rAudièna* reiti (232), B de funeienarts
els Contestable, i

i el da Ter es de
financera. Ei «tal, dèiem, presidia tots els

pel Principat (233),

229 Tor.iàs d« MONTAGUT I «Els i
a Catalunya (s. Xlli-XlV)' yL_.ifigj8ÜL

(Acta Amx I.
1983), 137-150. 1 també <te forma a Tomàs

ds MONTAGUT ! ESTRAGUES: "il del y
la Corona tí« Aragón Xlli-XIV)" a

(Montpattar. 1988).' 165-177.

23 fenomen veure IGLESIA "Derecho
*

231 L ALINDE

la gènesi, funcionament t de
l'Audiència vtd M1 Teresa TATJER PRAT, La Aydjenga. jgaj
tO. !l Corona de_A.rggo_n (Barcelona, 1987, ed microfitxaia).

una concisa i d'aquest organigrama del
pot veure's a MONTAGUT "Els funcionaris ..." 145-

147, i molt més a VALDEAVELLANO
. L. KIÚPFEL: *EI de la confederació

cataiano- aragonesa a finals del Xltr RJC (Barcelona,
1929-1930), XXXV 34 i u., 195 » ss.. 28Í i ss.. XXXVI 18 i ss..
97 i ss 298 i ss En ens ara tls capítols
ih (II
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En esdevenir Cervera seu d'una vegueria i important
twtoè de jurisdicció rètol, M donà el cas d« coincidir a

la vila la del b«t*e i ta del veguer. Mb ete
problèmes d interferences que auto acostumava comportar, MI mi
que els dos eren retáis ordinär* A final déte sagte
XIV a i abans • Lleida (234), com veurem, s arribà a ta
soiuoó de fer recaure ete dos càrrecs en una mateixa persona.

s observa m ta reacio anexa.a partir de
1384 els dot càrrecs; de ten«

"{..,} to proposat m Conseyli que en
de Manmon Veguer e sa'n ha en

coc • dt tos
T (235).

del el 1384 toy pel
re« i any (231), Ei 1388 era Pere qui regia els

de i (237)i el 1393 Marc acumulava
eis de i sots batlle ment« que ete no

dt) Pite, el 1395.tomava a ambdós
en la w*« persona (239), A sembla que teu un

cas ai XIV (240), i a durant un
ti de Veguer i el de (241 ),

Ei d'interferència o
i ens l'exposa KLUPFÉl un exempte d«
Cervtra

dt Cervera t partir de 1304 Francesc
CARRERAS CANDI: "Divisions de Catalunya §n

IX 1917), 33-40, 116-124
121). Respecte la UP personal, a Lleida

a de (LALINDE tJuurâ$€3ÔO^ 'f'*8). i a Cervera a
tí« 1384 (AHCC 1384 12v! I7r).

*15 AHCC 1384 41v.

236 AHCC 13§S 60r.

23 7 AHCC 138% 5iv,

238 AHCC 1393 74v.

239 1395 4v. 10r.

240 SARRET \ ARiOS HijtàrjfdjMiFesa (Manresa, 1910), 60.
Cit KLUPFEL 'El .„" nota 125

241 ACA Reg Can 64, 228r. Cit. KLüPFEL "El règim...' nota
125
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"Que els càrrecs aquests (veguer í batlle)
moft emparentats, ta pot també

del fet que el batlle pod.a jutjar
subsidiàhament per al veguer Així

• Cervera on el veguer, tu una
contra una sentència pronunciada

per e», no permeté to mspecao d« Its actes,
i aleshores el battle rebé ti de

segons ta 'consuetudmes'de Cervera
(ACA, «eg. 70, f. ?S ¥")" (242).

La mterferènoa del batíte d'uní vila inserida en una
superior com ei la veguería, tambó era contestada amb

la del veguer, per -aspecte més
d« la junsdicció (243), Him considera que el veguer

ei mer i mrxte imperi, mentre qo« el soto gaudia de
la tot i que després veurem com això no fou

tan exacte En tot cas cal considerar que la diferència
jurisdiccions no era quantitativa, o

$mó també Hem de recordar que el
"baiuius" era un encarregat del rei, de's senyors

o prop.etaris per e's patrimonis, tal
com fet el "vilfieus* enrera (s XI) (244), Aqy«§tt$

"econèmico-privadei" que tmplcavtn neeapdaeío
coercitiva, de justícia t de
per van gtnerar en atribucions
i de de major del originàriament havien

l'atomització política del XI-XH afavoria
concentració d'atribucions en qui estoven més

en amb tis pobladors (24S), Cap al XII, í amb
del de §1 té yn

de púbic torça acusat I en tant que graó de
la xarxa d« : administració publica, al del segle XIII

un ordinari que connecta la jurisdicció superior
amb sis del sobirà. En de rONT RIUS, el

baix medieval exerceix la funoo com a
ordman en tota mena de les especialment

al r«», té el poder coactiu per detenir, empresonar i
multar; convoca « drnge« la ciutadana per la persecució

» el patrimoni del seu senyor

242 KLüPFEL •£! ...» nota 123
**i j *"i
243 LALINDE

244 SAIPACM "La i el govt rn '31-60

245
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tes rendes generades i tos
KLUPFEL (247) el considera el jutge

a ta entén en causes w policia
de carmns i mercats d'aquell

reial el porta • tenir una espècia! incidència m ta
jueva, intervenció que no és sols sinó també

(248). te manera que al passar «i temps no va obWar ta
seva i pnmordial. 9« era i administració del

reial en un àrrÀNt determinat Tant és així que si M
a haver-hi un batlle a cada via, també m donà el cas

supenors í complexes L exemple més dar
el en ¡es de te d Aran (249). La batllia,
al de la seva extensió, era una patrimonial da tos

de la qwil poden cenyir-se. vendrt's, canviar-
st, penvorar-s«, etc,,,, però no així fis tn tí de vegytr
i de

ser que la figura del General de
pot de 1283, la esmenta un

"Batuto Catnaten«* (251), És tn aquest period« quin
f'adfwmstraoé s'estructura de forma gairebé

i q-j a n també ta figura del Racional i
ei (252) Ptrò la de ia de
Catalunya i els deuria a començaments del

246 M» FfONT): *8ayte"
' 1968). 4Í4,

247 KLUPFEL "t"! règim..."

248 Prim BERTRAN 'Els tn tts del
i cort de Cervera (1354-135?)" (Lleida. 1983).

18Í-205

Lts d'Aneu sén un de complexa
al d'yna vil.

250 Cl (Ed LAS CERTALES): "Encara
to qut tes ne oue

no

ROMANO: "Los funcionarios de Ptdro el
de aragòn' BRABLB XXXIII (Bsrcelona. 1970), 15

252 de MONTAGUT ! "Ei Baile de
Caîaitjfta su estudio)* rî cienda Pybiica_ Ejsßiftgta 8?

74 " ~
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segle X l V,amb Bertran del VaH com un dels primers batlles amb
especificació del seu caràcter general

Ei General at Catalunya era el supenor immediat
de tots els toca!» r»«aJs «n »J a ta
econòmica administrativa. Només tn aquesía junsdtcció I eren

En canvi, per la jurisdicció e
depenien de! Procurador General. En tant que el Batlte Gneral
administrava i explotava te recursos M patnmoni

r actuació de tots els locáis, tant
els de més importància own els de menys, fins el punt que el

capacitat per nomenar i destituir els
titulars d algunes batllies (254) Mitjançant funcions

om i òrgan de l'admin»stració,
ß que ordres que M «fen » alhora te Mi
complir als inferiors En exigia ate

que la any, tot i que
ei -amb junsdicaó a tota ta Corona d'Aragó
també fe comptes (255), Tant a

General com local defensar els patrimonials
dti rei defensar també els Sobri tot

dt 1389, quan la figura del semblà diluir-
se en la dti Procurador Rscaí, va de la

i
A tal podia nomenar procuradors a

tes Corts Vtfwers í dite de Catalunya, tel com es
reconeixia et 1347 (256). Els del General

deis bans, tes penes i tls drets de Its corte de
locals Malgrat ta figura dirigent

del Generat, pot dir-st que l'administració financera
d'un "desconcentraf de i pagament del

r»

253 150-151

254 Tomàs d« MONTAGUT I ESTRAGUES "La administración
financiera en la Corona di Aragón* H&Sfina. d§ la Hacienda
Esfi|fto:a_

(Madrid. 19Í2), 4Í5. LAL'NDE LajunscficçÉfLî  151

255 TomàsdtMONTAGUTIESTRAGUES EIMesUtRacjSQajdjBja.
Ççrpna cl Aragó (Barcelona, 1Í88) I del autor "El Baile
Gênerai " 83

256 ACÁ Retal Patrimoni BGC 5» A- 1 76v C»i per MONTAGUT
"El Bade General "81-82

Cristian CUILLERE: "Lis royales a la fin du
d Alfonso IV il Benigno (1335-1336)" Melanges. ..dj ta Casa ......... dt

XVIII. 1 (Madnd, 1902).
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Però to batí!«, simple 0 complexa, no en nomos una
demarcació patrimonial i jutfeM, sino també, i com a
conseqüència, una demarcació da govern De manem que estaven
•ote to jurisdicció del batlle tots aquells individus sotmesos a
la duna vila. Aquesta apfeaaoo m prendre

M a fínate dal tage XIV, «s M txtandra
el del "carretatge" o "veïnatge" més o menys
pròxims o llunyans; el cas de Tàrrega amb Barcelona des de 1391,
i, per Cervera i Pratt dt M a d« 1390 (258).

Peí que fa al veguer hem d« cercar te seus
en el "vicanus" de l'organització feudal. Amb

i atomitzaoo dele centres da gestió i de poder ti vescomte va
anar se desprenent de l'autonta* del comte, de mantra que fou el

qui va precisar un seu en els
on Aquesta delegaoô va en elVicanus
comtis" en tant que auxiliar § representant del senyor feudal
L'existència primers veguers fou esporàdica, però sobre
tot a d« mitjan sagte XII el vegut" va vincular-se en

amè els de Barcelona ara ja reis al de
com a de fautoritat

monarques (261 )

Els d« la baixa depenien
directament del Governador General de Catalunya i tenien

en un tn
govtmativa, i Ptr tint d'un ampit

d*atnbuoons que el toten. efecövament, un
dt l'autòmat Políticament navia dt

pel d« tes ordres i manaments d'mstàncws
ci ta seva aplicació al jurisdiccional, també

es del de la pau i la
perse§»nt » jutjant els criminals Judicialment ja h«m dit que al
veguer corresponia ti mer i mate imperi Com a |û e ordinari

en i i també
oodta relacions amb les senyonals El seu
àmbit de vigència, no obstant, m cenyia a la rtial,

A Tàrrega AHCT Pergamins 121 a SARRET
342343 l a Cervera AHCC LP 1390 desembre 15,

14Sr 148r

259 -r -Vtfotr" Ml 918 KLUPFEL 'El
302 305

260 CARRERAS "Divisions administratives " 33 40, 1 16-124

26 1 MONTAGUT "Els funcionaris 1 1 administració ' 1 37 1 50
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sense que poques interferir directament en jurisdtcc .TIÎ>

La provisió déte càrrecs île í veguer 0m
a te relacions 9» establiren amb el Municipal .

Li (M càrrec {tete era tnenal i
improrrogable. i s acostumava poc abans dt

Efs fta del carree,
í et veguer En alguns casos el va jurar m poder
del (264), però e) met comú era que els dos ho fessin at
rei, i, també al Consell com és el cas de

(265) Efectivament, el pnvtlegi Recognoverunt
«ni ho

"Del dels veguer». Encara aquete
(pi novellament son en

sobréis en
dels prohoms (to to

a Conseyl e de servar
tes els de
la del senyor Ref.* (266)

La de l'òrgan el veguer va
canviar des de segle Mill, ei encara estiva
tn una o de Els prohoms que el
conformaven (bate-

en tant que formaven part de la cuna ordinària.
FONT RiüS ens tn posa dlereno referents
tots a (267) Però ai §1 veguer (de
Barcelona)

262 Municipal,. " t és nwlt
de veun com a conceptes

les dt la Çü*J (Madrid, 1973) a "Derecho
(493-494), 'Derecho Real" (514-515) í "Derecho

263 lALINDE Ljj¿ns¿ififion^ 205-209 ÇYA_DÇ

264 LÄLINOE LjjMQiÉ€J!é!k_ 201-205

265 KIUPFEL 'El . ' 306

266 R0co§nqvsruaiELOÇMreí XXXIX l si no v»d ÇYÂDC II, 1,
13

9C?¿o / pONT Qr»^ug|_ 442-443 1021 • 1022
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l,..} m jurar de estar a déte
de Barcelona. empero

comenents en totas cosas toé manaments del
Senyor Rey" <fü).

A de segle XIII (Recognoverunt Proceres) i
ti XIV aqueHa missió í consultiva és més

complexa, tal veurem després

En fi, pel que te a ta reial í el Règim
a Cervera, ens centrarem sobre tot en dos aspectes:

interna i les 'ocrons de filtrent índole- amb
tl

S.1 J, Organització interna d« ta Cort del Veguer i del Batlle

Tot i que sempre es de veguer i
yn personal, ambdós una aína o

una cort no d« confondre amb un a tercera
"eyrta o »¡f- integrada per gent amb

L acompliment del carree no era
p que fi de la veguería o la era un

sol Es
Dt? r la assignada.

A del veguer i del que poden ser els
o M uns de l'ofici substituint transitòriament

o tls següente
nivells

a) Càrrecs polítics

Es del sots veguer i dol sots batlle Lalmde
ete autoritats subordinades però un caràcter

de i ordinaris, de manera que no tenen una funció
i per tant els diferència dels

"lloctinents". El mate« autor indica que fins i tot ambdós
hasten a tenir una cort pròpia, sobre tot a base

(269), El sots-vtgutr era un càrrec de
fins 1493, mentre que el sots-batNe ©ra elegit

268 CY_ApÇll. 1,23. i.

269 ,,,,227-233
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pel mate* battle i no pel re. (270). La ftoitra documentació ens
permet ap><wmar-nos a aquesta estructura

En algun roofnaftt trobem com a sinònims ets conceptes
"lochttnenf i 'sotsbatlte". quan el Antoni Cabrera, i*an>
1356, "per -¿icuna necessitat que ha en sa person** no pot atendre
tota !a i deodeix -ell- de nomenar algú altre perquè

(171). Moros, pet fent, es elegit com a
o sots-battte En canvi, poc temps oesprés. et batte

Ramon Pere per "députais t tochtments seus" ato quatre
paers » a quatre !nf(utit.ts prohoms més (272). En aquest cas està
tora de que 'liocttnent" s equiparava a ajudant (ajudant de
luxe. però), í no a sots-batl·le. ja que aquest Havia de ser un de
soi. i recaiguí en vuit persones. Aquesta

entre sots battle o sots-veguer i lloctinent sembla
confirmar-se uns anys desprès. El 1381 el Dye anoinenavt un sots-
veguer i facultava ai noble Bernat d Anglesola per a que
"oogucs metre rots batlle e fer loch tinent de veguer e de
en la vrfa de Cervera" (273), entendre's que l'esmentat

podia fer dues accions nomenar un sols batlle, i també els

De manera que I element polític à? la Cort del batlle
i del veguer l'integrava un sote-batfe • tote-veguer, i en un

i dels anteriors, per un
nombre i circumstancial d ajudants qualificats o

Tant el sott-baMte i sots-veguer com els
es* diferencien qualitativament elememnts

de 'a Cort en tant que complefen la a un
mate« i no de forma inferior o

com el cas tscnvins» elavans,
missatgers, etc Però mentre que sots-battle i sots-veguer son
subord»nats però no identificats o absorvife Mulars, en

270 GïaíX? l, L *8. 13, (1333); "Statium, t orötnam, que
s»»en elegits, y pósate per los Balles, per quiscu en

sa e no per nos: tos quals sots ans que usen de
fers oft»c»s, de assegurar couinentment de tenir

( ) Açò entonem de Cap de graytes, qui per lo
Veguer de Barcelona aquí seran etets, e com no sie
„itentto nostra, que los dits Cap de graytas sn altres tocs sien
constituïts, o encara ordénate"; 11.1. 48. 14. (1493)

271 AHCC 1356 59r

2 '2 AHCC Consells 1358 20v Foren els quatre paers
(Bernat de Fo«, Arnatdo de Meetna, Ramon de Rocafort i Guillem
Tallada) t ets prohoms Arnau de Mec»na (pare del paer), Jaume
Porta, Antoni Toldrà » Borràs de Llorac

273 AHCC Clavena 1381 8iv
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canvi, els no manifesten capacitat pròpia (i?4). Això
no en absolt tto individus mm ocuparen les

ja que de vegades aquests esdevingueren
aviat dt b o 'a vegue.ia ils sots veguer
i també una suptetòru, quan
te eren absents de to demarcació, cosa que alguns
moments fou habitual, own quan Bertran d'Avella el 1340,
veguer, la major p?t déte dies a Barcelona (276).

6) Càrrec» tècnics

En un principi cada cort tonia et sftu propi assessor,
qua acostumava ser un jurista de la vila, o bé també un notari.
Aquests tren els veritables fibers que tf ürat ja que

t vtgyers r»n eàfftcs poètics ser IndMte que
necessàriament entenguessin de llets El paper assessors era
important, fins al punt que Nur presència era imprescindible
perquè el pogués actuar t n certs casos (277).

Segons la documentació a : abast, el canvi o
d'un o veguer no implicava el canvi
ajtomàttc de l'assessor, que sens dubte era pel Mular de
la jurtsdceió

cap a de XIV un sol
s'encarregava de la t"3t!lia i la veguena, coincidint amb el fet
que ete càrrecs de veguer i batlle també en un mateix
individu (27%)

c) Càrrecs burocràtic*

d'aquesta categoria i escrivania de tes
corts. Cada escrivania el seu que ira

un notan, encara que alguna vegada el cedia el
carrer a un notari regent de l'escrivania. Aquest és el cas
d'Anton» Toldrà i Pere Bugaresa en l'escrivania de la Cort del

274 LALINDE La jurisdicción.. 227 228

275 de Cardona és el 2-IV-1372 i
batite el 9-1» 1373

276 A HCC 1349 12v

277 'a 16
970

A partir del 17-V-13Í3 ocyoava del batlle
i del el savi en dret de Ponts en j«an Torres (AHCC
Consells 1393 64r) Vid 5.1,6, d aquest
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veguer I any 1372 (279), A deis oftcts titulars o
i dels teenies, I'escnvania podia vendre's, heretar-

se, mfeudar-se. etc,

Tractant-se de notaris, i per tant gent entesa m
ser fàcil que en la pròpia

feina del i I assessor. Aquest tot va motivar que <sl s.
XIII s abordés aquest problema al Recognoverunt Proceres, i que

a Its Constitucions d* Catalunya

"Dels escnvans de ta vegana e d« la batl·lia.
Encara atorgam to capítol que. Is escrivans
e'ls de tot corts de la vegueria e de
ta de Barcelona nossentremetan
cl ofíos de jutyar. de procurar, ne d evocar,
sinó tan solament del fet de les escrivanies e
que prenen trempat de tes escriptures,
axt corn antigament es acostumat de
Hers"

d) Càrrecs administratius o financer«:

Ert alguna ocasió la documentació el càrrec de
de les corts del bate i del veguer, o bé l'acció de

tenir els que món fets en aquestes corts. Tot í
incloure! dins d'aquest epígraf, el dipositari era un prohom

pel municipal i no pel titular de la Cort, i a
l'igual que els comptables o clavans municipals, acostumava
recaure en un mercader local (281), Sense que s'espeafiqui te

func»ó, i documentat només excepcionalment és possible que
es de fa proporció deis imports déte bans que
pertocaven al municipi, fiíada correntment en 1 ¡3 pdrt

D'altra banda, «I i ¿50, ts parla d'un "daviri de la
de Cervera de l'armada", càrrtc qui ocupa un alfre

mercader, ara Berenguer de Vergés (282). Cal entendre que era
aquella persona que, al marge pots*»r He» veguer, canalitzava els
recursos de la vegueria, com a territori, destinats a l'armada
re ml contra Sardenya (283)

279 AHCC Clavera 1 372 ^ 5r

280 CV; ÇYADC 111,13,

281 Ramon Serra, mercader (AHCC 1333 62v);
de mercader (AHCC 1362 14r).

282 AHCC 1 356 37r.

Rafael T AS IS I MARCA: Pere el Cefimon>¿t,J_j>Í,a.Siy§.
MÜ red 1957)
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IM iw són prou per be que és cen que
tant la veguena corn la batilia precisaven d algun element
comptable f és mit probaWe que aquest tos un mercader amb
atnbuoons de clavan, que no pas e! de ta Corts,
ocupdt en Mcriptimt. trasllats, protocols, etc

t) Carme«

En darrera instància i w l'esgraó més baix trobem ets
individus encarregats d'executar Its femes ¡necàniques
atribuïdes a cada Cort Aquests individus el nom de
"satgs" o Un exempte de ta seva el trobem gneis
quatre de repartir te convocant els

de cada quarter els de Its etecaons al
Consell (284). Dos dels missatgers, petó, com
als paers» la qual cosa ens fa pensar QJC el sols
disposava de dos unies satgs Aquest era el límit de què
podn gaudir el veyuer, al menys ts rtcontàia l'any
1432

f) Responsabilitats circumstancials

Extraordinàriament •' batlte pod»a atorgar
a prohoms d« la vite, com a "síndics

t proc'jradors'.ixtrtm oue només deuria tn personatges
»nftuents í de prestigi (286).

5,1.2. La provisió 3els carries

En tant pue el nomenament d« vaguers i
corria a carrtc del reí o del seu lloctinent. Però §n

tes demarcacions on el primogènit de la corona ostentava un títol
jurisdiccional, era eif qui desiganava aquells oficials, tot t
que §.T darrera instància el monarca continués amb la decisió
final. A partir cte 1353 (287), amb I erecció del Ducat de
Cervera, el Consell local s'adreçà tan. al rei com al Duc. Segons
es desprèn de la documentació el Duc no nomts estava capacitat
per nomenar els individus, ciñó que també entenia de canvis q«it
modifiquessin 11 costum i la normativa vigent en la provisió dels
titulars en una primera instància.

284 AHCC 1372 ¿v

285 Ç.YADC II 7.2. 18.

Es ei ca; de 1356 amb Arnau de i el paer Jaume
Porta íaNCC 1356 41 r)

287 AHCC LP 1353 juliol 15, 55r-58v, 64v-6€v: 69v-71r.

665



Els paers s'adrecen al Duc per sol·licitar que un noble
ocupés tos i te de la vila. La

M senyor jurisdiccional fou la de mostrar unes
provisions segons fet quak artal cosa no era possible (288). Per
tant. ai Duc capacitats qui» no només designar els
nomenaments En canvi, la concessO o nvocaaó de privilegie en

exclussiva del rei, u>m quan oi Consell N sol·licità
que tte no homes de la vila (289).

De fet, aquest era un déte requiststs pel nomenament
dels viewers. Des de 1289, i sobre tot des de 1333, ets veguers
no poaien ser naturals o domicil.liats de la mateixa vegueria on
eitroen;

"Per tal que tota matèria de suspita, de
dt consanguinitat, de amor, de oy,

e de favor se tolta. t ordenam, que
en las veguerías d« Cathalunya de qui avant no
s«en veguers havents en

o sí cte mtm nadius". (2ÍO)

Laindt s'tlJudí njmertant
de la i iio veguers (291), El cas és

qut, com a mínim a eomeoçamente dt 137?, els dos titulars i ils
dos sots-carrecs eren tote Homes ¿te la vila. Urta part déte

del GortseN pretenia que là .:;"*uctó municipal reclamés
un privilegi per evitar circumstància (292). La

no a cristei.itrtr acjueH any, però si que ho
ftu el 1380 un privilegi dt Pere lli confirmat l'any següent
per Joan I

Dt manera que el 1377 no s'aplicava t esmentat capítol
de Con aprobat a l'any 1333, que afectava només el

Cap norma no exigia pel sote veguer ni

288 AHCC Clavtrta 1381 42v.

289 AHCC 1377 9v.

290 CYAJX? 166, 8,

291 LA L 191 -201

292 AHCC 1377 9".

5o'l
"a AHCC Pergamins núm. 99, 1380 març 16; confirmació a

AHCC Pergamins núm. 104, 1381 juliol 6. També en tenim constància
per la documentació municipal quan s'esmenta el privilegi segons
et qual "negurt no fos batlle ne veguer de la vila que fos
natural ne habitant en la vila" (Clavena 1380 95r).
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pel i precisament per això m ta disposiez
per via de dret privilegiat.

La relació nominal adjunta ens advene« que mort
sovint els de ta batWia -en cap cas s indica que en

regents- eren veïns de Cervera (294). Només després d®
1380. quan el Consell feu ta sol·licitud, no tenim, però,

de que fos atesa pel rei- els i ets sots
ens son desconeguts. Pel que fa als veguers. i malgrat la

noticia de 137?, observem que, efectivament, després de 1333 tots
els són desconeguts per nosaftres Hem d'entendre,
doncs, que la te-nptativa de 137? feta referència • tots te
oficials, encara que els veguers ja observessin la indicació del
capítol de cort. El sots-veguer, i res no ho impedia, eren
pronoms de la via fins 1380

Tot ens fa pensar que el Consell cerveri aconseguí
aquell privilegi. Efectivament, a de 1384 el Consell pregà
al rei que mantingués el pnvilegi que no permetia ocupar
a la gent de la vila:

*(,..) que no sie fet res contra te privilegi
que la vila ha que no ruc naye de la

r (295)

El que s evidencia a de XIV és que els
càrrecs de i veguer un forp
marcat, > bastant sotmeses ate interessos CKI grup dominant en el
govern local,

L'any 1377 no s'havia aconseguit un a l'hora de
sol·licitar el ai rei, la sí que es ta tes
anys després, Però tes coses i els canvien, « el
Consti» no té cap problema en reivindicar disposicions

que en un moment havia ignorat,

A f nais de 1384 Simón de Marimon era alhora veguer i
batlle, i anunciava la seva intenció d'abandonar els dos oficis,

(a gran quantitat de feina que tenia < el migrat salari que
rebia, insuficient, es queixava, per un lloctinent o
ajudant. El Consell li pregà que reconsidérés la decisió, però
també s'adreçà "al rti o al Di*e* ptjr a qut li augmentés «I salari
alhora que no es lesiono;, el privilegi que impossibilitava
l'existència d'oficials qui *oss»rs de la vila. Aquesta
defensa del pwilegi era una pnoritat important

Segons KLUPFEL, en canvi, qut el fos un veí de
la v»ia va ser una concessió reial als costums de la vila
(KLUPFEL "El règim,,.' 312-313)

295 AHCC Consells 1384 44r,
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Quelcom va canviar quan un ve¡ de Cervora. «fi
dt Foix. m pnftpncfct regir ¿te te oficis i v« demanar el

que doné; suport • la seva candidatura Bernat fa Foix
un infMJu amb una vida força activa com a

paer. conseller, i prohom amb responsabilitats en vàries
Tan bon punt Foix m ei seu interès

pels el Consell va recordar al rei que un capítol de tes
Corts d« Fraga pronto« que una sola persona ocupés dos oficis de

prescindint, m apreciació que
la pret'nsio del Consell era idèntica a la de Foix, només que

,'uport a Simó« de Marimon (297).

te vite, aqueta dies. vivía un intens clima
pete rebrots de ia

" ( i la via estave en mal stamen t en
de moure sieh un gran avalot e

per moltes e voluntats e
qu« navia enta vita (...)" (298)

"•• tos pestilències e o
que reglen ací (.,.)* (299).

És de pensar, com dèiem, que els magisteris
immerses en aquf'ia dinàmica de bàndols i

i qu«, com a mínim, predisposicions
tls càrrecs politics a Cervera, Com hem vist, es

a una nonm o a una en funció de la
d*aqu«tl moment,

S< ei nomenament déte retáis corresponia al
de ta és evident, no obstant, que el

certa mtídènoa en la En 11 cas anterior
el Consell hauria .nostrat la §»va preocupació perquè Maiïmon

te dos ofes. De fet, des de la Cort de 1283,
el dits s'havia de fer en presència
del eonvocst una cnda el dia abans (300). Amb

9QJ*£TO "Algun home no puxa ten»r en una mateixa ciutat o v»la
smo un of«i d« furidietto" ÇYÂQÇ I, 1, 74, 1 Corts 1299)

297 AHCC 13B4 42r~44v

298 AHCC Cfavtria 1383 ?4v

299 A HCC 1384 35v.

300 QYApÇ I 1, 48, 11 'Tota vegada que Veguer Cort o Balle
vendran en ofici, s« feta per un d»«? abans crida

per la Ciutat, o per la Vila, o per lo toc qui serà
cap de la Vefuena, o de la Ballia, o de altre offíc»; que tuyt

a cert toc a veure jura lo veguer, o lo Official, lo
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In orovisió dels càrrecs de veguer i de batlle l'an/ 1391 temem
• observar l'actitud activa del Consell a l'hora de triar fa
persona encertada (301). El municipi pretenia e to serveis del
noble tomat d'Anglesola (302)per ocupar tont la battl·la com la
vegueria El nobte reclamava, a canvi d'accedir-ii, la capitania
d» ta vía i vegueria de Cervera, per ta oual cesa il Consell
decidí iniciar els tràmits per fer-ho efectiu (303). Existia un
entrebanc perquè el dit noble pogués optar a ta capitania.
Els esiorços dels patri aleshores es dirigien a anul.lar aquelles
provisions restrictives mostrades per un funcionari de la
tresoreria de! Duc, Tot sembla Mar que, fnalment. Bernat
d'Anglesola pogoé accedir als oficis de la vegueria i la battlia,
ignorant l'esmentada disposició de corts d© 1289 segons ta qual
cap no podia tenir en una ciutat o vila rrés d'un ofo fití

(304), La documentació no esmenta t»» quin marnent i
per qui es feu efectiu «I nomenament, però si qte s'ha evidenciat
ei del Consell a l'hora de proveir els ca1 recs. El municipi
proposava u na persona i el Duc o el rei efectuaven el nomenament
otea!

Probablement la intervenció del Consert va anar a més a
que passava tt temps. L'intervencionisme municipal era un
parallel a i afebliment de les figures dels oficials

L'any 1393 i també tl 1395 es posa de manifest
en que ineomen aquells oficials En la primera

el rei sa sent obligat a amenaçar amb 1000 morabatins d'or
als als sots voguers, sots-batlles i assessors que
sbandontn lofio sense el consentiment reial Però al mateix

Veguer, o Official uren tenir tustitta, segons la forma
acostumada*

301 AHGC Clavtria 131.1 42v, 6«v

302 Probablement es tracta oel dill de Bemtí III
d'Anglesola, mort vers 1379 i "»ue era senyor de Wralcamp, el

senyor;u heretà ei *'j germà Hug ¡I Els Anglesola foren una
important família de ¿stamtnt militar de Catalunya que
ambaren a ser consellers dtíls comtes reis al segle XIV (vid.
[8Ö6REÖUES.S }"Anglesola",G|CII,1 73-1 74, Barcelona 1970).

En les corts de Montsô dt 1363 s'aprovà un capítol de
cort elo qual "( .) com cas de guerra fos o s'esperas, no

a i alan, mesro, ne a càrrec lur, com vos Senyor,
per ni per bona raho (parlant ab reverencia de la vostra

ni dejafs fer pagar aquellsw, axi com no fets pagar per
los pobles als altres officials vostres. Plau al

Senyor Rey' ÇYADÇ 1. 1, 58, 1

"Algun home no puxa tenir en una mateixa auta! o vila
smo un ofici de |ur«d»ct»o" Ç_YADC I 2, 74, 1 .
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temps Jean I recorda que el ConseH no està per nomenar
cap d aquells oficis sente tl consentiment i to deliberació
reials Ets magistrats acceptaven to subordinació però scpteaven
"que no s« provehrt a déçu que sie de sospita que lue pert ab
de gura part dels bandos que an en la vila e en la
vugyerii" (305). D'aquestes notidtc se n desprèn que.
efectivament, »I paper del rei s'havia s donar »I

a to dels magistrats i que to figura de
f ofici reial probablement perquè així havia passat no s'havia

amb cap déte bàndols, to qual denota el caràcter
polititzat que havia acumulat §1 veguer \ el batfle Us
petar *s del Consell al rei es refereixen a personatges concrets

per ocupar to batllia i d« to batllia i

La politizado i t1 joc és evident quan,
el ConseM, •! de gener de 1393 demana al rei que I actual

ocupar també to Per tant, dos càrrecs
la tu prohibida per un capítol de

Cort de 1299 En canvi, el met de Ramon Marc, que havia
rebut tes sots lunsdicoons, ha de una maniobra

que fi consell no que un home
d'un oftct, tot tes Constitucions de Catalunya.

"ens»" dels a Cervera a
de xiv os de nou la tardor de 1395. El Consell
s adreça per al veguer reclamant la presència a la
vita a l'hora que es quena de la que es veu

pe) tft que el la au tat, i
tampoc no hi efa. DtJs només era

et nebot del dit Bernat (veguer i
Et Conseil als

de o dany que es pogués que
ta vila geni trobant-se en de vtrtma (307).

ser que tn del ti sots-
o sots-baffle, i f«ns i M a se i concedeix

certa

Probablement ens trobem amb els dels primers
Símptomes dun procés que es va agreujar contínuament, a mesura
que ei s'tndinsava tn una crisi econòmica,8octal. i

En la segona Cort de Barcelona de 1493 s'apttquen
la en el dels otos

reíais

305 AHCC 1393 45v.

306 ANCC 1393 15v, 54r

307 AHCC Consells 1393 ?4v
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"Com en algunas ciutats • vilas te veguer«,
sots veguers, batl·les e (octinents de aquells,

0 assessors de aquells en lurs oMeto
s« hin négligemment, t estan per molts dies
d«» no venir en les Corts per a oir tos

t administrar a aquells, 0
ían anar les parts • lurs casas de hont se
segueixen molts inconvenients t danys als dus
liants, perço statuim t ordenam, que te
dits officials e hin assessors, almenys una

die no fenat, hajan, e sien
tengyti de anar «n te Corts, per administrar
lustra, just impediment cessant." (308)

La està en sater si aquest hipotètic buit
produït per déte era parcialment

pel Consell municipal que adquiria noves atribucions, o bé
en un empobriment objectiu en ! adminstració de

i, en definitiva, en els ciutadans. Més endavant
de que, com a mínim a s, XtV.el

i els entren en competencia a l'hora de
la funció judicial. En tot cas, la desatenció que

i veguers de la seva Cort,
tingué alguna mcxJenoa en les pretensions

s» no i «vel d'atrtHiaons, s« en el nomenament i ta
En hem vist

exemples (309).

5.1.3. iniciatives i intervencions din» l'àmbit municipal

Continuant mantenint-nos al marge de l administració de
d*«»m per un capítol a part), » sens« entry

de pte en tt de que els
i tl Cons«!, acabarem de concretar alguns

que comptaren amb la intervenció del batlle, i en menys
de! veguer.

Htm d»t repetidament que la tunoo pnmofdtal del
'ou <tel patrimoni i també

l'administració d« justícia en tant que representant del sobirà.
Però cal recordar que ambdues funcions, a l'edat mitjana, no es

d'altres àmbtte dt ta social.

Pel que fa al patrimoni reial, hem esmentat
anteriorment la documentació dt tes rendes que percebia el rei a

308 ÇYAQÇl. 1.48. 15.57.

309 Ei cas de Simón de Marimon l'any 1384 i el del noble
Bernat r) el 1381.
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Cervera ai de 1311,totes ala* pal
de amb la (M

reial a Cervera (310). Però • més a més de i
te rendes del rei a Cervera, el batite

en i gestionades
pel 00 tes que hem sembla entendre's
que t n el batlte per intervenir
en de o sia. 9« són

i pel Consell En« en tu diverses
ocasions A de 1356 els talladors" (recol·lectors de

pel "plegaven" un "prest" o talla"
a la sortida d« to de la vtta davant

del amb El es negava a
les qui de

fins que ois de to Ma no (311). La
no en a de par

qua ti te da
la d aquells ser

det de o La de la
es feia a > ata el el

tie

A d'intervenir en els el
va per modificar tes taxacions a

de la vila Com en ti
un cas i una t!
«e»ai. de el Consti, que yna era "pol»
e es al qua un sol florí i no
dos tai s'havia (312), Un
és qye el al qyf no

cert a cap de (313)

S« bé tl sembla per intervenir en
no és cert qye ara el

qui a per atreure'ls a
la la en els

i Les del
no se ils que de

310 Prim BERTRAN ROIGÉ: "L«s de Cervera
una de 1311* Wiötyan«a_Cerver»nj V (Cervera,

71 88 i MONTAQUT~'Et Batte '"73-84.

31'

312

3i,1

AHCC 92r.

1377 19r.

AHCC 1379 74v.
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vegades s entenien t IM Mes reials, com el cas do la quest«
1314).

Es pot parlar d'mtefferenaa entre batHe i Consell
a punt? B taie o podia ler-ho-

tn la del ConseU. «I qual. a te vegada, ofena
franqueses sense que const! cap partKapaoo del delegat reial.

de em«
i si ConseH, T entre tes contraprestactons el

munictpt franquesa de quesba, de moble, de comuns, de
d host i cavalcada, i de te veïnals en general pi S).

També ens trobem amb algunes queues sobre taxacions considerades
adreçades als paers, sense cap referència al

(316), i per tant no
de veïnatge amb ta intervenció activa del

tot rebent i íTwwagiwffi* del noy veí (317). Ei més.
sobre ei veïnatge te redacta

ei 1362 Tallada. del el febrer, i
de la uns després (318)

Sobre tot observarem una sempre
d aquests sote documents ptl que fa a la

d*un«s atribucions, Era o no tra el
de el jyrafftent del veïnatge"7 Fins punt

podia en la o no
de l'erari reial)? Ens qüestionem, en definitiva, el

grau del Consell respecte del representat en
cas pel seu batlle Sembla que, en realitat, era ei

qy» en tots encara que
fos el batlle qui, en de la representació

3 Ta»la en el que la recol·lecció anava
al re«, tot i ser pel myntopt. Un eiemple

el trobem l'agost de 1379 amo els serve» del
(AHCC 1379 30v). Vtd, J. FAVtER:

1971), 212-238,

315 AHCC 1373,29r.

316 A HCC 13S4 34r.

317 AHCC Über Vicinorum 139M393 6v

318 13i2 14v.
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reial, posseís aqueta »acuita» superior (310), que «n molts
omís, requeia en el veguer (320).

L adrmntstraoó del patnmcni no Él només • ta
percepció da rendes (censos i censáis , m o en espèoa),
sino tambe al patrimoni matinal I us del qual era gravat
econòmicament, in ei pnvüogi {te Pere lli autoritzant el

«te ta tmyeria l'any 1344, el rei donava permís per
usar horts, prats, canalitzacions d'aigua amb ta condició
d'assabentar-ne ai batlle, som també permetia agafar fusta déte
arbres amb el vist í plau (tel bate í (tel veguer M pagant allò
que corresponia (321).

Però dei una més de
caràcter per un te toi (pè
no era polític'

La deis i hem esmentada
abans en ei (pe ei unes clares

de prové* els carree*» Però també ens an adonem en
en ei un de del m Es

tractarà d'un instrument usat des d* superiors per
contro'ar la social més interior eis ciutadans Lr.

les del i del quan
treure la de Cervera «or exemplars. » «Is dediquem un

La i els per fer
ts de en y« cas concret, resquema del

és

3 9 Segons LALINDE el to jurisdicció
ordinària a la la sobro

la defensa p«itnm§ntai§ del
monarca, la junsdtccto gremial, la jurisdicció sobre fis
components de l'òrgan de la batia, la jurisdicció tn matèria
d'esclavitud, en matèria de comunrtats racials, i també la

marítima (LALINDE 1 25- 1 §3 ï

La recepció de l'homenatge feudal (en el cas d'un nou
veí) correspon al rei. i en nom seu al veguer Així ho consideren
FONT "Veguer" t KLUPFEL "El règim '

321 ÂHCC LP 1344 juliol 10, 28r-29r 1 també TURULL "La
mdusfna drapera a Cervera. " 43 70
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Procurador Graf, de Catalunya!
Portant veus del Piocuratí̂ r de (GuHtem de

C«rveMó)l (322)
Poner del Reí (Guerau Tarroja)!
Batlle del Rei (Jaume OfeineHes)!
ConseH de Cervera!
Cinquanta prohoms

is tractava, «I desembre de de desfer una
"pi*«ri" El balite reo« l'encàrrec de pregonar al

per a què es les així (324) No era el battle qui havia
de cercar el personal que fana facció, sinó el Consell a

de reial. En aquest doncs, el battle
no és sinó un instrument à» ei "dalt", amb el contra

d« la í arrel popular

En ocasions el
amb caràcter polític i et il qui

ai de tor una ote ti joc
els i ta de ter-bo »l§

vems (325), com també és el batlle qui permet als paers \
de Jaume sa Cirera per de la

de qyè és (326).

Finalment, hem observat una o
tant en si veguer com en el la

L any 1 373 és tl
qyt ai sots-veguer -el veí de Cervera. Pere

d'odtna- que. a la via de per refer ia pay

322 El Portant¥«ys de< Procurador de dit també
Gertns Vices, és yna d€ però

per tot oi Principat. p«r del i
batlles, i és cap del Principat quan no s'hi m tl rei nt
el (IALINDE - També
MONTAGUT "ils tunoonarfe...*.

Peiera: "d»A^ d« t rama. i de
branques, o de o de pedra picada que ts f n el pas
d'un nu o corrent daKjua per i dedicar
la a là »rrigaetô, « etc. Mur de a
la vorera d'un ny per dtsviar-n« tt o evitar tes
inundacions" (OÇVB VII).

324 ANCC 1 332- 1 36r

325 AHCC 1 356 36r

326 AHCC 1 384 1 6r
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entre fis Vergòs i els KI Cirera (327), mentre que • finals de
1395 el veguer-batMe s ofereix a) Consell per col.abcrar en it
pacificació del conflicte qu« enfronta «is Oíuja amb els ta
Cirera una altra vegada En aquest cas el Conse« locai
o els envers que ocupava te
dues jurisd»ccK>ns.

Aquests casos.en definitiva, ens a te
relacions entre els i el Consell
fftynieipfl.

5.1.4. us relación« Institucional« amb el Consell local

En un capítol precedent (V 2,3) «ris qüestionàvem el
paper del dins (esquema del Consell. El

§ra el prtmtr local, o œ ei delegat w«) més
pròxim al muntoç»** També havítm recofft el parsr de FONT RiUS i
LAUNDE ASADIA» els amb tl yna ptça
de t'orgaHiSfui muniopai, tot i que aquesta

ara A de XIII t començaments
del XIV, d origen municipal el ens

una a partir de ta producció pròpia
-ai ia conservada- del Consell la del batlle pot

mtHor. i to wadeneta rtctor pr»n
una cof«fi§ureeio diferent

Del que Nem tins ara evident que
el és totalement del Consell

<funa Cort • ta provisto
del i, ta i reials, són
tots cjyc ens fi fan v»urt com a una jyrfdica ben

Una é» la resultant
l ós ei que analitzar ara

de § establiren
i recíproca s hi observa,

a) Integració institucional

L any 1372 ß s'havien d« Copons,
5d«ceran dOlup » Gatetran d« Vergés contra Dalmau Cirera

(aHCC 1372 35r, i 1373 33r)

i C»rtra tentn un de conflictes,
vtst lany 1388 es els confíteles, < també ei

1395 fins al qu« la de Cervera s'estava
en els bàndols, la va provocar

la per a de tensió interna
(AHCC 22r, 1395 3v. 4v. 5r-«'.. DURAN LÜfft.^94),
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Ja l'any 1267 havíem documentat un text w veguer,
i apareixen a li vora dels í ta universitat ¿te

Cervera Aquest M M repetirà en endavant. Així l'any
1356:

"(...) considérantes vos fidèles nostros
ac

viHe Cervane pro
et habrtanaum m eadem

quod omntâ Wada (...)*

Es de ta mutació M to on s ubicava ta plaça
del blat, i tots ets ja intervingut a

ei nou El i «I battle, a
de participar un ta del nou establiment, i

i »tr tl seu (330)

Però coexistència contigua en els documents no
fou dels d'ongen qu§ ia
documentació municipal ei en un nivell igual

als

En sobre el blat Fany 1356

*i } fan a saber to bate, e
de la vila de Cervera a tot hom e a tote

de ia dita vila de qualque [ ]
o condició sie qwe efls han ordonat
( f (331)

Exhortant ate veins a manifestar ets béns el 1378

"{ ) com los e pahers
manat ab veu de crida qu« tothom
sos (...)" (332)

l en fa tant del nnbte de Bétera el
1379

"{ } als los veguer.

329 AHCC Pergamins s/n; LP 1267 matg 1, Sv~6r

330 LP 135S 12,

331 AHCC 1356 60r t 26r

332 AHCC M 1378 1 r
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batlle, pahers t altres pfohomens de la vita
ei Cervera • (33SI

com ta que provenía del Duc aqueH mateix any

'(...) als honrat balite, pahers e de
la vü de Cervera (..,)* (334)

Malgrat aquests textos, no hem dt pensar en una
sinó en la indicació dt nivelís de
estaven implicats en aquelles de govern

ser que el batl·le col laborava, tal com hem v«t. «n
decisions, però en tant que institució amb

per fer-ho.

La no i Conseli ens sembla
en que definitivament

ei l'any 1331 (335), El no té assignat cap
document- ni en tot el procés

ni tampoc en (organització administrativa i financera
del Consult, Únicament ai fina!, com eri costum, m ï

funt ami) els que:

"(...) observen e ototervar axi com
es eontengtit t conti no.y vingyen, ne

venir hi texto per raó

Ei havia a Tortosa el 13
de 1331, i tf dia 26 del mateix mes « any el rei

una expressament í al En ela li
ixposava els que suposava nou privilegi respecte
l'anterior A í a l'hora I» conferia la

<Je pel seu i correcte
;

"Amffos per la de Dtu et al fel
seu de Cervera o a son present
t qui per temps sirà....volem e a vos deym e
manam que lo privilegi damunt drt e i

eontengydes en per ta
ymversitat de la dita vila fazAGts e

t'ordonamtnt e la tenor

333 AHCC 1379 39r,

334 AHCC 1379 44r,

335 AHCC Pergamins 29. 1C31 13, Pubítcat per
CANELA,TURULL "Tres pergamins..."
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d aquel ESI alcuns. per lur moguts,
contra v«nir contra to dit

en les cose« m aquel
ne us lexetsen deguna manera contra
aquels to ben« d'aqueto « demanar a aver les
penes en aquel matex pnvilegi posades t
contengudes t al nostre fisch

,)" (339)

De manera que. segons ratlles, el batlle
estava més a prop del reí que no del Conste«. Aquesta

poNfca de fet era una novetat, o almenys ho ert
amb una expressió tan dará Però ei se situava fora del
Consell t no com un membre integrant amb la responsabilitat de

el compliment de! disposat però intervenir «n la
ordinaria La presencia i presidència del

en «i procés electiu de 1332 només fa que confirmar
de re oeàrree l'any anterior

"' ) présentaient veneraba dt
ville pro

Domingo Rege in dicta aula, et
baiyte tradKJerunt fres rodolinos

( .)• (337).

Hem d'entendre que el paper del dins del règim
va amb el temí» ens cal recordar ets

per adonar-nos de les diferències entre
(en referencia a 1331) i tes de

de XIV, en la » els típus
d'intervenció que protagonitzà. La era la d"una major

entre ambdues institucions, i una proba d'això
és et fet que el a del Consell.
En el seu nom tombé constava ti déte prohoms

a la en qüesbó. Contratar el de
de ta amb tos a tes
tns ha permès un sondeig interessant Ramon Pere, batlle

ti 1358, tncapçaía invariablement la
que a una del Consell

que (escrivà expressament que es tractava del batlle,
circumstància que només es va donar en el Consell General del 17
d'octubre En cap no van» trobar Ramon Pert anotat al mig
de la Mista. s»nô que sempre encapçalà la relació Amb Guillem

succee« d*ferent D'ençà que fou nomenat (1362),
ja no ens tornà a en una d'assistents El qui era

l any 1373, Berenguer de Cardona, ts troba anotat tant en
pnmer HOC barrejat amb la

336

337 ÂHCC 1332-1333 41r
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L'encapçalament acostumava continuar corresponent a Ramon Pere
dt 1358). B 1377. una altra vegada es correspon

el pomer prohom anotat amb el que era Arnau
de Mecma En cap ocasió no m apuntat que no fos encapçalant ei
lltstat després dels paers

Ei sondeig. • ta coincidencia de ta conservació
de volums d'actes i el coneixement ri»k Mutars d« ta baute,
posa d« et següent :

* La preeminència formal en I anotació dels d
correspongué invariablement ah paers

Pel te ta aïlladament els
en Woc i després els prohoms i ta de ter-ho

(de vegades de
i de no)

de Consell General mai el no va
un que b dones o preminencia,

sino que ti seu nom •'anotà juntament amb •! pronoms.

En tl é$ oi
no en Its

Ttmm p«r pensar Que fondre
no era arbitran, sinó que seguia algun de prestigi o

En aquest fins t tot és
que de par del prohom
que era (fi cas de 1373), encara quo normalment aquest

a §ryp de o

En doncs, n» la del es o
m es pot tf m tampoc rtp un

tractament o protocolan en dtl ¿au càrrec El
"diluït" en el de qy« de fet forma

pan del a òrgan

I, el que és important, no hi ha cap m «dia que
el tes qu« ei Consti Les

a que no I donen, documentalment, cap
van ser els patrs els qui van continuar dmgtnt

les del de la Pàtria

Si fins ara hem les de la
del al a dará

338 ANCC 1358 35r 37v 42r 44r 46v, §2r, 1362,
1373 9v 11r I8r 20v 22r, 23v 24v 28v 1377 4v, 14v, I6r
27r 27v 29f 30v
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tot efectives i ta real en ta
institució municipal.

b) Co».iíbof8cio I •e·entifneni

En M paper passiu que sobre IM en
te w «Is batlles, veguers í atoes ofioais
t'ha« «fe t 6*Me9var f ter sís dais

tri -mîtes altres t actuació dal batíte
és més dinàmica i en la local.

1,- La M batlle i els paers (de vegades també
eis í en ta producoo de d'abast toca'
és i vanada Aquesta s efectua, •

d»ns ti del i Mit tes
com «i

Eis d aquest de
tot t« period*. W i quo a d* 1380.

aproxrmaoamarj. es tan menys De
t!«

1333 d«! ban per coloms,
t '340)

1344 d« "obftrs" p*r a
ufban.> q«»$ (341)

1358 ordinations als d«
(342)

1358 ordinadors i capiiofe r*fertnto i ta fira (343}
1379
1362 tl d*l de la

(344),
1 388 f*us de l'aigya d« la del

Corral

339 A ta« d'ixtmpte AHCC 1333 juny 21, 20r-20v; AWX: IP
1334 novembre 8, 23r-25r; IP 1343 maig 15, 11 v

340 AHCC 1332-1333 83r,

341 ANCC s/n; LP 1344 abril 22, 71 /-73r.

342 AHCC 135S 2Üv,

343 AHCC 1358 45r, 1379 43r, 45'

344 AHCC 1362 19v

345 A HCC 1388 54v.
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la col laborado del Consell amb els oletab del rei
no n va només al batlle. smó que §1 veguer de vegades
també M participé.

En si setge de Monrtateó de 1372 (346) M intervenen el
veguer el i oi Con»«« (347). i de comú

2 de Cítaf lea en píei i *
que fins s tol en el cobrament de tes Imposicions de

1355 va col·laborar el sotsb«t»te (349), sera fad d'entendre
que fis es veuen obligats a quatre potents
brandons per poder treballar Im nits amb t( battle, o sense
»i

2.- Una dt caràcter s observa d'artres
el o requenments del

En ta de l'òrgan
« e! i executa on virtut del seu càrrec

tot
« 1393. la qual ens pensar que un

fort d*«jnt
les eönömiadts i myniuptJ »n

els manaments). és possible que fas •«», en iot CM el
no la person* del smò

minirr! pr»d«am«nt,cofittiy«vt

En ei cl 1386, qu« «te
del

i ctei (351), A i'tw
1 1 1393 un del per part per a qyé

contra de ta vila qut
amb el (352) Efectivament, tl

-a del en
d Quan es doni c*l cas que s'ha vulnerat tl

3 6 A Montfateo es refugiaren els del veí de
Bemat de Claret i la seva dona (ÂHCC Consefc 27 |yny

1372 3tr)

347 AHCC 1372 34r.

348 AHCC Clavaria 1373 Kv

349 AHCC Oavena 1355 63v.

350 AHCC 1355 28v,

35^ AHCC Conseils 1388 38v, 57r

352 Dos casos. 13-VII1-1393 (AHCC 1393 83v); 25^
Vlll·1393 {AHCC <~onse!ls 1393 90v).
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~w

dtf dais acord» del Consell, els paers tomen a
li per • gua ell qui obri una

tancaran i resoldran ete paers

M Conse« al batite ei 1376 podria
«M a mode! (W que estem exemplificant Int

"(...) per zo nos raquarim to que per
ten estament de la vila e de la pública

to l' cnda que vehi de
ta dita vila m px>sas »er valenza a la una
pan ne a („.)• (354)

Ei exposa al alió que oesrtja que es
o

3.- En ens trobem d'un
i del les decisions que

na ef Is fad d« la "(...) de
t del pfltaaftt (...j*

Els dos i des d'yna
tenen Mentre voluntat

í o
té yn «n ti d« da^af lar i

alè que ¡a t'In «n una
no ho ser aleshores És

qu« »I per ter rttorêncw
a (a del par

i raconaguda, que ti
paró de la

la patmat tes sempit
que s a >'a

Els sé« txA nofftooso», i tora anumarar-
tos tots ÉS qui tort ti 1362 ti 1379, per

d'obras a la via, fos ei del
(355), » també t* Consti öfdtnicions
la da rany 1352 (356), § bé per

353 AMCC 13Ä 20r

354 1376 7fv

355 ^ 3€2 29v, 1379 54v

356 ANCC 1362 11 v
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la * IM dt -333 (357). i per revendre
(358). etc..

4,- El cas centran ós rntnys frequent, i s jsa ta fórmula 'ab
del batte' in aque&tes ocaauons it el batWe qui
to ço' laborado o um acció dat let exemptes

en aquest es refereixen a públic: w
referent a to orostrtuekS Í ur. attra a to nrnticoó dels

En definitiva, aquetís exemptes de col·laboració
te imatge d'oque« battte que el privilegi

de 1331 s havia de dedtcar a fer i vetllar tot
vigents. I en Boc d auò ens trobem amb un oficial

ete problemes del Consell t p»obabtement
que r« K ¿Acumulava

t tes seves en c<e tes del
7 ¿o M òrgan
i complementan? Més que no que s ha

d« er» col·laboració harmoniott. Però fi rmin«̂ Ml
a i i pc l̂itiQ'ues, la

afecta' en un o te
ti muniopi i •< què t«, wj Ho obüòtm, tl

dat monarca.

c) Remuneracions economiquet no Mianal*

ftns el s. Xlll el 1/10
part de la t fi dret a str

a en ei cas del v«gww, ts
a §1 par yrta twa de dinar, u

al XIV toy la d'un
w (360)

Les d« no tl
per a i veguers En tot cas ei 1432 as raguia/a

allò que t te mambraa da to Cort del crd« cop que
t s da la per f»r alguna

(361)

357 ANCC 1 332- 1 333 1 08v

358 1358 41 v

359 ÂHCC 1362 24r, 1376
40r

360

361 Ç.Y.AfiÇI. 7. 11. 18
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Sense çxandre «n consideració el te Corts de
de contenien un capítol que deia així:

"No resmenys manan ésser observat, quête
nostres «aguara w venan la ne
pangan res de aígú, parco que no façan
.ust.t'a • (362)

Pal gué id ai -o üu. !â Cerf-
que a Cervera acostumava a percebre 1/3 part deis tew imposats
per motiu ato ciutadans. ÉS el cas de no obeir te

sobre joc i tafurena «n temps d« ira l'éjiy 1332. En
ta segona tercera part era pel comú de la vita, i

la pee (o bé el en airas
Si «n ei M «P eis

municipals, aleshores I import de ta pena n repartia a
i (363). forma rJt

no fou a tot arreu A l'any 1301, deis
sen 2/3 parts fi > 1/3 el demandant
la victima-. qua ti ne nbés cap

si no era la del frau en (364 1

banda, «to a l'nora de
al de les i tos que es

a tes Corts d*l Vaguer i dal (365)

il marge de tos de tipus
que »i t n tant que hsm pogut detectar
que els de la stva cort, i et mate«

de de dai
ConseM

r < ftt ert en el sofe-baA®, tl
de 1 1 tic« reui« 15 el dasambra de

362 1. 1 . 48. 5
363 ANCC 1332-1333 2*r Max TURULL RUBINAT: 'La

i el financer de la P^ena de Ctrvtra. E«s
del (1331-1333)* XL Vu (LLaida.

441-478

364 Francisco tyts CARCX)NA CASTRO *La dt Barceloní
en el X"V a dt sus ordenanzas municipales"
de_ Hiçtona econ^mjca^ Cajajyfta XV'I (Barcelona ^977" 58

AHCC IP 1363 §5r-107r "Ordinations o
per (or honrats e denant ( ) taocaeto dt
les cartes e scriptures que s tan e s acustumen de fer
e pendre en ¡as corts drts honrats veguer e battle, sots lo

la forma que s seguei*
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El Consell havia deodrt (to regraciarlo pels favors que
»et a la vila. II reglament encara t<?nia més sentit quan

ta possibdrtat que Jaume d'O/meltes continués en
de encara tres anys mer Poc exit van IM*

parqué pocs mesos Pere Pebrer era ei
nou batlle de Cervera.

Par iâ »»à, tl que Jaume
havia mantingut ote pMtgis i les franqueses,

un recentment venut, i havia demorat um
dies l obligació de ta host d anar 0 Angiesota (amb tl conseqüent
estadi econòmic que suposava això) (366)

No era comú de t) batte, com
no ho tra -o com a mínim no ho sabem, ja que esteva

(367)- íer-ho el veguer. En canvi
nc*mai haver amb ets que

del seu titular. En tots tte
QUS aquella persona mot per la

vila. Ei 1355 per ajudar « cobrar les Imposicions. I donen 50
s, {368}; ti 1358 i 1360 la peto

ei 1366 és tl qui ho ja que tl seu
que rep dei és (370); i tl 1372 tl

una de- de Robo, sots-balle,
la

*( ) per ió tu a la
unn/trsítat en en

que plagués ai fos
grace (...) (...) t lo Ccnseyfl

que to dit Guiem de Rob»ó ha molt
servi* a la cito t
per tos pahtrs, per zo e voten «o
fonseyi que h Sïtn 30sous* (371 )

La vinculació amb el Consell aqyí una nova
ja que raspéete tcrnòmic és d'una

366
AMCC 1332-1333 34v TURULL

munjcipal_ 1 26

367 C MDÇ 1.1.48.5

368 AHCC 1355 §3v

369 AHCC 1 358 22v; Clavena 1 360 33r

370

371

AHCC 1 36« 39v

AHCC Constis 1372 41 r
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i convergent. §i§ com tia m una col·laboració
més i del

També algun 'sac" (W va col·laborar
en feine« M Consell, com és el cas d'efectuar

te penyores d aquells veïns que encara devien diners de tes
Imposicions dt 1355 (372).

d) Divergència i fricció

Les relacions dels oficials amb el ConseH no
sempre van ser de col·laboració i tendents a certa integració. En

pot parlar se de fncció t de distanciament. Ei
un enfrontament obert entre ambdues

i el segon únicament una ratrficació i
de les de cada òrgan

KLUPPE L dues actituds, una
de tes revel, (a un enfrontament evident i obert entre

El vi ser la del veguer
de Cervera:

"( ) Ei pare honunym de Cervaria *§t
exposrtum conqytrtndo, quod (...)

Corvan« vti
mfnngit ( ) cotidie libértales ac
franqyrtatts ac

{ )' (373)

La prohoms eervenns p«r la vulneració
del sey dret teu tai. que l'incident va fins a

i a al veguer (374) El mato« autor
que tl de tes Corts de Monteó

als per a poders
cíe ia per tal d'acontentar Its

ti distanciament o enfrontament tàcit no
es moH significativa la adreçada pel rei al

de Cervera tl desembre de 1315 S exhortava Pere de
per a que r»o davant del Conseil en perjudici de la

3 72 AHCC 1355 54r

373 ACA Rag Can 66, 1f ̂  Cit per KLUPFEL "El règirr •
307 108

374 nlUPFEL "El " nota 109 ACA Reg Can 34, 19r.
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seva pròpia cosa que acostumava de fer u
dit batlle també s'havia vulnerat quan « la via

31 .av.a modificat, sense el consentement M delegat reial,
munie**! La investigació dartal fet tou

al batlle, al qual I tou associat el jutge de ta Cort
L episod« MW flagrant minva en el reconeixement de
ta del batlle

"Nova creació sindkxrurn facta toi per aliquos
populares in diminuoonem

(...)• (37S)

Si en aquestes ocasions il s introduïa dins de
la del bate, més endavant m pot documentar el

•! 1379 iwb li d« l'onzè, que és
(377); i també el any respecte la

qye M manten« amb de Vergóe í Joan de
(378); §» 1395 ets camíetfs qut tl no

sn tl Imgi que tl (réfèrent a
de o moderns, segons entens diferents

(379).

En es tractava de reivindicar I espai
qutt tls era propi, í tn no ts pot

d'tnfrontamtnt obert. Per contra, ils de 1354-
1355 si que tnfrontament, t

El text «nit reproduïm nfcü prey bé la

"item §n Simon de Oumzach Veguer de
Cervera e n Antoni Cabrera de ia dita
vila, mal de lyrs a

dits
nos Emperazo los

ei dit oto dt ab
dt la dita vila, proposartn davant

d"aN Senyor tn Pen», la donens
dtJ molt alt Rey»

qut los dtts no tren ne

375 ! VINCKE 1S36), doe
264

376 ACÁ Reg Can 81, ?Sr Crt per KLUPFEL "El "
312313 nota 157

377 AHCC 1379 87v

378 1379 40r

379 AHCC 1395 7r,
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als dits ans avien comesos
moíts t diversos fraus aytant mm tos ús

hevten regits. Í ml qus tos merca del
drt senyor 9« I plagués remoure te
AI veguer § batte dels dits t
asignar-m altres que hi fonen
bastants( C (380)

L'infant accedí al prec del Consell i dels prohoms de
Cervera, i va obnr un procés contra els dos oftctais acusats

en »"r c£;;¿cí, Er* tec seu accediren dos nous
»«í*»-4'::; C«nenc de Prat com a vegt*c* i un prohom proy
conegut de la vida institucional, com és Benta* 01, per batlle

fets succeïen a de 13S4, Poc després, a
començaments d« 1356. Antoni Cabrera ert tn el càrrec
de ia que s'havia demostrat la i ta teitfia de
les de que tou objecte (381 }.

Problemen! aquest ftt una oposició política ente
un qu« pretania tenir un paper dirigent, « un

qye era un o un contrtpoder l'àmbit local. La
competència en funció de coexistir en

un duts forces polítiques de contrari. Hem
vtst qye tos afrítoueions de! no estaven,
sembla, rigorosament fîxsdes. Ert d« alçar-se amb

local, tot els
La del i del veguer

pel Consell eaidna enttndrt-ía, doncs, com la
de de dur una municipal

harmônca, ja que el entre imbduts de
ser contonu. D'altra la restitució

pel rei

Ai de tot el nostre període podem trobar
de però amb un caràcter secundari t totalment

El 1333 ei Consell un acord pres
la del (382). el 1356 es reclama amb
a l'oftoal la part bans del

joc (3S3), ei 1378 el Consei la forma d'una ordtnaeïo
per i referent al béns de

(384), » si 1388 ts de nul·la

380 AHCCClavena13552?¥

38 1

382 1332-1333 S8r

383 AHCC 1 356 92r

384 AHCC 1378 81 v
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la atorgada feia poc al veguer-batlle Pere de Mortes
(MS).

in Aim, Ml e ta
en les relaoons entre i Consell

Com una causa expiatoria fora ta i l'actuació
{to òrgan M un moment donat

5.1.5. La ho»t de Cervera i les relacione MUÉ ti veguer

proposat de l administració (te
en el municipi, ti paper del veguer ha quedat en un

í la part dmformacto es referia al
retal

El rol del veguer i ia respecte ti
té un ti mi que la host

de »n campanya Tot i ti tema (te la
que tl í part, no (te fer-

hi una ara i aquí. amb el ten que defugim
tota

Ei per a qué la
ara ti

Reí
Duc

1
Procurador de Catalunya

del Prec. de Cat,
i
dt la cte C«rvt ra

~» d>n§«ft
I

El re«, ti Procurador de Catalunya, o tl lloctinent
i amenaçaren tl veguer per a què la host sortís

dt ta vila La i amenaça la passava tl veguer als
pynt, tl la conveniència o

que Excepte un dt casos molt
no inttrvtnia mai en aquesta cadena de

manaments « estava totalmtnt al marge del tema^ Fins i tot tenim
una on §1 Consell reproba durament et i¡C'*t»r',,nt del

385 AHCC 138S 6§v.
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per haver fer sortir te tost Però en h
deis casos, per no dir tots, é§ ti veguer a (pi I

pertoca »nfrontar-se amb el ptr aquest ton«. Això passava
te anys 1377 í 1384 Aquests

en ta relació en general, «fum veguer i
tant w« menys estrets i més

5.1.6. A»c«ndtnci« »octal I política dele membre« et to Cort

A dt la dels coneguts de It«
Corts del veguer i del Batlíe, dt conèixer el seu

0 ta seva evolució, tant socio económica, com pel que fa
a un altre entén amb el
qual poder el i apropament el

1 la Cort de! tot

DE LA DEL VEGUER I DEL BATLLE
AMB ALGUNA REFERENCIA LA SEVA ASCENDENCIA
SOCIO-ECONÓMICA I POLÍTICO-»INSTITUCIONAL

{Ptr ordre Es correspon als el nom dts
un en la dt

antxa)

CÀRREC REF REF
POUTfCO-INSTlTU

VEGUERS
Ptrt( 1332) CCPhPh

Palau, (1345) (v

Amay ( 1
Va«, Bernat (1346) C
Lorach. ( ' )
Odtna.Ptrt(1373)(1376) PPh (v

Gi.ctran(1380)PPPhPh (?)

Guiitem{1393) Ph
Torres (1393)

Toldrà. Antoni (1372) CCCPPPPrtPhPh^hPh notari (titular)

386 AHCC 13S4 I3r Els de »ois aquests
els inclourem en un a part
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Pere (1372) notan (regent)

ÍATLLES
Berenguer (1321 )CPPPPnPh

Cardona. Pere (1324)
Burguesa, Ferrer (1327) P
G«, Bemat(1338)(1354)(1356)CPPPPhPhPh
Meana, Berenguer (1346) C
Matini. Arrau (I382MW7)CPPPPPPPP
Ptrt, ftefwn (13SS) CPPPPhPhPhPh
Tallada, (1 362) CCCPPhPh
Mtrtf, P«ft(137lH1372) CPnPh

satraner/piquer
mercader
junsta

mercader
mercader/sabater

no«
Unzart, (1377)
Odena, Ptre (137ÍH13W)
Palay, Btmat(l3Í5)

SOTS-BATLLES
Vilagrassa, Tomàs(1 354) CCPPh
^ros,Gy*«m(1356) CCPPhPh
Fontanet, Ptrt( 1 1
Tallada, Guillem( 1362) CCCPPhPhlv mercader sabater
Robió, Pert (13S6) C
Caste», Pttft (1372) CCPhPh mercader
Caittona,Bertnguer(1372)CCPPPPPPhPriPhPhPhPri noten
Robió, Guiem ( 1372) C
Candil. Esteve (1379) CC

CPPPhPhPhPhPh mtretdtr
PPh (vid.sofe-vegutr)mtitt/H«;
PhPhPh(\mJ

mtrcader

ASSESSORS BATLLE
Oltvtr, Gyiffn(133§) P jurista
Bassa, Ptre (1336) -
TaladaPtre (1354) CPfi junsta
Bonjoc, Mttty(1378H13Í1)CCPPPPhPhPhPh notari
Llobet, Ramon (13SO) PP junsta
Salaven, Ph
Torres, Joan (1393)

ESCRIVANS BATLLE
Major, Ramon (1332) CP notar»
Cortés, Pen(l354)(1380) notan
Canet, CCPPhPh

Jaume (1381) CPh

P paer, C Ph prohom amb carrees una
legislatura

D aquests "curricula" sen que, sobretot els
membres de la Cort del i §1 mateix titular, no eren

que estavtn al marge de la dinarroca municipal, s»nô
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que en algun moment o altre ja havien participat. Ui bon nombre
de va Mr, abans e després d'exercir i of ka reta!,
responsabilitats ¿n el Consell, ta qual cosa implica MI grau
d'apropament i coneixement considerabas St el battte, i els
seus subordinats, eren individus que havien membres del
Consell, i fins i trt amb tasques de govern, és fàcil de pensar
que Nur actuaoo sena filomuntcipaltsta. Aquesta identificació
§ nive» personal rwvtt de tenir en l'activitat
política de l'oficial reial i en les seves relacions amb el
Consell,

Tot i tes reserves expressades, algun ca« és
especialment significatiu per la seva rellevància. Arnau de
Riudovtllts (probabtement part i fi) fou un mercader que actuà
de sots veguer: havia tingut càrrecs de govern en nou
legislatures, t participà amb encara en
dues més, Antoni Toldrà era un ne notan que va adquirir
I escnvanta del veguer, encara que ell no la regentava. La seva
participació en el Consell es constata com a m'iim er onze
legislatures- quatre exercint de paer tres de conseller, t
quatre més com a prohom, (387)

Però ei cas més nótate és el del notan Berenguer de
Cardona. La seva activitat municipal tretze legislatures.
en set de tes quals obtingué poètiques Aquest
pes municipal es correspon també a l'esfera reial, ¡a que comença
per ser sots-bat He ^ continuà amb la de la
jurisdicció

No pot d»r-se taxativament que tots els ciutadans més
influents en el govtm local arribessin a exercir algun càrrec

Primer perquè ta nostra d'oftaaJs reíais •
swbord«nats és molt incompleta; i després perquè ete càrrecs

pocs per a donar als individus més
del Consell. No hem pogut documentar com ofic«ate

gent influent com Ramon d'Avinyó, Berenguer de
Castelltort. Pere Dan, Bernat de Fon, Jaume Ferrer, Berenguer
Gilabert, Jaume Miró. Pere Miró, Jaume Moixó, Pere Montreal,
Bernat de Manresa, Ramon Serra, Pere Vergós, etc . però en canvi
si que n hem d'altres, com es pot veure en la relació.

En definitiva, doncs, pot dir-se que el batlle i so's-
van ser molt sovint prohoms amb un nodrit historial
o futur) político-institucional

J La rellevància política, social, econòmica i
del notan Antoni Toldrà la vam estudiar a fons a

Max TURULL "Anton: Toldrà notan del XIV) i la Summa
Rolandma" MtscjtjJtrMÇĵ rjQa VI (Cervera, 1988), 27-52.

6S3



Pel que fa • l'adscripció
els càrrecs tècnic« i assessor 1 escnvà-

ocupats per professionals «i te
assessories, i • Its I A càrrecs

4 de battte, i sots-batlle, més
Es de ta mercaders,

Í també composició
era el de qu»n pup el govern

i el poder li llarg d aquest ptrtocJf
baix-medie val.
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5.2. CÀRRECS INSTITUCIONALS MUNICIPALS

Els diferente càrrecs que tenen dins d'una
vila podnen classif«car-$e amb molts Com s'ha vist,
nosaltres htm optat pe; fer dos grans blocs, ert tur.oó d'una
dependència re«a! o bé municipal. D'altra temia, també poda
cons»derar-se ei nivell d'institucionalització d un càrrec. En
aquest era diferenciar els càrrecs mnuniopals
institucionalitzats, i aquells de caràcter transitan í
circumstancial, els conformen tl tercer grup de
càrrecs (388).

Els institucionals municipals, doncs, eren elegits pel
municipi i amb unes atribucions, ¡
regulades D entre ells podríem subdividir per la
responsabilitat encomanada, te de govern,
d administració, de control, i els del

5.2.1. Càrrecs de govern

Veure cap V (2 1,2.2)

5.2.2. Càrrecs de gestió administrativa I assessorament tècnic

a) Advocat de la vila

El a XIV un
tn tant que contínuament es

i qye la eornunit̂ : Els
paers eren l'òrgan txeeytw per » els
representaven un òrgan eonsyltoy. En ambdós es tractava
d'òrgans Però la de la urbana baix-

era complexa tes del XII la
del *ius commune*, i la als tant

d« la del re» com d« tes Corts, va fer qye als

No és fàcil de que fit
i yn Un treba.
tn sentit, centrat en 1

municipal, és el de M* FALCON PEREZ L
4? Zifiaoza J!!L JtLiSte JXV 1985)

tes següents de o
de la regidors,

i regidors,
i i les

en cas
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s'hi afegissin òrgans tècnics de gestió municipal i que
to dels juristes al esdevingués

La figura de I assessor jurídic dels paers apareix
documentada en el» primers volunta de consells a la primera meitat
de segle XIV. En uns primers moments cal pensar que aquesta
funció d assessoria es compartia -amb naturalitat- amb loscnva
de la Paef ia que ara nota-i.

"E aquest eia maun, com jo, en Bernat
d Ivorra, notan e escrivà de la
Paarig...)" (390)

Dt lat no clar sintàcticament si notan es
a una del que és Bernat dl verra (toa ets

notans), o bo si es tracta d'u.. a adietó de
d -otan de la Pàtria, t a escrivà de la

Paana). més li copulativa "e",

öanda, en aquest pen ode és possible qu? ei
de la vila institucionalitzat.

que el 12 de març de 1332 t'escrivà Bernat d'Ivorra
notan de ta Patna, dies desprès

de Pare El context de
no és

an Bernat de Fow, en Bonanat m
Rovira, ar«i patrs, e n'aprés.en Berenguer d«
Manrasa. a an P lanyador. ab lurs consayiars

ans de la feyta pel senyor
Rey la ¡mutacioj de la meytat paers
t eooseylffs, e etet to discret en

Tayiiadel, en de la dita
v»la par de la ynivtrsrtat damunt dita
ara tote los damunt dito>

• proposen per lo
d»t an r Tiyladel present* i*39 1 '>

"UW la dec n'"«»tes a la societat
cal André GOURON. "Le role i»ooal des juristes

tes au Moyen Age" V«les_djLJLEyrgße_
du

í969V 55-67

390 1332 1333 2v

391 AHCC 1332-1333 4r
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I encara poc temps després (S gener 1333) ens trobem amb un
tercer advocat de la vila (392)

Dt tot això »e'n desprèn que els ho eren en
d advocats de la vila. Mentre que l escrivà constava com

• els advocats eren juristes (savis en dret). D'una banda
ei esoivà- deuria tenir aïra de ta veracitat i la
confecció uc documentació, i l'advocat -junsta- de

tècnic o jurídic. De moment sembla clar que
funcions requeien en dos individus diferents

D aquestes referències d* les dues primeres
en deduïm tres qüestions a plantejar:

a) li entre advocat i notan de la vila (o
pàtria)

b) i« escrivà i notari de fa paería

c) ei d'ínstitucíontitiactó del càrrec d'advocat de la
vila

En cap ocasió la documentació no contempla, els
d'advocat i dt notari tn un mateix text. I tampoc cap

rtp qualificatius, Dt mantra que d'una banda
ei de la pacna.i d'una l'advocat del

a responsabilitats totalment indépendante. A
part de la qualificació conceptual, l'assignació de salarà ben

curobora aquesta tesi. Montre que l'advocat acostumava
a 200 s,, el notari rtf quantitats diferente segons la

que ha durant aquell període. Evidencia aquesta
de una nota de 1385 segons la qual consta Bernat

dt a notari de la Paeria, alhora que es paga a Bernat
de par de la vila durant un any (393).

l'ad de la vila tema 'a missió
la universitat en general í el Consell en particular

tn lots fis o que tingués, el notari de la Paeria
amb t'isíïrivà. En efecte, tots aquells individus

que ens 'lament com a notaris de la Paeria, els
dins la relació dels escrivans de la Paeria

Per tant, quan s'esmenta un notari de la Paeria cal
qye es rtfer§ix a l'escrivà d'aquesta institució. La

és substancialment diferent a la de l'advocat. Com ja
dit en una altra ocasió (394), el notan-escrivà havia

392 AHCC Constlls 1332-1333 48r; Clavena 1333 47r.

393 AHCC Clavena 1385 67r.

394 4 1 4 d.acjuest matejx treball.
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d'anotar tit consete celebrats « to Paena, feia I/m "apoques"
(nbuft) de tos despeses. It« comptabilitzava en un Hfcre
(volums d apoques), tenia cura de to de qualsevol
rtquisioó. protest, ordioactó.... ordenava i controlava to«

municipals, rebwi sindicaturas ptr encàrrecs,
emetia correspondència, redactava ttt de to venda de
:es lmpos»cions deis productes, i la responsabilitat de

en generai dtl Consel! Per aquestes
va cobrar «W tout ¡any 1355 (395) í tamo« el 1360 Però
cal pensar («ut ei saíah no va ser sempre tan elevat (800 s, és
quatre vegades el d'un paar), ß turn en alguns moments ti
notan dt lescnvania reclamava un equivalent al
del de to questia, a qui, paradogicamt»nt. ell

dt (397). tn cas. els
to ant} i advocat

dt te via. De ter només hem documentat remuneracions
tan es tractava M Ferrer, de qui el

í reiterà públicament to Pere
ciar que el dtl ei ti
tis stu (398).

L escrivà del Consell unes
en la majoria de municipis A Tarragona, per posar un

exempte pròxim, havia dt redactar els M Consell i tota
la prenia
quan comptaven els e Tiesos) Com a
Cervera, era un càrrec pel i amb

. ptrò amb un fi«

En definitiva.doncs, cal el càrrec de
de la paena amb el d*t§crivà, del tis

principals en un anttnor (400)

395 ÂHCC Ctovtna 1355 67r

396 AHCC Clavena 1 366 11 Or

397 AHCC Consells 1372 21 r.

398 AHCC 1 373 3ev.

399 Francesc CORTIELU ODENA' Una
rte to_bajx9 MlLMEitw (Tarragona, 1984).

123

4 Vid una vegada cap, V 4 1 4 d'aquest mateix
treball També a Castella a l'edat mitjana rescnva del

tunaons notarials (Esteban CORRAL GARCIA
eje ............ Cpncejo en ¡g Cojpna, dt ........ CastJIto ÍStfos Xl al xyil] (Burgos,
1987), 66
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L advocat de ta vila, INI en dret), havia
M paers el Consell, i també la universitat o ta

vila En la de casos es 'd advocat de ta
Ai* (4011 M Í que l'expressió vila probablement s'ha
d'entendre en abstracte, wftnnt-te a la rerxesentacio de
la vila, que te et Conseil de ta Paeria.

Respecte ta institucionalrtzaao d'aquest càrrec pensem
que no va ser gaire tardana A ta segona documentada
(1333) de la vit Ja cobrava m tí» 200 s.,
quo els pat** (402) L'any 1373 continuava cobrant el
mate<x (403). í del 1377 en endavant ja es paria del

(404).

Allò que si és és que l'any 1333 e)
d advoca: de 'a vila ia els i

al que fi de clavan, t en la anterior a la
que la d« càrrecs municipals

"Encara t en (...)
en avochat o en conseylier. en G Oliver

savi en dret e d« te dita vila" (405)

El 1358 (i amb tota en una
sola tts carmes que técnico-

del govern els frobtrn ti
dt It vila ('406) Dt que eis d«
n§ s'adquirien qyart t d«

sinó qy« en dts del
d« la

que tl càrrtc
d* la vila no *ra o que

a ptro qye tl càrrtc
t n la repetidament. La

de la vtta qye documentats ens
ho paí

4C1 Anys 1332-1333, 1362, 1372 1373 1377, 1379, 1384,
1388 i 1393

402 AHCC 1333 47r

403 AHCC 1373 8v

401 AHCC 1377 4r, 1379 2v 1384 1 r

40 5 AHCC 1332-1333 48r 1333 47r

40<3 AHCC 1358 s/n

699



També hem evidenoat que si càrrec era plenament
municipal, sense que ni el rei m els seus oficials
intervinguessin per res. Igualment, tampoc no coneixem cap text
reia! que -0 prohibeixi- fer-se amb els serve« d'un
jurists. Difícilment existiren alguna mena d incompatibilitats,
ia que el requisit determinant 9» jurista. Tampoc s'observa

càrrecs polítics municipals ftnt al punt
que els anys 1379 i 1388 l'advocat de la vila també era paer, amb
IB conseqüent doble recepció de salari que això implicava, i tal
com es expressament (407) També cal afegir que els

1373 i el càrrec d'advocat de la vila fou dobte, ja que
l'ocuparen dos jurâtes en cada ocasió (408)

1332 TALLADELL ........juriste
1333 OLIVER,.,,.,..............
1358 Pene TALUDA,,,.,,,,. ............juran

Per» TALLADA....,,,...,.,,,.......prêta
GILABERT,....,,.........prista

1372 TONJOCH ........... ,..„.,.jyristl
1373 BONJOCH... .....juriste

Berenguer GILABERT
1376 LLÖ8ET.,„.,„,.„.,..,„..«prista
1377 BONJOCH...,.,., ..juriste
137!» Berenguer GILABERT,....
1384 Ramon VIDAL.,. .,.......prête

VIDAL ......................juriste
Bernat de CANELLES .........juriste

GILABERT................juriste

Atenent als "curricula" juristes que
ocuparen ei ens a que de la vila
trt i na d» i important:

- Al del period« documentât (1332-1393. interrupcions}
f te unstes os repeteixen sovint, i ei càrrec uns
quants anys seguits.

- El tra d« 10 II. s ), i per tant
s'eqt. al paers.

- La major part de la vila documentats, no només
polítiques akjun moment, s»r»ó que la

freqüència amb qye ho ferm »ndica que foren personatges actius i
influents el govtm local. Dfets vuit noms que tenim, cinc

a una político

407 AHCC 1379 2v.

408 AHCC 1373 8v; 1393 9r
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en dos l'activitat te menor, i a un de sol
I desconenem -cumcutum' polític.

De manera que hem de pensar que el càrrec d'advocat de
ta vita era un deis més importants; que mm ocupat per
personatges de pes i amb influència a la vila. ' que a diferència

te un amb caràcter
(te del primer terç de segle XIV.

te) E*c ri va del Conte«

d aquest càrrec ! hem tractat en el
que ens referíem al funcionament del Consell (VI. 4,1,4.)

» l'hem en anterior (410),

e) Procuradors de te Caritat, etc.

Els procuradors ocupaven un públic la
del era per r administració de

de o benèfic,

Al del XIV hem documentat procuradors de la
de la vila, de la casa de

de framenors i do predicadors, i de
també procuradors per ei cental dt l

obrers, i del de I« f J de la del cor de
jesuenst"

409 CORTiELU 118-119. A Tarragona
fins 1407 tl no de tenir els ixes d'un

Amh a §s tractava d'un serven
circumstancial

410 No cap de càrrec
en els Per a ha aparegut

el d'Esttban CORRAL GARCIA
e" la. XI al XVJJ) (Burgos,
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DIFERENTS PROCURADORS mi XIV A CERVERA

anys 33 37 5€ 58 79 64 88 93 95

4 4 2 2 4 2 2
Predicadors 1
Framenors 1
Magdalena 2 2 2 2 2
H,C0f«t 3 J I M
H. Ptaçt 3 }2 }2 }1 }1
H. Val 3 } } } }
baci pobres 1
bac» cor J, 1

(incfiqu«m tl nombre de Procuradors)

Els procuradas eren pel Consell, però aquest
podia deieoar aquesta âls quatre fins 1358 no
tenim que els procuradors -o la majoria delís

el mat«u dia que la de càrrecs municipals
Això no obstant herr de creure que els Procuradors de ta Cantat,
de Magdalena i hosp'tais torça
En canvi te dos convents i efs ens apareixen
en una sota ocasió El càrrec de procurado' una durada d'un
any, igual que ti clavan,«! mostacaf etc

En tant que càrrecs estaven
remuneras- Dt fet, tote ils càrrecs en una dt tes

de cada "tes
de dar per la vila "(411 )

E' nombre de procuradors no fou f w w tots els anys Es
deuna en funoo de tes de cada
moment, i tn fúñete de l'estat del Consell. Els
procuradors de la Cantat van eomtnçar sent quatrt (probablement
amo §1 d'un per quarttr) i dos; els de
magdalena as mantingueren contínuament en dos, » els dels

observaren la minva més de ser tres a cada un
tres es van rtduir a un sol procurador per tots

els Realment es un contrasentit- En
els primers documentat que ens fan creure
que la pobresa » la misèna s'accentuaven a la de

XIV, i que les una realrtat
colpidora (412) De manera que les

4 ! 1 AHCC 1373 9r
M * #J

¿ Vid. I 24. tí aquest mateix treball També Montse
CANELA GARAYÖA "Cervera 1333-1384 Pestes, tarns » guerres"

IV (Cervera, 1986) 55 66
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socials hauran d'estar A pto rendiment. En canvi observem que el
nombre de fesponsablea/admtnistradors s'ha anat
reduint sobre m dMprit à» 1384, precisament quan »'acostuma a
considerar que to chsi social i econòmica és més

(413). A m podem planteja; que el
Consell pretenia reduir despese« 0 càrrecs
que cobressin nommes del municipi. Referent • aquest fenonvn no
sabem s« h. està vinculat el fet que l'any 1384, e!s dos
procuradors dels hospitals i tit quatre de Mi cantat
presentessin al Consell la seva renuncia i la necessària

per nou« individus (414),

Que els procuradors tonton cura de I administració de
ens ho re vel. la el nonenaments

L'any es parta d administradors d« del Corral;
el any, retennt se a la s especifica que un (tots
dos e« preocuparà üe diners {era un
apotecari), encarregat era un (415)

Uns més tard que els procuradors d«i§
havien de plegar -o ter ho fer- els dels dits

» la en par podtf-fit
els pobres (41 S). Ai de el Contal

nomenava t prohoms per de comptes déte
de (41 ?}

L any 1356 ei càrrec de de la casa de
també impbcava retre dt fixere« |418) La

de Magdalena (419) era 'egida a segle Kill,
per unes mongwi i per alguns que fortn del

l any 1246 uns i
s'enfrontaren davant I exigencia primers d ampliar

A dtl XIV en un

413 CARRERE- 1 462, un
(1* «toó en trances a Pans-La

Haye. t967, i en Barcelona, 1977)

4 1 4 AHCC 1 384 1 Sr, 1 ir, 32v

4 1 5 AHCC 1 358 s/n

4 1 6 AHCC 1 384 32v

4 1 7 AHCC 1 ir

418 A HCC 1 356 36r

419 Agust» DURAN I SANPERE "Lesglés»a de Santa
Magdatena, de Cervera" Gffiffi_djJUiof!iâ

(Barcttona, 1972)
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de topons. Ei 1328 l'hosprtal en a la vila
«i virtut déte pactes establerts entre «is jurats, el del
convent de Francesc, i ta priem M cto Santa Clara Deuna
s«r a d'aquest moment quan te dotai de rendes

pel seu manteniment regular En aquest context
hem d entendre que ets procuración, eren els delegats M Consell
en una mena de pavonat d'una força muntöpalitzada.
Duran t Sampere observa que ta presència d escrits amb el senyal
heràldic de ta v»la. en absenaa identificacions, i
malgrat aportacions econòmiques particulars, és mdicaiJuque el
Consell deuna ser al pnncipal inversor (42i), ta qual cosa

lexistència d'uns càrrecs públics Al
de 137? Magdalena funcionant com a

hospital. La gent s hi hospedava a canvi de tots ets bens a
la institució. La cosa era pel Consell que tenia
cura que aquest precepto m complís (422).

A començaments del segle XV ta de Magdalena
va entrar en i fou gaireoe abandonada L admmitracto

procuradors no era prou àgil ni eficaç ¡a que poc a poc
deixaren de retre comptes al Con»! (423)

Respecte els convento dels framtnors t predicadors
sabem que el Consti ni col laborà sovint econòmics
Això que el municipi hi tingues, a convent, un
procurador o L'any 1316 Jaume II
franquícia de tributs o serveis a Ferrer de na Burgesa
tn virtut del seu eàrrte de procurador en el d«
Framenors Alfons III la concessió de les franqueses,
que el 1331 las obtenia Pera de Nogueres en de
Burgesa Les exempoons afectaven el pagament da la questia

«acetó i d'host o
trmqueses eren al carme, ja que

eren vigents mentre l'individu regís ("esmentada
procuradona (424) A per el càrrec
duració tiimitada, tanta com decidís el Consell, que es qui

ete (425) El aptnócfc d'aquest

420 DURAN UE£„ 213-214

421

422 AHCC 1377 6v

423 DURANLhbre_216

Pert SANAHUJA "El montstir framenors de Cervera*
XLV (Barcelona, 19351 47 97 TURULL ELífflJffi

municipal ï i 3- 11 4

425 AHCC 1337 20r
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•ir

càrrec també es dedueix pel fet que Ramon s»gui elegit el
1358 per administrar els diners que donarà tl Consell destinats a
tos obres del convent déte predicadors (426) Aquest mercader

cura que els diners fossin correctament invertits «n allò
que havten concedits. Per tant era un càrrec creat "in
expresso" per tai d'administrtar un« determinada partida
econòmica El partiopava no res menys que en la tasca de

insuficients (42?),

Els monestirs que havia a Cervera evidentment no
depenien del municipi, sinó de la jerarquia de l'ordre que
pertanyien. Però el fet que tl Gontei hi Invertís -o hi
col·laborés contínuament, K donava dret a nomenar-hi un
procurador/administrador

tres que la en
be« poca tnformaaó. En tot cas de suposar qt*e els

hi eren un règim al de la de
en tant que dei municipi en una

i per una mena de
patronat

L del Corral deuna se al d« la
i de Sant Antoni, Fou el XIII t

els dei "mal del foc' nova ordre
vi veure tl »y

a Cerverg,pert al XV ja entrat. la
a ¡a vila, en plena ensi (428)

de la val i dt la no en
ni ni per

PROCURADORS DEL
Proc de framtnors

1331 Ferrer de na BURGESA mercader^)
1331 1337 Pere de NOGUERES mercader
1358 Ramon SERRA mercader

426 AHCC Consells 1358 45r

427 DURAN Llibre^ 203-204

428 DURAN LMKe_20r

429 Vid però, FRANQUESA GASOL Anajes.de Cervera I 33-80
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Proc dels predicadors

137? Guillem de LO8EROLA

Proc de la Cantat

1333 Jaume CLAWS........
Berenguer de VILAGRASSA .

de FOIX..........
Btrtó tfOLUJA..........

í 356

1358

1379

1384

1388

1393

Join .........
Berenguer de C AR DONA
Bernat <to PERACAMPS

d« VILAGRASSA

Antö« TOLDRÀ
e«s CASES

PERE
Pere de VERGÖS

Antoni VILAR
de BERGA
POL

Pere TALLADA

Antoni VILAR
Ramon d"AVINYÓ

Berenguer d« CARDONA
MORELL

notan
.mercader

notori
mtrcadtf

rTteretdtf
turista!?)

notan
mercader

Proc

Andrtu CAVALERA (ce)
d« MANRESA (ce)

BALDRtC (ce)
Jaumt CONTIGA (p)

TALAVERA (p)
Ramon SOLA (p)
Guillem la VILA (v)
Pere (v)
Pert d'AGRAMUNTELL (v)

1358 CAVALERA (ce)
HAJÖR (ce)

1384 Pere de MONTREAL notan
Francesc de GQMABELLA

per )
Ramon VILAPLANA
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Andreu TOLDR,

1393 :RwiOfi ARNAU
1395 Ramon ARNAU

(te te casa (te Magdalena

1356 Guillem d AGRAMUNTELL . . . . . .
Pi»» di P R A T . . . . . . . . . .

13S4 : . . . . . . . . . .
l l . . . . . . . . .

: ...... . . . . .
. , . . . . . ,,-

1393 • . . . . . . . . . .-
LLOiET . . . . . . . . . . . . .

D aquesta observem que
la sé« rntrcadtrs, i, §n proporció,

Els a i
els també la t la "burocràcia"

d) Dipositari

cap VII MUNICIPAL; 2,

t) Clavar.

f) Racional

g) Oïdors ete compte«

ktem

5.2.3. Càrrecs te control I vigilància

Els de i es
no o de

i no ts la
Cte fet dir qu« -de «
dt de
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