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Dins d aquest epígraf, no oòstant trobem càrrecs força
diferents

i)Obrert

El càrrec d"obrer* a començaments de segle XiV,
responsabilitzar se del que <1irtem 'urbanisme menor a

It vit, Ells n® eren la mà d'obfa, smó els qui dirigien i
aüò que cada fer És fàcil oe veure doncs, que

els descarregaven als paers d*una ; u; tíe ta seva feina
En sentit hom pot considerar (os com una comissió de

dins del Consell, o mm a de secundari.

d'aquest -com la d altres- no es
en cap privilegis veiebradors (M règim

sinó que és d'una normativa particular i
posíe'ior als rriés generate.

Ni el text de 1331, ni §1 dt 1334, no rtgylen
d'obrers. Ptrô uní d« tes dt la universitat

els entre 1327-1330 ft« referencia a tema.
Els recaptaven diners -mitjançant a

de ccrrers i qye mai no es porttvtn a la
(430) Però tl probten» era polit« i tl règim

tu general. ÉS així (411« en la reestructuració del
govern no hi mencions lis

Amo rto obstant, ttnim referències documentals
"obrers* que el re» reguli l'ofie. El Cons«ll de la segona

de la reestructuració va nomenar "obrers e
«»partidors* (431), » tl Consti dt 1337 també nomenava obrtrs de

de Santa Maria (432) Tot això l'existènoa d'un
a¡ ¿tenor a la del municipi

Pefo r»o és fins 1344 que el càrrec d obrtrs
un pnvileg»

" que lo parwts e eonseyfvs de la
^»Ita de Cervtra anys dos

qui
de de de parets,

430 ACA Cartes &d iV»d V 5 mateix
treba'l)

431 AHCC 1332-1333 82v

432 AHCC Clavera 1337 36v
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de canals, de pcrtxes e d altres
coses " (433)

Aquesta nota és interessant perquè que ti carree
era municipal; electiu pel Consti i el anual; compartit
per persones, ¡ tambó assenyala algunes atribucions

L existencia de la figura de l'obrer ml » com la
trobem a Cervera no suposa cap novetat, p que sembla ha-er estat
un càrrec conti en d'attres mun»cipts des de començaments del

XIV (434),

Si bé ! obrer tonta cura de les rnoditicack>ns-
0 que ter d«ns ta vila, tes circumstàncies el

d'assumptes més importants. Com assenyala
CABESTANY, dos centres d'ínteres de l'urbanisme

la construcció d'elements (murales) i
l'alçament d esglésies t catedrals (435). Ambdós elements

I'atenao dels obrers S» d'una banda havien
d« tos obres i tos urbanístiques
»nspeccíonant la vila mensualment (436), d'altra banda hi havia
els obrers, administradors o de tos obres de
1 església de Santa Maria (437). En aquest darrer cas, el
muntctp» hi obrers qwe confolaven l'obra, t també prohoms
per tts cwnptes de resmaotat obrtr Aquest, per
tant, §ra t) responsable digutm-n* i financer, de
Totora Era el représentait del Consell tn ia construcció de

i ei mate« havia de dur ta de les
que ocasionava. No era, doncs, un mer observado', »-ió

una de gerent de tes obres

433 AHCC s/n; LP 1344 abni 22, 71 v-73r.
¿i i** j

A l'obrer era un d« sol, anualment pel
Consell, amb un fix • amb prîmes, i l'obligatorietat
d'acceptar el que no *$ podia dos anys
(CORT¡ELLA Una : yusL£aüJana_ 109-111) ! a
e*»$tiren càrrecs de urbanístic -com l'obrer-, que

el nom de "Vetdor dt muros y (FALCON La
orgpn:zao0n myniç$>ajL 25Í-263) A els
eren dos, i se a del privilegi concedrt
ntr Jaume H t'any 1301 (CABESTANY L urbanisme " 34, i

del LjBv_ojyció_yrbana_dje j

435 CABESTANY 'L " 33 40

436 1358 s n

417 ÄHCC 1358 (Borradors) s,n, 18r
22v, 136227rv
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També amb d« ta dr 'a fira els
mes de L'any el Corwll elegia,

com era obrers. Elte de i
per to que i

els dels qui tr. ta tor
tos A en tl M i en

ti « tos dit te • it ta,
i per que w te 0(2

portxades i poc segurs (438)
e's de de les

pel i ois qui
tos que es a la vila

de qut tts
els i per

Per Its d« *
L'ifty 1395,

dos d« tos (440),
tl va ser una • à

El d'ypi el 1358 (441)
i la de del de el
de 1382 \ 442) va es un de
per del i d«

(443) que en yn
a i d«

de ti 1358 t n
íes d«

43S

439

1393 24r, 35v, S6v 90r

1384 ts que son dos per a
tes ts fis i

d« la vda (AHCC i r) i el es d»u
que tes d« la vila (AHCC 1388 15r)

440
11 ¥

441 Pere__el__
AHCC 135S 20v f?2 ui 1358»

ais

44?

443

¿»HCC 2§v (2 ix

l SANIERE ha que fins es de
i no de en ets En la

de les per feta de
DURAN 45 54 I ftts

íes guares i tes ei DIWAN se
de BOFARULL H»sjona_ «V 558, 562
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Comunament el Conten m etogir dos prohoms com a
Je i» vila. i només excepcionajmen' M va afegir més gent

per tasca {444}. En aJg^n toe els obrers van rebre
específiques regulades pë Cofwel, com el cas de Vic

l'any (445), però norrralment tenien una assignada
que te especificada amb gains A Barcelona

déte oorerr, §1 responia t una del Consell
de Cent que precisava una organització q je vigies les obres

etc ) (446). i a Tarragona, a més de
tot també t s preocupa cM tont que salvava el

nu {447), del bon estat dite púbics, déte
t i intraurban^ \ fins i tot del

d'aigua a ¡a (440).

obrers que, d'una banda,
ti i havwn en yn période de

Peto a es yn
que ta yn superior d«
vja i de La preocupació

per its púbfcquM és un noy d« li

per la de «a
sha a un ei tes

t n tl

"Entre tes y dt as
europeas de les Xlil y X!/,

a una mayor se
mar firme, en la

de qui la por $y
con (is

la comunicación y
de * (449)

anys que conservem dos
en Its 1333, 1337, 1356, 1358. 1362,

1366 1372, 1373 137?, 1379, 1384, 1393 i 1395 Els anys
1358 1362 1 1393 s a a més, d

445 JUNYENTV»ç_ §6

446 CABESTANY "L'urtanism* '34

447 RECASENS IjjEtuüi j& Jirraggna II 183, CABESTANY
"L urbanisme " 34

448 CORTIELLA UPJLfíytalíaJaJana • 1 09 1 1 1

449 FRANCHETTI H^tgna.jíftl_urbanismo
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Eis 'obrers' foren. doncs, ia
d'una major integració urbana I una preocupació-

tret cteto extrems (guerres..)- per fis« de ia
Més endavant tindrem ocasió de profunditzar aquest

aspecte

DE U VILA DOCUMENTATS
1333

f33?

1356

1358

1362

1366

1372

1373

1377

1379

13W

1388

1393

C "
c Obreria
P "

p Obrers
P "

p S ta M*
c '

Jaume CLARIS
Jaume
Bern«
BertoGLUJA

FOIX
Pere MIRO
Borràs LLORAC

Jaén» PORTA
Ramon SERRA
Galceran MANRESA p Obrers
Borns LLORAC p "
Pert c Obrers
Tomàs VILAGRASSA c "

CARDONA e Obrers
Arnau c "

LLAURADOR c "
Antoni FELIU c "

CÖMABELLA p '
Ramon MAWTI p "

FÖGUET
ÀGER

LAMBART
Ramon AVINYÓ

C obrers - C
p '
c Obra Sta M·m« rcaderC

rre, cader
m*readtr
m«read*f

mercader
mercader
mercader
Stnyor

c Obrers
c *

c •
c "

mercader

notan
hostaler
mercader

mercader

mercader

PPPPPPCC133
PPCC1111
PC114
PPCCC110121
P?
PPPCCC1221?

PC114
C
PCC2
CCC
PPPPCCCCC25
CCC
CCCC
PPC241
PCC1
CC1
CCC6
TPC12121
PPPPPCC21A5
CC
C
CC
C

Andrt y TOLDRÀ (m*ner)cObrtr$ -
K)SC c Obrtrs

'

c quan fou obrer
p quan toy obrir
P en
C m
2 mm, tn n

d'obrers de la vila tres
coses

1, - L'abundància d« que ocuparen el càrrec. No
cap d« 'a els hagyesssn

de ser un i un prohom, o bé dos consellers,... Sobretot
a partir de 136G -tert ctel cas dt 1377 els foren
del cos de



2,- L abundància de membres dt l'estament de mercaders. Com a
¡a dad oíxers documentats foren mercaders, i ta

proporc:ó s eleva al 81% s» l'apliquem només als individus Je qui

3.» L abundancia d individus que pweenton una trajectòria
o de i

en »i Conte!

Les têt observacions ternbteft indicar nos que tl càrrec
d'obiers dfynii representar cert prestigi i reconeixement. No era
una manual o administrativa, sinó de control i decisrô m
una Ets qui foren no son

uno qu* ion eonegute sobre tot pel seu rei*y peilte,
la §1 càrrec d'obrtr com magistrat amb

"poli iques* de ordre

b) Mo*tMMf

De tote eis el mostassa*
lia et més estudiat, i t n a l'àreu

d'onçpo (450)

d'arme cal entendre qye
de ¡a de València un va assumir

los funcions ciel "muhîasto" àrab, atenent que les necessitats a
que ertn identiques < de prendre les

En sentit, la referència més que eontwim
del erisî'à a ia Corona d'Aragó de 1238, amb et
reparttmc'Ot dî Jau T»« i a València, tot » que la eonsoWacto del

í vé a del s Kill i corwnçaments del XIV A
I altre bastió -MaBorea- la cronología de Portgen del
mostase.af <;r»stia dturia ser stmblant, pero els senyals dt
fwaoö cm' iva no fins 1334 (451)

f M València, ¡a institució del va expa.idtr-se
cap a altres ciutats De ia zona no musulmana, Barcelona v/i .tbre

450 Per citar alguns tiemples Francisco SEVILLANO COLOM'
"La inst luciôn del mustaçaf de Bârctlona, de MaWofja y da

XVIII 1953), 525-538 Francisco SEVILLANO
CÖLÖW ¥aje-r»eia wfeina rned.«gyiLJ_tia.y^s_dei cf«cio_tí/¿jnMsja í̂
(Valencia 1957) Francisco A "ROCÀ^ f RAVER El.jTjöslicjii_d.e.
Castei'on y„ei_"LJibLe çte. Ja ̂ Mysílfiiíii* (Casïeïío, 1973) I una
eo»cio facsímil a cura de Amadeu j SOBERANAS:
MosJiss<iídJiy»5sa(Madriu. 1977)

451 SEVILLANO "La institución, "527529



ti reía! que facultava unir i'any 1339, a
petició dels consellers, i segons «I model de València (452).

L'ofici de mostassaf també va a Sargossa, on
Jaume il (1291-1327) va permetre Que ntw tres Sota et
regnat d« Ferran 1 1( cÉnwe m esdevenir unipersonal (453).

A «I cteftc vi rrtft» tl nom de "•Jmotaotn·.i
ta cronologia de ta seva apanoó és a ta descrita

Xlil i consolidació de ta cenîuna seg-en'.}. El non i la
forma que va prendre del >l-muthasib" musulmà, considera
VALDEAVELLANO que té tl sty ungen «n fis "zabazoques" del s,
XI (454)

Lts atròucfom del han molt semblants
a têt arrtu on stta docymtntat La funoo

era la r>eso5 i mesures El havia
de comprobar que s avinguessin il pes i la establerta
Oe fet actuava com un vigilant d«i mercat i dels

Vfttava l'equitat d* tes transacoor»s,pefsegyit !a
revtrda, » cura que els carrers neo i

En també les --esponsabrtitats en
d'fcdrfieactó i urbanisme (455) hem

ais "obren»"

El ctrt éï> que, amb unes funcions que no vaniven
a lloc, va característica
determinada al No pot dir se que fixada una

452 AC A Consell de Cent. pergam» 317 AC A Reg Can 95 1,
BÖFARULL CQDQIrCA vm, 186-191 (Cit per SEVILUPO "La

529Í A CYA^: (Cort de 1702)
la del 14 dt novtmbft dt 1323 per li concessió

del de eoncadrt pel rei Ptre (1336-1387)
"( ) ab real concedit per !o senyor rey Ó
Ptcfro a la ciutat de Barcelona ate X lli I ie novembre de MCCCXXIII
teu i la dita ciutat to poder crear quiscun any un

en to modo y forma y ab ta jurisdicció y
coneixement ho tema la de Valencià ' )" CYADÇ I, 1, 63,
1 Com hem vist hi ha una contradicho entre la data d'atorgació
i la legislatura del rei atorgant, ja qua Pe fe III encara no
regnava e1 1 323 en cas s'hagués tractat d Affom ei Benignt

453 FALCÓN La orQanjzaçiónjnunicipa' 103105

454 LuisGARClAOEVALDEAVELLANO Apuntespara
su en Léon y CastiPa durante la Tiedia* AHDE VIII

1931 1 324 i ss

455 SEViLLANO "La institución de! * 536-537
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d atribucions per m arreu Algunes d'elles van
variar a cada demarcació.

A Lleida, el mostassaf o almodmer.també executava Im
ordenances municipals,i denunciava to* ei ta seva

a ta Paena (4M). A Vic, a més a més d'executar
con,untament amb el Consell tes penes als infractors.
també feia complir les ordinacions locals sobra urbanisme (457)
I a Tarragona la inspecció dels peses í tos mesures s'ampliava a
la de its fleques, els fems de pa i les pescatenes (458).

Pel que fa a Cervera, difícilment podrem establir una
data precisa que indiqui i apanctó jurídica del mostassaf El
càrrec amb aqytst nom- no l'htm documentat fins 1332. No
obstant, les funcions del les desenvoluparen
personatges amb un nom des de feia temps,

Un privilegi dt Jaume II de 131? ens informa força bé
sobre aquest aspecte (459):

"...turatorum et proborum hommum ac
untversitatts villt nostre C«rvant humilíttr
exposrtum fuisse a longius ttmpoobus in
dicta villa consuetum et usitatum anno
quod libet (...) e'igi ab t»s custodem et
custodes in officiis camífícum, pistncum,
píscatorum seu pisws vendendenoum quod
tradant res suorum officiorum pondere ft
legaN. t? ordinari ttem ab etsdem juraos
súper facto fustum, fruccium pullorum et
gaHínarum usque ad certam horam dit i
retardtrïís sív« revendl·lonbus non
vendendorum consueverint ec»am et
poneré vtnyogote stvt custodes vinearum tt
fructuum quando quocitns eis necessarium
videatur. Et tempore carestie bladi
consueverint faceré ordínationes quod al̂ uis
vel aliqui revenditores non audeant ciñere
Wadum nisi ctrtam quantitate ut bladum in
precio ndtre non ultra modum "

Si aquesta era la pràctica usual o consuetudinaria,
l'objecte del privilegi reial, -a petició de la universitat- era

456 LLADONOSA Hjsi6na_dje_U£jd_a • • 469

457 JUNVENT Vî ., 96

458 CORTIELLÂ Uní çiytalcatilana^ 106108

459 AHCC Pergamins s/n; LP 1317 juny 1, 27r-28r
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\a confirmació d aquell costum local Ratrficant-ho.però, 01 rei,
per del batlle, es reservava el dret a confirmar els
nomenaments dels magistrats locals. L'aplicació positiva del
privilegi» «n ctefinttta. era aquesta

" quod Cervarie post quam
fuennt oi orestitennt in posse noírtre
Cervario ¿ò ramentum 11 eligere
possint ajtlodem et custodes ad predicts omnia
et custodienda ad ordinanda suo certis
banne aut penis peccuniariïs titeo nostro tut
offtcio dicti nostn baiuli pro ut
supenus declarantur Et quod dicti

custodibus per eos
et

Cirvine..."

De manera que de 131? ets locals
any uns guardians que vetllaven ei pes d* tes

qut ts venien i també qyf tl comerç s'avmgyés a una
El pes, el frau, la vigilància. » et prtu

productes eren que entraven dins tes atribucions
d'aquetfs prohoms pel muntcip». El text del document

anual, però fixava dos punts
importants

- L'import dt tes qut els imposarien
revertirien al fisc t no ai municipi

- Si bé els eren pel municipi, tra
la confirmació del nomenament per part de! battle en tant
que del rei

La funció guardians no havia variat tn absolut,
però en canvi càrrec havia perdut part del s*u genus
caràcter municipal

En cap moment no s'esmenta el nom de mostassaf, però
és obvia la seva identificació amb els guardians pel que fa a tes
funcions que ten»«n encomanades Tant és a»*i, que en la

del en el Litre dels Privilegis l'any
1360 (460), els paers, o el copista, van anotar

"Que tos après que t auran
feyt sagrament en poder del batte, pusquen

e mostaçafs asignar, e com

460 TURULL.CANELA "El Llibre dels Privilegis *
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-rr

seran presentar al batle, e lo batte
que Js sie tengut de rthrt " (461 ).

Com dèiem fa poc. el concepte de "mostaçaf" apareix
documentat I any 1332. tu tes actes del de la primen

després d« la reestructuració de 1331 Aquest pnmer
volum d acords deixava constància de l'elecció de càrrecs aquella
legislatura

"que tos daval sents foisen assignats a
mostaçats. sobrestante e pesadora e
regonexedors de les daval

," (462)

Dyrafit els arnb
-i també foren els primers que aparegué el

com a tti- s'observa certa d'aquesta
Guardians, apareixen

tots El no és un sol »-"«dtytdu, qye
s«mprt mere« un tractament plural. Probablement momenfe

i s'utiteava gairebé com a tn tant
qye funcions sensiblement diferent que no requeien tn unes

Un de 1333 ambdues
coses

"Que Is e tos guardians
compte tote al e als

de Cervera" (463)

No es d'ixtrture t d'una
dun fixant-nos tn Fins quin

punt és que l'apreciactó d'una conjunct
fe") l'adioó de dos foments "mostapf e (a

més a guardians" O bé creure'"« que de
conjuncions sinonímia "mostafaços guardians* Ptr si no
fos poc fa mateixa conjunció "o* equivalència tn uns

i alternativa en uns altres, dues ben diferente
'mostafaços o pesadors*

Els contemporanis deurien tenir dar que era cada cosa.
però cap motiu no els empenyia i dilucidar-ho en la documentació

"u ÄHCC Pergamins s/n, 1317, juny 1 27r 28r

462 1332-1333 lr

463 AHCC s/n. LP 1333 març 30, 9r 9v
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En definitiva, quan tl paers de 1333 indiquen que han
d'elegir 'mostafaços guardians" ho fan per matones

- de les cam^eries. pescatoria, blat i fusta
- i guardians a te i a te mesures

del v.
- ( ] al safrà per reconèixer i al seu pes
- guardians i veedor» del que es feia amb liana (464).

L'any 1356 la situació no Ha canviat gaire. Trotem,
però, í guardians responsables de la vigilància ml
terme, guardian-- per guardar cert bestiar, í guardià--s i

de la draper« (465).

AI marge del nom que reberen, el que ós cert os que ei
mosatassaf -o els tenien unes funcions delimitades
com tes que usualment pertocaven a aquest ofici

Un reial de 1333 l'obligava a retrt comptes
al i als paers (466). la cosa manifesta

la punitiva. Hem de pensar que en aquesta data
fo c» de funcionava a Cervera tota normalitat
Observem també que l'any 1317 rtavia de comptes amb tl

reial (467), t en canvi a partir dt 1333 com a mínim- efe
intervenen tn aquest Ht entriva en joc la

tít controlar els càrrecs que actuavtn dins tl
myroetp«, i també hi entrava en joc un btoc d ingressos econòmics
fruit bans que imposava el De manera qye és
important la novetat d« la en tl condol de
ia del

A partir d« 135S,com a mínim, la documentació reflexa
untformitat El és una única que ja

no es amb els guardians o d'altres figures. Durant
l'elecció ia es parla dt sol. Tots ete

la seva pròpia provisió i no s observa aquella
Loto de -píobablemcnf amb

tra ocupat per «dividís cada

464 ANCC 1332-1333 48v~49r

465 AHCC 1356 21 r. 15r. 16r

466 AHCC Pergamins s/n, LP 1333 març 30 9r 9v

"{ ) ad ordinanda sub bannis aui
aut nostn baiuli

per ut declarantyr ( )* AHCC Pergamins
s7n,LP 1317 juny 1.27r28r
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any, un per cada quarter, i sense diferències
jeràrquiques entre ells

Però la »ormula d'etegir un per cada quarter
va aviat Eh anys 1372 i 1373 observem que només m
trier dos indivrius; l'any 1377 i 1379 m toma ate quatre; i a
partir d« 1384 una vedada son dos ete elegits (469),

No htm trobat cap referència que justifiqui aquests
canvis en ei nombre d'ind;vidus que ocupanen anualment l'ofici
El d« 1317 no especrf»c3va aquest extrem ja que es
refena a "custodem et custodes* sens« matisar-ho. Posteriorment
tampoc no hem trobat cao es/non? i cap privilegi que regulés amb

f'ofct.

Tot ens fa pensar que el nombre de mostassafs
any depenia únicament i exclusstva del municipi. La qüestió

de ta provisió del eàrrte no està prou reglamentada a Cervera. El
que si dir és qwe el mostiissaf era directament pel
Consell, la matttxa jornada que s'elegien ¡a de càrrecs
municipals Dorant ti XIV, a diferència del sistema emprat
per de patrs « constJters, la designació

no ts va söttnetrt a l'atzar. A Tarragona, com a
Cervera, el nomenament del Consell era directe (470); a Mallorca,
en canvt. el mostassaf era designat pel reí (471), a Barcelona el

»ote.venia tot proposant uns candidats d'entre ete quate
ti re* ñ un (472); i el cTinsaeutaeio mixta

i cooptaeto) era a a partir d'un
re¡a) de 1360 (473).

A Cervera htm vist que s'eleg»en irregularment quatre o
dos individus per ocupar el carree. El cas de 1377 és indicatiu

la m«€àn»ea de la provisió del càrrec, i fins i tot
el de mostassafos. En un pnnctpi el Consell rtavia

dos de tes aviat van indicar que
renunciaven al càrrec Pocs dies desprès d aquesta renúncia un
acord del Consell §ns fa saber que havien dimitit de l'oftct tots
tls mostassaf excepte un Com que era perjudicial per a la vila

468 AHCC 1358 (Borraetors) s/n

469 AHCC 1372 8v, 1373 8v. 1377 2r; 1379 2v; 1384
1r

470 CORTIELLA ynj_0utaj_çajajand . 103

471 SEVILLANO "La instrtuaÓP . * 530 53¿

472 SEVILLANO *La institución., " 530-532

473 LLAOONOSA a'tíOtílJflifMl ' ^6B
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estar sense mcstassatos calía prwdre una mesura. Finalment,
l'abni d aquell any, el Cent«! decidia que cata obligar i
forçar a ocupar Poffcí pel qual hom havia estat triat (474)
Potser la rsnúnaa a ocupar «I càrrec ens explicaria l'aparioó
de dos mostassafos i no quatre *is anys 1372 i 1373, Recordem que
els acords del Consell eren pas&t% a net per i escrivà, la qual
cosa permetia contemNar qui e; an, de forma efectiva, els
nwstassafos.

L obligatorietat del càrrec també documentada a
Tarragona (475) a Cervera sembla més ser una iniciativa del
Consell que no una prescripció normativa emanada d'un organisme
superior

Un dicp exemple d acuesta ;a>-aci!at de decisió del
Conse'i respecte del mostassaf és ti de 1388 En aquesta ocasió
només regia t'ofie» Bernat de Foix. p qu« el Con«will havia
anul·lat qualsevol atribució a Mateu dels Horts Per primera
vegada, t de forma aïllada, tl càrrec era unpersonal i totalment
unifc?4 No obstant, en moor el dit Bernat de Foix, »I Cwisei
va la vacant dos prohoms »n lloc d'un (476).

En definitiva, del que ens adonem, és que la major part
de provisions o instruccions que ateten eí són dotades
pel Conseil, la quai cosa manifesta el caràcter eminentment
,nuf»»c»pai del mos*assaf d'ençà la corsobdaaó del règim

u'pa de »^aena l'an^ i 331,

Hem vtsi que »I Onsefi. sobre tot, elegió els
mostassafos, cobna les vacante segons el seu pr?>pi cnteri;

t obligatorietat d'assumir el càrrec els ttegrts,...
D'altres exemples són igualment indicatius de l'ascendència de!
Consell en el mostassaf. L'any 13*2 el Consell anunciava que els

pel cJrrtc hav,er d'ocuoar-'« t preoeupar-st'n
personalment, sense la poss&i&at de delegar -ho tn substitute.
Va ser ei Consell, una vegada més, qui pemttia que cada
mostassaf tingués un sol ajudant que els portés ils pesos i »e?
mesures (4??) 0"2t:<? banda paers i eonseters ueeíd.3n, el
1373, de cercar uiia nova persoia per pxerar de mostassaf mentre
no ete conflictes i l'enemiajt que implicava als dos

s que compartien l'of«a alssíiores (478)

a74 ÂHCC Ccnsells 1377 2v. 5r, 12v

4 75 CORTIELLA yna^aylalcatiiana _ 1 03

4 7<5 A! !CC 1 388 1 5r-27v

477 AHCC COnseíls 1 372 6v

478 AHCC 1373 14v
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Tolts aquestes decisions ne comptaren, en cap moment,
amb la intervínote ni del batlle reial m d« cap altre oficial
del rei.

La procedència del salan (tel mostassa! és un aspecte
important a l'Hora de fixar la seva dependència Normalment era
benefician d una determinada part d« tes multes que ímpossava
En aquest sentit pot dir-se que no té fixe. A Valencia, a
Barcelona i a Lleida el mostassaf a començaments de segle XIV
rebia 1/3 part dels bans imposats; la resta s'ho repartia a parts
iguals i eran reial i la ciutat. Però amb el temps els ajudants
delmostassat o pesadors també van intervenir en la proporció de
la repartició A Barcelona el pesador rebria 1/3 part, mentre que
les 2/3 parts restants es dividien en tres \ anaven destinades al
w. la ciutat t tl propi mostassa! (479) A MaÄorca» que el
•ftostassaf en un ota rial, el efa fixat, fins 1373, en
50 H anuals (480), que ve a ser el matéis que el salan dels
paers de Cervera

Respecte la rellevància dt l'ofia de mostassa! un bon
indicador pot ser veure el "currículum* polític d'aquells
individus de l'ocuparen En general, i també a Lleida, sembla ser
que fou loto municipal més important després del dels
paers (481) E^ canvi a Tarragona ocuparen ei càrrec sobre tot
membres de la mà menor, i tn una proporció mes baixa també de la
mà mitjana (482) A Mallorca, d'attra banda el rei reservà el
càrrec només a ciutadans, però a partir de 1392 com passà a
Valencià, la noblesa també accedí a I ota mostassaf (483)

Tenint ajudants com tenia, el mostassaf no sempre
deuna anar perse nagent pels mercats nspeccionant-ho tot. Ell
era el responsable de les atribucions encomanades davant del
Consell Essent el titular del càrrec, deurien ser uns altres qui
fe»en la veritable feina matenal de mostassatena De ser així
no es d'estranyar que sn molts llocs el mostassaf sigui un
tnd»vidu de la mateixa social que els membres del Consell
No po» 'le<ïcar.ar-se, però, que en algun lloc deuria ser el cas

479 SEVILLANO "La institución " 532 533 AHMB Libre di la
mestaça'ia 9r LLADONOSA Histíma_ I 469

480 rEVILLANO "Is institución " 533

461 LLADOr^OSA Historia _ i 469 SEVILLANO "La
institución " 535

482 CORTIELLA ynaçiujai catalan. 103

483 SEVILLANO "La institución " 530 532
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tarragoní- el mostassaf sigui un veritable executor que fa ta
fisto personalment

MOSTASSAFS DE CERVERA A PARTIR DE 1358
ANY MOSTASSAF (»IGEN CURRICULA RANGUiMP.

PROF, INSTITUT

1358 Berenguer GILABERT savi
f J TORDERA
Ptrt dt SENTGENIS
Pere MARTI

1362 Jaum« MUNTPAO
Pt fi MARTI
Pert NINOT
Guille n DOMINGO

1366 Ptre MUNTREAL nat
Antoni FELIU mtre

TOLDRÀ
ARNALDES

1372 Bertngu»r de CARDONA not
Dalmau sa CIRERA

13 73 Jaume MOIXÓ mere
VÊRGOS

1377 TALAVERA mere
Bernat de FOIX mere
Pere DAN not
Jaum« MOIXÓ mere

1379 Bort sa CIRERA senyor
Jaumi» de VALL mere(o
Pere SENTGENIS
Andreu FUSTER

1384 Ramon MAJOR
Bernardo d'lVORRA

1388 Bernat de FOIX mere
1393 Ramon BERGUES mere

RICART

PPPPPC25

PPCCC12
C11
1
C11
1
C1
PPPPCC24
CCCC
CC1
CC
PPPPPCC424245 C
PCC C
PPC341211 C
CC C
CCC12 Ph
PPPPPPCC33l3»h

Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
C
C
C
C

1

2
2
1

PPPPPCC1
(PPC341211!
C

PPCCC12
C
PC
c
PPPPPPCC3313G
CC C
C C

Ph
Ph
C
C
C
c
c
c

4
6

2
6

(4)
1

(4)

(2)

P pair
C conseller
3 num de càrrecs en altres legislatures

(to's sor, números d una x.fra)
mere mercader
not notari
Ph Prohom
C Consellerü uonseiier
Im numero d imposicions arrendades
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Ot la relació dt mostassafos (tes de
1393 podem deduir el següent:

- Sobre tot resalta fi tet que la immensa de vegades els
mostassafos eren. alhora, consellers de la Paena. A«ò impbca
que la vmojlaoô de l'ofici • l'òrgan del Consell era
total El Consell no només tisgtt els mostassafos sinó que a més
ho feia d entre els seus membres. Tan sols tn tres de tes deu

ato moilÉSSifos foren pro*»;»» sense
cames polítics durant aquells mateixos anys ipaers, conseller)
Això no obstant, en aquestes tres els moslassafos
presentaven, en general, un currículum de responsabilitats
polítiques considerable (484).

• El segon fet a constatar és, precisament, la del
curriculum político institucional dels individus que un moment o
altre fores mostassaf. Únicament tres »ndwidus d« vint-i-onc
(el 12%) mai van accedír a cap càrrec de govsms a la Pena, Això
vol dir que el 88% de mostassafos, «n més o menys densitat,
havien estat -o estarien- paers o consellers.

* Relacionat amb la consideració anterior cal afegir que set
dels personatges que foren mostassaf tingueren un pes específic
substancial. Gilabert, 5 "»tgenis, Montreal, Cardona, Momò, Foa
i Dan són tots veritables experts art fa política i tes
responsabilitats municipals. Són, doncs, una més d'una
quarta part (28%) els mostassafos amb un t importància
evident d»ns del Consell.

També s'observa que dels vint-i-ctnc individus, només quatre
van repetir en el càrrec, t mai dos anys consecutius
Santgems, 1358 i 1379; Martí, 1358 i 1362, Moixó 1372 i 1377,
Foix, 1377 i 1388

-Pel que fa a l'ongen social, només coneixem tl de tretze
prohoms(52%) D'aquests identificats il 46% son mercaders; tl 23%
notaris, el 15% sastres; el 7,6% juristes, i un altre 7.6%
possiblement nobles (485). 1. element mercader i jurista
i notans) tomen a ser el col lectiu mos influent numèricament.

- Finalment també observem que onze vint-i-cmc (44%) en
algun moment van ser compradors/arrendatans de tes Imposicions
municipals Allò que mes sobta, però, es que en tres ocasions

A Tarragona §1 càrrec de mostassaf era incompatible amb
el de (pae»^ a Cervera), però ne ei de conseller
(CORTIELLA Una ciutat çajilana_ 103)

Els estrangsrs i els nobles estaven exclosos del càrrec
de mostflssaf a Saragossa el XV (FALCON Lajgrgaiyzgcjon
mynjcipal 104).
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algun havia arrendat, aquell mateix any, alguna (te tos
Imposicions: Vergòs el 1373 amb peix pella Foix el 1377 amb la
terrena, t Santgems el 1379 amb el blat No (tena dt ser
relevant que els mateixos dictais responsables (te vetilar el
pas, Its cesures, ta qualitat, i el comerç en general (tels

alhora siguin part interessada en aquest tràfec de
mercaderies En certa manera aquells tres mdivdus actuaren com
a « part al temps.

Aquertes breus precisions posen de relleu no només la
del mostassa! al Consell, sinó també la

del càrrec ato interesses econòmics d aquell grup que
ja ostentava i òrgan de govern toca! Foix t Santegems. sobre
tot. a de fort« d'imposieïon* i

un bon repertori de responsabilitats pollttques i
del Consell (486)

A part d'aquesta vincuiaoc de t'ofio de mostassa*.
sen desprèn, §n conseqüència, la importància (487). A

Cervera iota de deuna estar gairebé equiparat en
t al de magistrat municipal El titular de

no «una ser yn simple executor o funcionan, sinó ur»
qy§ el (488)

c) Sobrestants, guardians i veedors

Els "obrers", i sobre tot els mostassafos, foren els
càrrecs institucionals municipals amb funcions de

i Pero a més d'aquests dos, el municipi
d responsabilitzats

d de control i vigilància El grau
ens ¡"»ndica la regularitat de l'elecció,

• ei fet els càrrecs tnats pel Consell a l'igual que
es te>a ei els mostassafos, etc

ji |S£*

00 També a Tarragona estava contemplat que el mostassaf no
ser alhora comprador d'Imposicions, precisament per evitar

frau o corrupció (CÖRTIELLA Una ciutat cajajgna_^ 105-
1061

4 EI de! càrrec a Saragossa resta palles pel
fet que en alguns es deixava de ser "hidalgo* per accedir a
1 o'ci del mostaçaf |CALCON La organización municipal 104)

48fl A Santa Coloma de Queralt ai XV, SEGURA
considera els dos mostassafos eren quelcom més que no

que esdevenien veritables autoritats facultades
per a vigiar t castigar Llur funció judicial fins t tot es
sobreposava en aquest cas, als jurats i ai batlle (SEGURA

de Santa Cotoma_ 232)
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Alguns càrrecs de vigilància i confol només ens
apareixen documentats uns pocs anys. D'altres, en canvi, els

a gairebé totes tes legislatures que analitzem. Eli textos
ma» fa« referència • Its característiques dels càrrecs, únicament
els coneixem per l'elecció dels seus ocupants. Els principals
càrrecs que estudiem sén els següents:

• Sobrestantsveedors del safrà

Aquesta càrrec ens apareix documentat a la primera
Itgistatyra, r§r»y 1332, com a "sobrestants e vtedors del saffrà
e del pes d aquel" (489) L'any sobre ja es parlava d«

i guardians del safrà (490). Però de 1?"" m endavant
trobem, tscnt "veedors del safrà" Molt probablement la

d aquests veedors és anterior a aquestes dates que sols
i apancio documental.

í l concepte dt sobftstant no és sinònim al de
la que els dos càrrecs apareixen a l'hora en els

documents Això no obstant és ditto! de precisar quina
ets separava A Tarragona uns "srbreoosats" tenien

de ta »nsp»<Xío dt la qualitat t el preu productes, en
teixits i el vi El Consell local ete atorgava

per imposar rtibles i ordenar confiscacions (491 )

S« el cas dtl sobrestán? no està gaire definit, e! del
més ela» Cal pensar qui es tractava d'uns agents

del que actuaven sobretot en els tallers artesanals per
tai de ets productes t492) De ser aod, hauríem

que també els sob estants estaven vinculats al
ta que sovint sindiquen tls dos conceptes junts ?trò

la no és gem explicita en aquest aspecte

clar que aquests sobrestants o vetdors tenien la
oi reconèixer el pes i la qualitat del safrà (493), i que

tren p«) consell anualment al rr,arge de ï'elecoó de
Sena logic que existís alguna mena de relació ja

que fam els com els veedors es preocupaven de coses
i pròximes pes, qualitat oms el terreny de

q AHCC 1332-1333 1 r

' AHCC 1332 1333 48v

CÖRTiElLA Ufia_çiyJilcjtala_na 121

492 SE FULANO "la institución "538

493 AHCC 1332-1333 1r. 1358 49r
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ta hipòtesi podría pensar se que to importància que va tenir el
comerç dtl safra aquella època va motivar (existència d'un
càrrec propi que descarregués ta dels (494).

Els veedors del safra acostumaven a ser dos cada
legislatura amb ¡excepció de 1333 i 1358 Que foren tres i
quatre respectivament També podríem precisar que l'any 1373 els
dot veedors del safra, i mes. hagueren de preocuoar-se del
treball de l argent Aquesta activitat p va comptar amb trec
individus que n c'en responsables tl 1332

- Sobrestants-vttdors draps 1 tls productes de

Existiren municipals de la producció drapera bastant
que es documentin en els volums de Va ser

l'cctivitat manufacturera amb la d'un municipi
considerablement qui va fer possible
l"apar»€»é del càrrec

Els orígens de la indústria drapera de Cervera cal
localitzar los ai xiii (495) Atesa la importància que

prendre a la vila, els jurats, batlle, i
prohomes d« Cérvtra l'any 1320 van promulgar ordmacions

la que §*H( produïa El text que ens ha airtoat,
de 1470, és fidel, amb a l'original dt
començaments dt XIV

Aquestes ordenacions dt 1320 contemplaven l'txtstèneia
duns prohoms qu« tl compliment
de tot ei que document Ei penal fixat per
la ordmacíó acabava així

"E s« 10 farà o consentirà, en
pena de XX sous, dels quals guanyada la
terça part a aquell o qui açò dirà e
denunciarà, t l'altra terça part a ta Cort, e
l altra als prohoms qu» sen posats e

la producció i comercialització del safra a
Cervera a ta baixa edat mitiana, vid el cap n 2 2 3 d aquest
mate»» treball, i DURAN LMjre_ 439^442

495 TuRULL "La indústria drapera a Cervera, * 43-70, i
tambe 1 1 3 1 d aquest mateix treball
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per guardar e per encercar totes Its dites
tb ventat • (496)

Aques"s individus m reben op nom especial Sempre
Tiencxma com "aqu«!ís prohoms assignats La seva missió

se centrava en verificar que la producció dels draps i
la comerç aiiüació estava d'acord amb tot un seguit de
normes m ait precises

Sens dubte aquells "sofrrestants e veedors" d« 1332, o
mostassa1 os. guardians de 1333, o veedors també a partir de
1372 (49*'), ten la continuació dais prohoms assignats a què es
refereixen les ordenacions de 1320.

El njraMeiisme amb Tarragona, que posem com a
es toma a donar. En aquesta ciutat els sobreposats
eren tres un expert, un pararé i un teixidors. La

era exactament la mateixa que ets de Cervera: examinar
els e's tallers ríe confecció el procés, i la qualitat

que ts produïen i també els que es comerciaven. Els
no tenien uf fixe, sinó que cobraven un cànon

de I qye dmgia la producció drapera (498)

igual que ets venedors del satrà, la documentació no
cap vincle orgànic amb els mostassafos El veedors dels

i producte de Nana acostumaven a ser quatre cada
any tret de 136611384 çut només m n'anoten tres

En un pnnep l'objecte de vigilància era la drapena
i els productes de llana. A partir de 1358 es menciona la
drapena i ta fe»na dels teixidors (499),ei 1372 setegeixen en
tant que "veedors de la drapena i de roto cít teixidors de
perayres" (500), i ei 1373 com a "veedors de drapena e

AHCC Fons municipal, Gremis: ordmaaons dels paraires,
1320 1510 Publicades per TURULL "La mdusîna drapera a
Cervera "67-70

497 AHCC Consells 1332-1333 1r. 48v, 1372 8v

498 CORTIELLA Una^CMtliçatajana 121123

499 AHCC 1358 (Borradors) s, n

50(1 A HCC Con se lis 13 72 8v
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périma (501)". la qual cesa no fs smó reflectir l'ascens
j aquest grup (502)

* Guarrdans del bestiar, guardians de ta guardians dels
pous

Aquesto tres càrrecs, amb ois dos que htm vist,
competen els de vigilància i control de caràcter
tfíitituaonafctzat

Els guardians del van mvanabteinent
nom des del primer moment que tlt documentem, l'any

1356 (503) El càrrec, que era ocupat per dos prohoms cada any,
tenta ta funoó de vigilar el bestiar gros i menut que havien
penyora t els (504) No s especifica si per oficials es
referen ais mosiassafos, ato del o
veguer, 3 fms i tot als locate.

La vigilància de la bassa del Corral era encomanada
cada any a un sol pronom El 1372, excepoonalemnt, se'n
responsabilitzaren els dos Aquest càrrec de guardià
de la baïsa del Corral no el documentem sind de 1362 «n endavant.
La funció dtuna ser vetllar el manteniment de la bassa
localitzada al Cap Corral, d'on avui hi ha edificat l'edifici de
la Universitat (505) Una nota de 1388, dt comú acord
entre el Consell t batlle prohibeix usar d aquesta
per a regar, per a fer bugada o per a qualsevol cosa, en
bsrtefia d utilitzar-ta per la construcció d« (506)

D'una altra bassa, la de la vall, no en tenim cap
referència dt que hi existís algun guardià (507)

501 AHCC Consells 1373 8v

502 CARRERE BarcjtífiOft_ 13JÖJ461.._ t 547, 556; Pierre
VILAR Çitajynyj Ell̂ iEÄiQIa^F f̂COi (pnmera edició en
francès 1%2. pnmera edició catalft.ia Barcelona 1964), I1105.

503 ÄHCC Consells 1356

504 «*HCC 1373 8v; 1379 2v

505 Federico VILA RfMftl Històrica, JMM!Í!E1_ y
lîîçrar'a de ja yniversjdjd dj~ Cervera f i * ed 1923; 2» ed
Cervera I9f 1). 46

506 A HCC Consells 1388 54v,

507 A HCC Consells 1388 29v,
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El guardià date pous no apareix documentat ir» 1366
B carree també era anual i unipersonal (tot i que el 1384 fossin
dos tls La seva funció deuna ser sembiant a !a del
guardia de la bassa: vetllar el manteniment de la instal·lació
Els pous probablement eren els dipòsits d aigua potable de ta
vila que sovint netejar i arranjar:

"ítem com l'aygua dels pou sites fort a sauyll
en tant que a penes de podro hom beure e tos
necesita! per tes venamos que Is pous s«
escombrasen, e per 10 nos fem tos dia pous
escombrar" (§08)

A més a més d aquests ans càrrecs d'elteetó regular,
el Consell assignava, esporàdicament, prohoms amb diverses

de i cowtrol En aqutstà casos eren
puntuals que podrien tenir una durada limitada

inferior o a una

D entre aquests, ets guardians vfnyogote són
potser •*' ~4"**e més usual també a d'altres municipis

La v n y,, era I cultiu principal de la Segarra n. l'edat
mitjana (509), i no ^s estrany que es d uns guardians que
dtnunciin toihom qi » enfrés o sortís d« les propietats d'altn
Aqutsta viscuda, per exempte, il juny de 1332, va fer
que fos el Consell qui prengués la iniciativa de cercar uns
guardians 0% vmyogols (§10) Ur» mateixos
guardians havien dinttntar evitar tes devastacions de verema i

ia qual cosa es repetiria amb els guardians del blat els
de (511)

Els Costums de Lleida (1228) ja contemplaven rtlecetó
dt vinyògois per la vertma

"Domini vinitorum ebgunt vinogalos annuaiim
»n presencia cune tt consuium qui lurant se

servaturus* (512)

508 ÂHCC 1378 77v

50§ V i d » 2 2 2 2 d

5'° A NCC Consells 1332 1333 20v

511 AHCC 1332 1333, 8 juliol 1332 t 6 gtner 1333
CURULL "El mal any primera Cervtra * 23 54 ) també II 4 2
d

512 LOSCERTALES Çoftimbres de II XXXIIII, 47
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in aquest em els vinyògols. o guardians, eren elegits
cada any pels mateixos propietaris dt les vinyes, «n presència
d« la cúria í déte magistarts locate. A Cervera, a començaments
del XIV, els proptetans aparent.-r.tnt no intervenien en
aquesta elecció, que es dirigida i efectuada pel Consoli.

Amb conceptes diferents aquesta mena de policia rural
va existir en d altres tocs. En algunes contrades dal Rosselló
aquests vigilants reberen el nom de "sobreposats de
l'horta* (§13), la qual cosa ans recorda aquells "sobrestants" i
"sobreposats* qut a Cerven tntrt 1332 i 1^72 vtWavtf» tl pts
dei safrà i la qualitat de ¡a draper».

Un caràcter semblant als vinyògols deurien tenir to els
guardians del blat t efr termes. Dels primers només en tenim
nottoa de que se n elegirien quatre el 1333, i dels segons que
se'n tna el mateix nombre l'any L any 1356 ets
mostassatos i guardians de's bans del terme navten de fer
jurament » homenatge de vigilar amb digència el terme (514)

B control productes d'argent (515), que es feien
a Cervera també fou objecte de regulació pel Consell. El 1315
Jaume li concedia un privilegi que responia als precs del
municipi i atorgava "als pronomtns de Cervera que puguessen aver
march e marchar les obres d'argent" (516) El text
facultava als jurats per autoritzar que tot el d argent
fet a Cervera portés una marca o senyal, sempre t quan s'avingués
a uns de • prodúcete és molt probable que el

XIV ja unes ordinaerons sobre el freball de
l'argentena. en tot cas la documentació del s XV fa esment a
unes ordinacwns anteriors (517) De manera que assent ete júrate
els d administrar tl marc o tntre els

amb moto seguretat deurien d«s de 1315,
prohoms que comprobessin si els diferents d'argenters
cervenns mereixien o no aquell distintiu

Els primers guardians del treball de I argent ens són

513 FONT OngenfiS.. 452

514 AHCC Ciavtna 1333 36r. Consells 1332-1333
Consells 1356 21 r

515 Vid li 3 2 2 d aquest mateix

516 ÂCA Reg Can 211. 280v AHCC Pergamins s/n, LP 1315
abril 8, 8v 9r

517 AHCC Consells 1446 46r. 53v DURAN Llibre 199
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rany 1333, I m nombrt dt ttve (518). Fine 1373 no
tomem a trobar-tos, i en aquest cas aital vigilancia ara

dels sobrestants veedors de! te quai c»sa pot
ser d« ta que l'argantena
a Cervera.

També dt trobat uns
St n elegeixen ei 1332, i vuit

ti 1358 t 13?? (510), Per controlar ta de vi el
nomena vuit prohomet »I 137? (S»). I. l'any 1333

no rts menys que vint responsables com g guardians dels
(521). E! havia eiSQft dos prohoms per cada tom

la tís que tl pa es faa
tos de i que els torners no

d« qyt «ris (522),

La t ens la en I elecció d«
de » tl d'individus qyt
ei » si del

de fora del o si la
tra mixta

5 1 8 .'iHCC 1 332- 1 333 4§v

519 1332-1313 lr,
s/n, 137? 1 r

520 IHCCConstl's 13773f

521 \ HCC 1 332 1 333 49r

/id H 3 2 6 ú
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S.V . Safra 1 1 2 4 1 2 2 2 2 2 2
I.V. Drap« lian« á á * 4 l á á l á á
U. b»«tiar 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2
G. bassa corral 1 1 1 t 1 1 i
Q. pmis 1 1 1 2 1 1

§ . »an1fasta a i 1
Q. font« 20
Q. arg«nt 3
Q. bist 4
Q, termas 4
venda vi §

S V Sob r t sveeòors . G Quaroians S Soc'estants
2 els dos són membres de! Conseil 2 no són
membres del Const«, 2 composició
ANYS XIV) A (32), B (33| C i56) D (58), E <62). F
(66). G (72). H (73), 1 (77), j (79) K <84) L (86) M (93)

Observant en deduïm 11

En cap cinc no cap mena de
norma reguladora segons la qual els de ser o no
membres del Consell Ambdues formules t ia composició
mixta, apareixen utilitzades irregularment

Amb una lectura horitzontal de cada
variable) s observa que en general fins 1362 havia una
tendència a Que els »ndividus qui ocupaven no
membres del Consell l en tot cas, 0$ recoma a una formació
mixta En una sola ocas»o els van només en
individus que p wen

En canvi, a partir de 1366 ta tendencia sha invertit
en deu ocasions ets càrrecs els ocupen que no són del
Consell, mentre qye els con„ 'fers n ocupen quinze d aquests
càrrecs de vigilància i control

La presencia massiva de s aprecia en els
càrrecs més regulars i institucionalitzats En anuells que es
fnen esporàdicament s atostuma a posar hi individus aliens al
Consell, o, en tot cas es fa una composició mixta

Pel que fa a cada càrrec concret només els draps
manifesten una relativa tendència homogènia Potser el fet que
aquells individus havien de ser experts en la matèria explica
que el càrrec mai no fos ocupat eiclussivament per consellers
Meitat conseller? i meitat no consellers fou la composició mes
usual
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- ÉS simptomàttc que i ta darrera legislatura (1393) no hi hagi
cap només amb individus al Consell. Tots els

semt'a la culminació dun procés sort ocupats per
consellers, e/cepte els veedors dels que, com dèiem,
acostumaven a presentar una composi mixta,

5 2 4 Càrrecs suiiliari «tel Consell

D«s l'organisme municipal que recull te càrrecs
Votem en últim lloc els càrrecs

dei Consell Després dels re»ais (batlle
veguer), (paers-eonseliers), » càrrecs

), fis dei
La stva és purament executòria. No tenen

n» politiques o

El seu lateral (a que ets considerem com
del Consell No per »

qy« reben un fixe. i anual per ta
qu« els fer No hem d« la

serveis, però podem dir que no era fruit
d'una política* com els càrrecs que hem vist fins ara
Cap document no indica qyin entén se per tnar aquests

la i paers o tl
ira el

Els eren dos el sa>9 i tl
missatger

Ei o 'sayón* a Castella, era. en de FONT
RiUS un "fudtoat* que executava tes ordrus

en les penyorts a vems. sense haver
cap requeriment (523) El missatger també té

un f«, a més a més de correu, complimentava la burocràcia
mecànica ¡ tua d'aftres femes d'aquest (524) Lvntca

a de 1333 En ocasié, el ¡*atg i
de la Pàtria rttoia no rts que 250 sous per tot un

any comptant, però, que també havia ajudat a plegar la
(525) Era feina missatgers *1ef Consell, per

repartir per casa la convocatòria escrita per
ai ais prohoms de cada quarter

h

FONT "Órganos y funcionarios " 265-

524 CORTIELLA UnaciUlllCiJliana 123124

325 ÄHCC Clavena 1333 30v

733



Ui altre tipus de missatgerr o correus, rebien
i wen remunerats per et», però no constaven

com a personal fixe de la paeria. Els volums de clavena recullen
on cal dur algun missatge o quantitat de

a de la vila que es troben tora de Cervera (526)

Amb tot, no s'han cte confortart dos d«
amb una tercera Aquests tercers

-amí els esmenten els documents de ftt eren síndics
Una de vegades suposava uns dies fora ât la
vila per algun assumpte de la universitat o recabar
alguna informació o entrevistar se amb qualsevol personatge,
etc No era un càrrec sind que ho considère,.! una

que era ocupada per prohoms dt
reconegut

A més fi sa»g i els -que els trotem a
les hem d esmentar tte
"trompadors" (52?) que n§ només actuaven en

§n ocasions hauríem d'afegir t
-tot i r»o tíocum«ntir-to- aiTib el (528).

La poca importancia i
oei fa íes tuncas • fi seu

£-90 m de la i, evidentment,
reial

526 AHCC Clavena 1333 33 v

527 AHCC 1377 1v

"Tuoicmatores trompadors" i pregoners (cneur
públic > els trobem igualment a Ocotània al segle XIV La
tardança on i apar.cio d'aquests auxiliars es veu eompertdada en

per la meticulositat en la determinació de llurs
«uncions RlGAUDIERE SaM- Flour Ville dAuvgrgnf au_
Moyen Âge Pans, 1 982. I 165-166)"
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5.3 CÀRRECS MUNICIPALS DE CARÀCTER TRANSITORI

A parí deis càrrecs municipals que m
per la regularitat de l elecció, per la forma do

ter se. » per que atenen a una normativa més o menys àmplia t
el municipi una altra mena de càrrecs

Són els que anomenem de caràcter transitori perquè es t r ¡e n
únicament en tunad d unes necessitats puntuals t concretes

Ete càrrec« transitons tenon una duració limitada ai
que els ocupa de resoldre la qüestió per la qual se'ls ha

Tots depenen del Conten, ja que de fet syposen una
dt tes d'acptst t és el propi ConstH qui els

ha

Amb i funcions tan no pot
de i Estructura del càrrec, ß que d'uns individus
únicament comporta responsabilitat sobre - i per a què se'ls
tna En qye de potear
fer ho de o

Per tsnt. poc podrem endinsar nos dins dt
"càrrec* El fet ts qu« no podem orgànicament els
càrrecs perquè no tenen una o una
interna Ens a una aproximada
quina de responsabilitats el a tndtvtdus o
comissions, i estudiarem qy»ni guardava comissió amb
l'òrgan

o d»t d'una altri manera quina era la
politico- institucional de tes comissions, i per tant la
vinculació (autonomia, ndèncta ) amb el

Sembla coherent de pensar que ! augment d aquestes
comissions responia a un increment ei I activitat del Consell No
només quantitatiu, sinó també qualitativament Les comissions

no son que de 1 estructura del
Consti! a les de U comunitat De que paers i
també consellers, esdevenen raalmen» I organ polite L execució
la informació t la tramitació d« mrteries es delega a

comissions del Consell

Els transitoris els hem en tres
grans un quals, a la una
diversitat considerable EI primer

amb la municipal
cénsate, violaos, manileutes finançament

etc i Un segon grup sngtoba la respDnsaoilitat de fa
representació institucional davant les ai
municipi (Rei, Duc, Cortó ciutats j I hnalinent. un
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apariat qu« una mica de tot: sén comissions
creades "ad hoc* O s«, per a utrrms
en «to dos grups

5.3.1. Càrrec» econòmic» 1 financer»

Donat que I estudi de ta hisenda ja mereix un
tractament a part. ara només enumerem d« quin de càrrecs es
tracta, i ens remetem a! capítol corresponent a Hisenda
Municipal

Clavin
Racional
0»dors dt
Dipositari

5.3.2, Càrrecs de representació institucional

La représentiez del Consell a
no va recaure en memtortf Consell La

i per atendre les obltgaewm qu¿¡
comportava llur càrrec, va ftf que ia del
muncipi fos a comissions o personatgts pe!
Conseil Representaven els de govern de la
Universitat davant daJtrts de poder Normalment ta

caràcter »nsWuoonal p% la o els
en D altres vegades

la i per tant de institucional

Els que es de la
del Consell ets nen*1 segons la

a la qual s adreçava la D aquesta
manera hem documentat institucional municipal

del Rei, tes Corts» cl Duc d€ Cervera, oe 'a
superior, de la jurisdicció reial

ia i o

a) Representació institucional davant el Rei

et Rei la max "na instància de poder a!
Principat era la representació impo'tant, i també

nomorosa La rellevància de la figura beuria incidir en
la d»st»naó de (a municipal i en pis afers a tractar

En els síndics eren els representants de les
ciutats i les /il*»* a tes Corts Però al llarg del segle
XIV er»s adonem que molt sovint rebien aqursî nom els delegats
municipals que actuaven per encàrrec de If. universitat És molt
faç«) de trobar síndics en les visites tetes al rei. i no només
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en i assistència a Corts Aparentment el de síndics
da forma atatràna f l'hora d'esmentar delegats

Ptr tant, a més de representant a Corts oi síndic també és un
individu ai qual se N atorguen unos prerrogatives de
representació institucional Sembla Mr que el síndic no tenia
una representació passiva, sinó que estava facultat d'una certa
capacitat de maniobra i negociació Normalment deurien certificar
i atorgació d'un sindicat els paers, però en ocasió ens

que signaren un sindicat mote d'altres prohoms d® la
vila (529). Aquest tot ens recorda quan ta conformitat de
la major part de prohoms d« ta universitat per vendre censáis t
vioians (530). D» maneres, i malgrat anotació
concreta de 1362. no tenim més ía índdèneia del
conjunt de prohoms tn el nomenament síndics. Normalmtnt
l'elecoó de es decidia en el Consti), i era aquest qui
tnava i des·gnava sis individus qut ei sindicat (531)
La docum«ntae«ó, si bé és transparent per adonar-nos qu« ils
síndcs sorgeixen de la tr»a del Consell, no especifica, «n
canvi, si candidats que optaven a una S'ndieatura, o bé
ós feta una pe. Conseil

(.acccjtaao d'u», sindicat a Cervera, al menys a la
prào.-a no ers obbgatòna ¿ns que els
prohoms "lesignits pel Consell renunciaven a la
L any 1373 J* m« Ferrer demanava que s anomenés una
persona, ß qua n "hi havia prous de suficients |532) Ei 1377,

un to més agre, Ramon Vidal es reiterava en la negació d'anar
a Barcelona En aquest cas, i davant la perseverancia de Vidal,
fi Consell dues altres persones (533) També t€,tim el cas
de Pere Dan, que el novembre de 1379 estant síndic a Barcelona
anunciava "que eM ha necessitat en sa persona" < h era menester
tornar a Cervera, mot'u pel qual sol Itettava ai Consall que li
trametis un síndic substitut El Conseil li contestà que
abîns que res havia de demanar al rei per abandonar la

(534)

Així com algunes comissions estaven formades per 4, 8 i
12 individus, la representació davant de1 rei acostumava a

529 AMCC 13S2 ?5r

530 AHCC Notarial, Jaume Ferrer. Censáis • vendes 1354 I5r-

53 1 AHCC 1 332- 1 333 80r 1 358 23 v 1 362 25r

53? AHCC Consells '373 25v

533 AHCC Consells 1 377 30r

534 AHCC Consells 1 379 33v
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limitar-se a una o du»* persones Entre d altres motiu» perquè
tes a eren anà despesa considerable pol
municipi En rrolt poques ocasions coneixem una representació más
nombrosa. El més nombrós va ser e¡ de juny 1388. El
document que es feu carta de s¡nd»cat a Ramon
Vidal i Miquei de Riudovellas, i a tres prohoms més per a cada un
d'tus (535).

Normalment s elegien sirdics o expressament
per a una concreta, tot i que alguna vegada el Consell
decidí d'aprofitar els sindtcc que p es trobaven a Barcelona amb
motiu da íes Corts que s hi celebraven La vsçèncta del

i la duració d'acjyesta no estava fixada,
ja qut durava tan? de com tfs tardaven en resoldre
l'afer En algun cas extrem, com el de Pert Dan el 1379,

durà 191 més tíe mig any, UP dispendi pel
Couses) de vora 2000 (537) El Pere Dan, i Arnau de

van posar-se el 1372 a Barcelona, i fit i
fet hi one (538)

A de la duraoó de a on es dingen els
síndics, també cal comptar que sovint ©s desplaçaven assistits
d escuders, als quals també pagava una remuneració
determinada El d«an t tl fixava el
Consell, i va canviar d'una a una Aquesta és la

del que es pagava per dia i als stndics al llarg
del nostre període (539)

«332 10s 2d
133 7 12$ i tscuder)
1356 10s dia fora)
1372 us inclosa)
137? 1 is (i florí) (amb el transport pagat)
1377 55s (5 flor ) (es deodi urgentment i després

anui lat per consrferar^se massa car)
1379 10s
1384 33s (3 flor) un, entre els dos síndics9)

16s d
1388 Ss * 1 florí anar-tomar

535 AHCC 13S8 Sor

536 AHCC Consults 13?? 30r

537 AHCC Clavena 1379 100r

538 AHCC Cfavena 1372 44r

539 AHCC Consells 1332-133^ 8v, Clavena 1337 55r, Consells
1356 21 r, 1358 23v, Clavena 1372 44», Consete 1377 30r, 29v
26v, 1384 27r, 31 r, 1388 22v 44r, 1393 68r, 75r
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1388 ........ ,11s, id. (o potser és 23 s cada un dels dos
•Irata?)

1393 22s (2 flor promesos) 16s 6d.ti paguen It1 i

1393 . „„14, 15s (salan màxim fixat)

Cai pencar que aquestes remuneracions cobnen tas
de! síndic (transport, manuntenctó alberg,

o custòdia), que pel seu compte deuna pagar I escuder Aquestes
pagues no permrtwn extreure benefici d un sindicat, p que amb
prou servien perquè els síndics no haguessin de pagar de!
seu prop eran Ferrer i Riudoveiles. el setembre del 1384 es
queixaven que tl e. a insuficient, m que tl ¡(oguer de tes

era molt costós. Abans d abonar ia diferència ei Consell
mm havit n ga tat tl (540),

La de és patent dins una
Ert afavorir els ar»ib remuneracions més

EÍ. aquest context. § començaments de funy de 1393, el
fra a un tope par i per dia r» dt 14 ó 15

s (541) À fufcol, no i mig florí del
qu« s'havia promès, tl Consell pagava a raó de 10 s 6 d,
quantitat qye per damunt del límit aco/dat (542) Lu
universitat es feia càrrec qye podia

una ÉS fi cas de Jaum« d€ Manrt&a tl 1333
E' de pagar l<» per una gran que prengué
estai» a (543)

Pel que fa ai tema u de la representació pot
d»r se que és terç? vanat Òbviament sén que atecttn tl

s la qutlf en del *ti la
pan dt directament o »«directa

amt) la haenda precisions sobre el cobrament
de al reí. tes obligacions

ctergyes, etc El deis al monarca
per fer front a li guerra amb Gènova i amb CasteNa. originà

una aftuè'icta de s la cort reial i el
msteix va especialment lany 1384 q I intentar reduït la

de la de Cervjra Fet i tot, com dèiem, ets aspectes
i motivaren ia de relacions amb «I

re»

540 AHCC 1384 31 r

541 A.CC Consells 1393 6Sr

542 AHCC 1393 ?5r

543 AHCC 1332 1333 101 v
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Lassistènaa de ciutadans de Cervera pertany ,its a!
braç reial alt i tos Corts, és un p ütic de
primer ordre que motivà també un gran nombro de sindicf Però on

casos tes i toren j ar<t) to
<te tos Corts, i r« §1 ret

Finalment en qui la representació
del municip» Htm dit que la al rtî deuria

sekcaonar p la qualítas dels síndics Però cal veure si aital
prtvittrji fou pete paers o bé h« participaren eis
homes influents del municipi que en aquel·l moment no pertanyien
al Conso'l També cal observar si els tren escollits amb

pctlties o o bé amb
etc.. )

La de sínches. o que van
a la Cort del rei t n r»om del muwetp» és la segytnt (544)-

ANY CÀRREC CURRICULA OFICI
AQUELL INSTITUT
ANY

1332 za ROVIRA P P m«rc
d« MiCtNA Ph PPPC (not)

P not
p p

P ( ) not
P P mere
Ph CP mere

(Ph) C

C CP

P P 7 mere
Ph PPPCCC13332 no?

Ph PPPC421 savi
Ph PPPPPPPPC535l22not

1333 AmaWo dt MECiNA
ANDREU

l333AmaWodeMEClNA
Ferrer de na BURGESA
Pere d* NOGUERES

133 7 Bernat de V ALL

1356 Ramon dels ARCS

1356 Jaume PORTA
Anton! TOLDRÀ

1358 Bernat G'L I
Arnau de MEClNA

Els parèntesis en blanc pertanyen a individus que ja
han apartgut sbans ! que per tant repeü»txen un sindicat ¿-nau
de Mtana és notari l'any 1360 Es possibis, i awí ho
considerem, que tos el mateix individu que p*>(s volts de 1332
documentem com Arnatóo de Meeina Tant Arnau tom Arnaldo -el
1332-1333 tren p«ire i nil els classifiquem com a notaris
Considerem Gu»ltem Tallada com a mercader, íut i que hi hagi un
homònim jurista
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.H TOLDRÀ
éf.étm MOIXÓ

Arnau da MECINA
TALLADA

TALLADA
Ssmat
Arnau CM MEC l NA

1 362 Gwitm PUJALT
Anton« TOLDRÀ

P net
Ph PPC341211 frwe

PUJALT

1372ArnaydtM£CfNA
Arnau dtRJUDOve Li €$

1372 GILABERT
CÖMABELLA

CARDONA
Ptrs DAN
Jaume ( J

13/2 Arnau de MEC INA
PERE

1 372 Arnau dt MECINA
DAN

1373 Jaunie FERRER

1377 PUJALT
Francesc CÖk:A9ELLA

1377 Ramon VIDAL
Bernat de MANRESA

1377 Bernat dt CANELLES
Jaume FERRtR

1378 Berenguer de CARDONA

1379 Berenguer GILABERT
Pure de VERGQS

1379 Pere DAN

1383 Arnaud* MEClNA

1384 Arnau d« RIUDOVELLES

Ph { )
P PCC24

P ( )
Ph { )
Ph < ï

nat
íTMKC

m,vc
sav,
not

P PPPCCCC1 mtrc
P»» ( ) noi

Ph
P ( ! mtrc

Ph ( ) not
C

Ph savi
Pn PPC241 not
C not
Ph PPPPPCC1162111 not

Ph ( } not
P PPPC1231

Ph (
Ph í

not
not

C PPPC12614 not

C (
Ph I not

Ph PPC11 savi
Ph PPCCC161121

Ph PPP1111 sav«
Ph ( ) not

P ( )
p « )
P PPCCCC1211

P ( )

P í )

P ( )

not

savi
savi

not

not

mere
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Jaume FERRER ( ) noi

1384 Ramon BONANAT
Ramon tf AVINYÓ

384 Mateu BONJOC
Jn.mt FERRER

13S8 Re:non VIDAL
PtrtdeVERGOS

1388 Ramon SERRA
Ramon VICAL

13S8 Ramon d'AVINYO

1308 Ramon VIDAL
Míque! RIUOOVELLES

1393 Pert de MUNTRE AL
Mateu de VALL

1393 Ramon BONANAT

1393 Pere de CANET

Pti P12
C PPPPPCCC214S

P PPPCC11217 not
Ph ( )

Ph ( )
Ph PPPCCC122
P ( )

Ph ( )

P í )
Pn ï

Ph PPPPCC24
Ph PC21

Ph { )

Ph PCC12

noi

savi
savi

mere
savi

savi

not

not

P Patr
C Conseller
2 núm. de càrrecs durant una

dte personatges qui assumien la representació
del myntcipi davant del rei en deduïm el següent:

- Des a« 1332 fins 1393 (només dels anys que tenim documentació)
es van fer un mínim de stixtnta-quatre nomenaments. D'algunc
an/s, com es veu, §n comptabiMtJsm d'un. Ptrò aquests
romerwiitnts (dt§ytm-li síndics, delegats, etc...) no
coincide!¡ttn arrb ti matt« nombre d'tndtvidus. Els S4 noms
equwaten a 34 mdivkJus diferents, la qual cosa posa de
manrftst que un mateix individu accedí a més d'un sindicat. La

és de gairttoé dos sindicats per persona Realment, alguns
més i no ho van fer gens

Els 63 repartits identificats els van ocupar:

paers
consellers
prohoms

22
6

35

34,9%
9,5%

55,5%
membres del Consell 44,4%
prohoms 55,5%

No era cap requisit indispensable ser membre df
Consell (paer-conseller) per actuar com a representant de«
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municipi, ja que més de la meitat dels carries els ocuparen
prohoms de la vila.

. Ressalta també l'alt nombre de paers que ht trobem. Els paers
sovint feien una política I "legislativa", encomanant se a
tos comissions I execució directa de les directrius del Consell.
in aquesta ocasió, en canvi, els paers accediren a 1/3 part dels
càrrecs de representació davant del rei.

- Els consellers, per contra, tonen una incidència gairebé
nui 'a La seva presencia ato sindicats no anba al 10%

• Al fet de que es repetia en els càrrecs de representado i
l'alt nombre de patrs i sobretot prohoms, htm d'afègír-hi la
circumstancia que gairebé totes tes comissions formad«« per més
d'in individu, prtstntavtn una composició mixta de membres del
Consell i prohoms. Pocs pluriptrsonals estaven
integrats o bé només per paers, o bé només per prohoms.
L alternança » combinació de patrs o conseHers amb prohoms és el
fet més sovintejat

En els ¡ndicatius unipersonals pad^m trobar qualsevoi
d'ind.vtdu (pat r, ijonseíler, prohom) indistintament

És drfietl depreciar si cronològicament existí un predomini
d'alguns tres cossos institucionals En tot cas, en el
primer període municipal (anys trenta) la presència de paere era
clarament suptnor a la resta. Entrp 1332 i 1333, dels set
nomenaments fets, cinc foren per paers Da 1372 a 1377 l'absència
de paers és molt acusada però rebrota radicalment els anys 1378-
1379, per minvar de nou a partir de 1380 (1383 1393), q-jan dels
divuit nomenaments, només arc. també, correspongueren als paers.

Atenent a l'origen sòao-orofessional dels síndics
representants, podin fer-se unes observacions força interessants
per bé que no poden considerar-se definitives

L origen suoal dels 34 individus que assumeixen alguna
responsabilitat as classfica així (primer respecte dels
identificats i després respecti del total)

mercaders 11 42,3% 11 32,3%
notaris 10 38.4% 10 294%
, instas 5 19.2% 5 14,7%

(IDENTIFICATS 25 76.4%)(% sobre el total de 34 md

Per tañí, gairebé la meitat dels individus que ocupen
atgur sindicat són junstes-notans, una tercera part mercaders,
i d'1'4 part en desconeixem l'adscripció.
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• Però si calculem r origen social, no dels 34 individus
diferents que coneixem, sinó (teto 63 nomenaments, veurem si m
guante la proporcionalitat entre nombre de l nombre de
sindicats que ocupen, i així respectivamfent amb notans i
juristes

Longen social dels 63 nomenaments es reparteix ató
(primer respecte deis identificats i després respecte del total):

mercaders
notara
juristes

15
27
11

28,3%
50,9%
20,7%

15
27
11

23,Í%
42,8%
1 7,4%

(IDENTIFICATS 53 84.1%)(sobre el total de 83 ind )

D aquest càlcul s'aprecia que els juristes notans
ocupen no rts menys que un mínim del 60.2% de càrrecs, i eis
mot cadets gairebé 1/4 part La relació entre individus de cada
professis i càrocs que ocupen no és equivalent

el 32,3% déte individus |34] són mercaders,però ocupen el
23,8% càrrecs d« representació

el 29,4% individus són notaris, però ocupen el 42,8%
dels càrrecs de representació

- el 14,7% desi individus són juristes, però ocuper el 17,4%
càrrecs de representació

Havent un nombre absolut semblant de mercaders [11 j i notans
(10), aquests gairebé dobíen als primers a l.iora de
comptabilitzar el numero de sindicats t representacions, la qual

vol dir que repeteixen mott més oue els altres rol.teetius
que hi són representats constantment

El dubte inicial pot reformular-se de nou el predomini de
notaris es deu a una elecció tècnica o be a una elecció política7

La influència política dels notans dins el govern municipal
l'analitzarem més endavant, Ptrò ara tenim un indici que no pot
passar desapercebut En el tens, tenir els coneixements tècnics
i la mformacjo (coneixement de les lleis, les fórmules, la
diplomàcia la cultura), qui tenien els juristes i notans no
pot des¥incufar~s«t de ¡accés al poder t al control de les
institucions de govern

b) Representació institucional davant Its Corts

Els càrrecs de la representació institucional del
municipi davant íes Corts tenen unes característiques molt
semblants al cas anterior Ens estalviarem de repetir els
mateixos formulismes i entrarem de ple a l'especificitat del cas
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L assistència de representants de ta universitat a les
Cons ntegrats dins 01 braç reial de les vitos i ciutats-
impiicava. també, una representació davant del monarca. Els
síndics elegits pel Consell tomarien a ser aquells individus
notables de la vila

Algun autor Ha indicat, sense que ta documentació ens
ho hagi confirmat, que la presència de síndics de Cervera en unes
Corts data de 1218 i ts repeteix posteriorment (545)

Com és habitual no s explica el procés que duia a
síndics L abril de 1333, no obstant, tns consta

que en una força nodrida de pronoms -n'hi assistiren 55, a
més dels i consellers el Consell va elegir síndics per
la Cort de MonWanc a un paer i un prohom Ferrer de na Burgesa,
i Arnau de Meana, respectivament. Acabada la sessió es va
aixecar acta de l'e.'tcció El document, que vjn signar uns quants

i també prohoms de la vila, en poder del notan
Penco de Canet (546) Dt manera que clar el caràcter

síndics, elecció tn ta qual deurien intervenir també
els pronoms de la vila que no ocupaven càrrecs de paer o

Rebre un no es limitava nomes a la delegació
de poders del Cense»! e« la persona elegida

L assistència a unes Corts esdevenir una missió
gairebé inacabable Berenguer de Vergos s hi va passar més de
cinc mesos (161 dies) el 1372 (547), i Pere Dan més de mig any
(191 el 1379 (548) Aquest parèntesi tan perllongat
obligava a desentendre's en bona mesura de l'act'vitat
professional que el delegat local realitzava a la vila Aquest
factor també actuava a l'hora de seleccionar un síndic, o, en tot
cas, en el fet que l'elegit acceptés o no l encàrrec No tothom
podia permetre's d'abstenir-se del quefer dian ourant més de mig
any Hem de tenir present que el Consell lunerava els síndics
en les despeses efectuades, però «n uap cas -al menys
oficialment- pagava un lucratiu que ofens algun benefici

5 5 VIU Lff comtautSJfi 15 Però a CARAVYÇ
no hem aconseguit trobar cap referencia a síndics de la vila de
Cervera Una cosa diferent és que hi assisteixin Ramon de Cervera
i Pere de Cervera, del llinatge dels Cervera, cosa que no
necessàriament implica una representació ciutadana (ÇARAVYC I, 1
pan, 100 101)

546 AHCC Consells 1332-1333 6Qv

54 7 AHCC Clavena 1373 18.

548 AHCC Clavena 1379 10Or

745



Ist remuneracions d aquests síndics tenim
informació contradictòria, D'una part la comptabilitat del

que Pere Dan va cobrar 1010 sous, a raó de 10 t.
diaris, mentre qut l'acta del Consell anunciant li seva •toado

la xrfra de 7 s dians (549) A finals de segle, el 1393,
ei Consell fixà un salan estandart per a tes missatgenes
t sindicats Bonanat cobrana 14 t, diaris com a màxim per cada
d« à Tortosa (550)

La representació institucional que hem documentat de
forma atany a la Cort d« Montblanc de 1333; al Parlament
documental per l'Infant Pere tn tant que lloctinent General d«
Catalunya l'any 1355; It Cort de Perpinyà de 1356; al Parlament i
Cort dt tl 13S2, la Cert de Barcelona dt 1372,
la Cort m Montse- d* 1377, Cort d« Barcelona dt 137Í; Cort dt

de 1383. Parlament a Barcelona amb els júrate do Valen ,ia
tl 1393 i ti Parlament dei General d« Catalunya convocat p«) rei
a Tortosa ei 1393 Algunes d aquestes es van celebrar en
una diferent a l'expressada, canviaren de seu, etc,
de mantra que les Corts celebrades el period« son tes

amb Jaume II la de Montolane de 1333, amb Pere III
Perpinyà, 1351, Gtrvtra, 1359; Monteé, 1363, Lleida, 1364,
Tortosa, 1365, Barcelona, 1365, Barcelona, 1369 Barcelona 1373,

1375, 1382, Fraga, (551)

Pel qu§ fa a rortgtn t a
les Corts i Parlaments, hem documentat els personatges

1333 Arnau d« MECINA
Fen-er de na BURGESA

1355 Arnau d« MiCINA
PERE

1358 Btmaf Gili
Jaume PORTA

1362 PUJALT
Berengytr MOIXÖ

Ph PPPPPPPPC535122 not

Ph
C PPPC1231

Ph PPPC421
P P7

P PPPCCCCi
Ph PPP2

1377 Bernat d« MANRESA
Pere de VERGOS

mere

not
mere

savi
mere

mere

1372 Berenguer de VERGOS Ph PPPPCC322311 mere

Ph PPCCC16112 mere
Ph P142 savi

549 AHCC Clavaria 1379 10Or, 24v

550 AHCC 1393 74r

CYADÇ {Genealogia dels de Barcelona)

746



137» Per» DAN

13S3 Arnau dt MECINA

1393 d» CANÊLLES
Ptrt de CANET

BONANAT

P

P

P PPP1111
Ph PCC12
Ph P12

net

not

savi
not

(No tes de's que ja hem per
un any

L'anâitsi dt per (a
davant les Corts al

de la davant ti reí:

- Ets o sr»
diferents. O« manera que« la es poc

En el observem qui Arnau de MEC (NA és síndic
tres

La és
Els 16 t s el 5Ce/6 per del

1 1 per

Els és costum, una mínima,
els sen el 437% del dds els

arriben al 6,2%

es en ia cte
les Q mm un

de duna d'un sol cos
institucional

EI currículum de
que tots, und o nan

en el alt, de

La de a Corts te er,
reprisent*, el La d'aquestes

el any que ¡es a Corts.
Per tant, les de institucional a tes

Rei i Corts pertoquftn a un reduït -i
de gent.

L ongen socio-professional ofereix alguna diferència
el de ji rei A de la

del càrrec, el es accentuat
no pas al Atenent I adsaipcic dels catorze

individus recoidem que el càlcul ais setze nomenaments
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canvia molt poc, ja que només Arnau é» Mean 3 répète« »res cops,
i prou observarem al següent:

mercaders 6 42,8% 42,8%
3 21,4% 42.8%

jtiríftts 3 £1,4%
!teseorttgut 2 1-1,2% 14.2% TOTAL: 9tj%

Carn pot vture's, hi au£ff*r.iat ta »rtiwà'> î ti'ífidMriys
mercaders, ha minvat la de notarte,) ha crescut senatotomwit la
deis juristes, Pero en definitiva, ta meitat de síndics d'origurt
conegut son mercaders t l'aïra meitat sor; notaris juristes

- i tl que mm en fepíffif
antenor. qyt en ftleceio de a Coro va
prodonww ti criteri o politic en detriment -de forma
molt relahvi ; .'ñateada- del criteri tècntc. Si els notar* t

podían rferir un servtt molt uitt ocan es visitava el
reí per jn concret t que 12 y.itvtfortat, ara

ser qye a Corts els homes influente, sense
que els coneixements poguessin tal com es
feia en les

Això no obstant, continua valida l'anotació
r^specít r-ïtevada tr»a^énc»a d'aque«» col lectm d« noïaris i

en la vida políína rr

c) Rep. esentacio institucional davant tl Duc

A partir de 1351 la figura de! primogènit
cttingué la titularitat f junsdiee»ó creats ducat
de Girona \ comtat de Cervtra, Per evitar que aquesta novr
jurisdicció altares el caràcter reial de la vila, la universitat
de Cervera va rebre un privilegi lany 1353 tn tl qual
s ordenaven

condicions e declaracions de la
erecció del comdat de Cervera, entr« tes
altms, que la vila de Cervera e tos tochs de
la erecció del dit comdat si an ahunits e
encorporats a ia Corona d'Aragó, e no r puxen
ésser separats, ans aquell qui stra Re«
d'Aragó sia senyor de Cervera" (£52)

Aquesta introducció de 1360 (553) 10 era fidel exponent de la

552 AHCC LP 1353 juliol 15, 55r-58v

Data que fou compilat i escrit el Llibre dels
Privilegis,) tambo les regnstes que mtnduetxen la majoia dels
documents Amb més detall a TURULL.CANELA "Ei Lübrt» dels
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realitat, o almenys amb prou exactitud En Mtms privilegis
s'apreciava que era Untant Joan qui era Duc de Girona i Comte
de Cervera (554),

Pia com sia, ei Consell no volia veure que el nou
comtat pogués ésser separat de la Coront reial i formar una
unitat lunsdtccionJ a part, I ni molt menys es desitjava perdre
privilegis i lliberals amb la nova erecció Del mateix 1353 data
un document reconeixent aital extrem:

*Oyt pel sagrament e per te homenatge feyt p«r
tot smdtcns de Cervera par rahó de la
her»ce«o del eomdat de Cervera no s»e ftyt
preludia a la franquesa do la quest? ne a
privilegis ne a altres libertáis que la vila
have" (555).

Oe fet. ^o eoniixem la trascendencia real que va
supos?r (existència de Sa jurisdicció comtal del primogènit, A
futjar per la documentació tundea, ca! pensar que fou molt
limitada Ei rei ^a continuar conced.nt els pnvilegïs, i ei
Consell continuà, gairebé sempre, adreçant se al monarca per
resoldre *te problemes Això no obstan» TI casos aïllats
ens la confirmacá del Duc m certes !fans,aeeton$: venda
d'un ceisal I any 1366 |556), v^nda de lescnvania de la """aena
a la urwersïut l'any 13?3 (557), etc

Aquesta poca incidència de ¡enceto del <»mtat de
Cervera també es va manifestar en tes migrades relacions a nivell
institucional entre el Dyc • ils magistrats tocáis

Les primeres noticies en aquest sentit no tes trobem
tins 1373 El Consell ha tfenviar un síndic a València -que en

havia de ser el pair i junsta Berenguer Gilabert- per
tal <ïe negociar el pagament de la a U duquesa (558) \~a
questia que era un s«rvei reial, vetem que ha passat a mans del
Duc, i en aquest cjs ta seva El segon despJaçamen* per
entrevtstar-se amb el Duc. a Saragossa, te per obfestp, iambé,
negociar la qo«i»àa de 1378, t oferir informació requerida per

Privilegis de Cervera * l documentalment, AHCC LP u

554 AHCC LP 1353 juliol 15, 69v 71r

^55 AHCC Pergarmns s, n LP 1353 julio! 15 64 y 66v

556 AHCC LP 1366 abril 20 114r 115r

557 AHCC LP 1373 feb'er 26, 117r 118v

558 AHCC Consells 1373 34v 35r
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l'infant Joan a fi i efecte de canviar algun seu de tonna
satisfactòria (§&!>•).

Finalment, l'any 1384, els magistrats municipals tombé
acudeixen al Duc per intentar eximir la vila de treure la host,
intent que es va repetir sovint davant del rei aquest mateix
any |§fu).

fcn definitiva, doncs, han estat tres te temes
documentais que van motivar ta representació institucional davant
el Comte c*e Cervera: el pagament de ta questia, els oficials de
jurisdicció comtal, i la sortida de la host. L any 1373 se'n
preocupà Berenguer Gildoc l paer i jurista, i l'any 1384 Guillem
lambart, conseller i mercader.

Com dé«m, t*n poca informae,ó ens indueix a pensar -de
moment- que la jurisdicció comtaï foy me J teòrica qu« real,

d) Representació institucional dav&nt tic oficis reials

És ofc^ çye r,o tots tis problemes que afectaren el
municipi s'mttntavtn solventar davant dtl rei Ans tl contrari.
Abans d'acudir al monarca tl ConseP teca1 es posava en contacte

l'òrgan o funcionan corresponent, generalment aquell QUI
havia tramés l'ordre conflictiva o *tma eorr.pôîèncta pyr entendre

tema. El rei era l'última instància a fa qual ho;n podia
adreça» se

L'objecte d'aquest «píyra* no es estuchar amo qt>«ns
òrgans de ('«administració rwal el municipi establia relacions
tnstr.uaonah». A->* . pfetene.n conèixtr qutns càrrecs mu»fypals

el Conseil ̂  acudir p aquests òrgins

La 'ilaetc arnb ¡d jurisdicció rtial §nft»f»or
generalment no p^easava elegir cap mena de càrrecs, ja que
Cervera efa cap de veyutrí£ t de batida, i per tant-
teoi'-cament- I? prtsencti i la comunicació amb si veguer i el
batfit e;a » continua. Pwó en un capíío1 precedent hem
vist que ofuals reia's no sornpre residitn a la
vila '56l),ta; com em preceptiu És peí això que rn algunes
ocasions fou tramerre delegats o missatgers per
entrevistar-se amto algun d'elfe-

559 AHCC Claven* 1378 62r

560 AHCC Const lis 1384 21 •

561 Vid cap IV 1 3.1 ; IV 2.3 ' . V 5 i d'aquest
treball.
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Aquest fenomen, que passava ja e!s anys trenta (562),es
va accentuar a Uñate de segle Ptl novembre ai 137S, oer
exempte, Pere Tallada, paer. i Arnau de Mecma, un dels horras més
influents d'aquell període, van ser per adreçar-se <t¡
veguer i informar se sobre la host que havia d« sortir (563)
L'any 1393, en canvi. Joan Muntaner, va passar més de 10 dies a
Tàrrega recabant informació del veguer d aquella vegueria sobre
la mort, preasament. de Meana En la remunerat.-i
era dl florí diari era febrer, i fris el no s acorda
fixar un a 14 sous alará-, però el Consell, abans de
pagar.ex'gia saber com havia esmerçat tant de temps en
servei (564).

Pel que fa ais de la retal
superior i intermèdia, no s'hi va entrar en contacte -almenys de
forma normal i constant- ins btn la segona meitat de

XIV ÉS a partir d'aquests moments que els òrgans de
l'administració no esdevenen consolidats i operen amb tota
normalitat (565). Aquesta maduresa de

va la &n tl ftt
d'tnviar síndics o a dt
l'administració

Aquests òrgans o als s'hi envia
foren tes (per

1373 de GUIMERÀ. Gran Prior cíe Catalunya i
l l i

137? Procurador de Catalunya
Veus-portant del Proc. de Cat

1379 Governador Gent ral dt Catalunya

1388 del Rei

1388 Veus-portant del Governador de

Abadia, el Procurador de un
de apel·lacions, que el rei es reservava la

Pel qui fa a la ser

562 AHCC 1332-1333 §r

563 AHCC 1379 36r

564 AHCC 13<»3 44r

565 MONTAGUT "L " 487 504

566 aosep M« SANS TRAVE "Guimerà, de" GEC Vill
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que han "es'at uns auxiliars actius de la justicia regia,
disposats i conèixer Its causas inferiors • a inquirir i preparar
ets procesos en les causes d'impo'tuni ->er actuar aleshores
d acord als dictats i manaments del r qual no perd el
control en cap moment" (567).

El Veus portant del Procurado Catalunya o "Gerens
vices* era una magistratura de segon oro.e però amb jurisdicció
per tot el Principat, d'on a més n'era el cap quan no s'hi
trobava rti el rei ni el primogènit Havia de recórrer
constantment tot el lernten, sense poder-se deturar més d'un
temps determinat a cada vegueria. Mentre s hi trobava assumia la
jurisdicció del yvj-Jtr, però la perdia en pic abandonava aital
vegueria

La figura del Governador General de Catalunya
substitue«, a fínate de la primera meitat de segle XIV, a la del
Procurador de Catalunya Aquest canvi es porta a terme en la

administrativa de 1344 Tres anys després es restaurava
f antiga forma del Procurador, desvirtuada, pero, a partir de
1351 Lp Procurado General es recupera de nou e! 1358, però de
1363 en endavant es va consolidant la Governació General, moment
en que aquesta jurisdicció es vincula a la figura del
Primogènit (568)

Les referències qu« hem apuntat que afecten a la
Síndics de Cervera ja manifesten aquesta

entre els conceptes Procurador i Governador

Els motius que impulsaren les delegacions municipals
son similars als de les visites a' Duc i al Rei Els anys 1373,
137? 1379 es tractà, una vegada mes, de la sortida de la host,
qui» ei j síndics intenten evttar (569) El març de 1388
s la a la a un de! rei sotre un conflicte

el cobrament de tes Imposicions que gravaven els productes
a Cervera (570) l el maig dei mate« any la delegació

tracta amb el portant vens del governador ia remissió de ia mort
d un home (571)

Peí que fa a les característiques d'cquesta
rep'esentacto institucional observem que va tenir una composició

567 LALINDE La Gobernación General 91

568 LALINDE La Gobernación General 129152

569 AHCC Consells 1373 33r, 1377 7v, 23v 1379 28v

570 AHCC Consells ma 30v

571 AHCC Consells 1388 49r
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numèrica »crça diferent. Dues comissions són especialment
per aquest motiu.

Ei Consell de 14- V- 1377 va elegir 12 síndics per
defensar l'acord de no deixar sortir la host contra Anglesola. La
nota especifica que als elegits se'ls va fer sindicat a cada un
d eüs t n toltu i per un bon

1377 Pert de MONTREAL
Franc««: SALA
Bernat de CANELLES
Francesc COMABELLA
Berertg, de CARDONA
Pare DAN
Dalmau s* C'RERA
Bertng, de CASTELLTOHTPh
Gu»%m PUJALT C
Jaume FERRER Ph
Berna; de MANRESA Ph
Pt r§ de VERGÖS C

P
P
Ph
Ph
Ph
Ph
C

notan
pellicer
jurista
notan
notari
notari
°
mercader
mercader
notari
mercader
mt re o juris

La composició de la comissió no podia ser més lljtda: one
notaris, un jurista o dos, tres o quatre mercaders, i un

políticament ' « havia dos paers t els altres deu
tus sén tots coneguts per la seva llarga txperènaa

d'altres anvs Mott probablement els 12 integra, .ts
del §»ndteat s'htvten »leg«! a tres pe» cada quarter No
s observava paritat sntri els tres cossos, ja qua hi havta dos
paers, tres i set prohoms ÉS fàcil pensar que quan es

§l d« circumscripcions cada quarter era lliure
d hi els membres qui d*is»tg4s

l altra que també destaca per la llarga
és la del maig de 1388 Formalment és semblant n

l anterior la integren dotze persones que probablement pertanyr/n
ato quarters Pero a diferencia de 137? aquí

que a formar-hi part tcts quatre paers a r*>As
8 La no t s menys "brillant* que

i

1 38« Arnau cte MEGlNA P
VIDAL P

Pere de MONTREAL P
?

VïLAR Pr
¡~'u lern Pf«

Ph
SERRA Ph

Ph
Ph

A Ph
Ar ton Pn
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Com p9t veure's, quatre notaris, dos juristes, cinc mercaders i
un cutrater. Coincidiènoa o voluntat? Tint el 1377 com ara ti
1388, sobser.-u una paritat socio-professiona! els notans-
junstes ton la meitat dfc.s membres de la corms*ió; l'altra
meitat correspon ate mercaders (incloent-hi 01 peter i
cuirater)

De mantra que poden ser tres com a minim, els entens
aplicables en letecaô d'aquestes delegacions: arcumscnpaj
territorial, origen socio professional, i adscripció
institucional (paer, conseller, prohom); amb la possibilitat
d'infegrar el primer amb els altres dos,

Els altres sindicats documentats mantenen la linía
formal de representació rttíuïda a una o dues persones

l373MateuBONJOG P

1377 Berenguer GILABERT Ph
Jaume FERRER Ph

1379 Berenguer GILABERT P
Pere de VERGOS P

1388 Ramon d'AVINYO Ph

jurista

jurista
notan

(jurista)
mercader-junsta

I el comentari d© costum: alta presència de juristes i notaris, i
utilització de paers en aquests càrrec*» de representació. Els
consellers continuen relegata a responsabilitats interiors en
benefici dels prohoms amb llarga experència municipal

e) Representació institucional davant nobles i feudals

El món feudal -apeüatiu que tncara hem d'utilitzar
per definir la societat occidental al segle XIV es caracteritza
per i atomització del poder polític i la dispersió
jurisdiccional (572) Els senyors feudals encara serien, i per
molt temps, un contrapoder al govern Otíl monarca La Segarra, que
recordem-ho, havia estat una zona fronterera entre la Catalunya
Vella i la Catalunya Nova, estava sembrada de petits t grans
s°nyors feudals, veïns de les viles de jurisdicció reial, com era
el cas de Csrvera

de cap
El contacte ¿"»t) aquest entorn feudal era inevitable, i

vicra hem de creure que la vida urbana i la *ural no

572 Charles PARAIN et al,; fi feudalismo (1* edició en
francés l'any 1971 ; 3* edició en castellà Madrid, 1976}
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estaven en contacte (573). El Consell va establir relacions
amb di'erents nobles de la regió, sempre per

defer sar els interessos de la universitat o algun membre d'ella.

Les delegacions que implicaren representació
institucional que hem documentat són let següents (574):

133? visita per veure Berenguer de Casteiiauii
1 362 cavallers do ta vegueria
1384 Bernat Eimeric

13S8 Guerau de Queralt
13Í3 Bernat d« Ruquttent

El mof'u de If s va ser diferent i no §empr*t
e specif Tat El 1337 els dos paers que formaven la delegació
tramitaven la formalització d'un préstec de 5000 s, que els
oferta i esmentat noblt (575) L any 1362, en canvi, un pter i
yn conseller cercaven els cavallers de la veguería El tema de la
host no podia .star absent de tes visites de '1384 un pc.tr i un
conseller es preocuparen de parla' ^b Eimertc Les amenaces que
havia rebut el nostre conegut A de Meana, d'una banda, i la

d'un atac sobri Fot - «ors i el Canós, d'una altra,
empenyeren duts també amb paers, als nobles respectius,
l'any 1388 Finalment, desconeixem l'objectiu de la delegació més
nombrosa, la de 1393, amb 8 membres

Pel que fa als aspectes formals o tècnics dels
representants municipals, s'indica que la remuneració pels paers
de 1337 de 14 s dia És una quantitat semblant a ¡a

573 Max TURULL RUBiNAT "La de Cervera an>b l'entorn
a de la vtnda d« t XIV)* Hon
Coi Ö'Hjttefiit âfljtel (Barcelona, i906j (Actas del
coi loqui en premsa) Pot veure s també Joan J BUSQUETA i Coral
CUADRADA "Un grup social a la conquesta Je l'intorn rural"
L Avenç 94 (Barcelona, 1986), 36-41

Anotem totes tes referències documentais a<3ul ' ens

d« fer-ho en endavant AHCC r¡avena 1337 19r, Consells
I5v, 13S4 3§v, 1388 52v 26v, 1393 82v P*>i oue fa a Guerau

de Queralt de Rocatwrti, hem de dir que • ^ueralt soi un
Hm' je procedent Timor, senyors ü -«¿stell de Timor
i cas.ians senyors del de Queralt (nom amb el qual

a la del XII) Els Requesens,
d altra banda, sen un de mercaders tarragonins del
Xf i i que al XIV t al XV Ei seu
enlairament polite es deu a la vinculació amb el càrrec de
Governador Gené*al de Catalunya (GEC XII 1978)

575 AHCC Clavem 1337 50v
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que s acostumava a pagar, tel i qui la mes usual fou la d11 f ton
(11 sous) Gairebé totes tos representacions eren de caràcter
reduït, normalment integrades per dues persones Uria -to les de
1388, però, era composada per quatre membres, I la de 1393, com
hem dit, per vuit. En aquests dos ûHin» probablement M va
servar î; proporció entre quarters M que no sindiqui er, «tap
ocasió, cal entendre que tots els foren trats en el
Const«.

La relació d'individus que
és la següent

va intervenir en

1337 ( P
p

1362 Tomás de VILAGRASSA P
Pert DAN C

1384 Arnau de RJUDOVELLES P
Ramon VIDAL C

notari
PCC2
PPPPPCC1

PPPPCCCCC24
PPC11

1388 Ramon VIDAL P
Pera de MONTREAL P notari
Mateu BÖNJOC Ph
Bertng, de CARDONA Ph

PPPPCC24
PPPCC1214
PPPPPCC424245

1388 Ramon DAN
di FOIX

P cuirater PPPPCC?
C PPPPPPCC3313

1393 VIDAL Ph
Berna! CANELLES P
Pere ROCA P ?
Bereng, d« CARDONA C (notar«)
Bernat de MANRESA C
Pert MONTREAL Ph
Ptre ROQUETA Ph
Ramon DAN Ph

1
PPP1111
p
( )
PPCCC1S112
( )
PC13

I No rtpetim les individus hem refent per a
un any anterior)

La de del Cor.sell és superior a la dels
prohoms. E! percentatge de a la situació

mat«* any és aqutst:

paers
consellers
prohoms

45%
26%
30%

70%

30%

Com pot veure's, i a diferència d'altres ocasions, el pes dels
paers és molt important, i la prova és que en tc'.as les
delegacions hi ha algun patr. Per contra, els pronoms només són
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1/3 part dtí total. Els consellers, tot i ser ei œs met poc
representat, estan f o. ça per damunt del seu índ*x de presència an
ta majoria de its altres delegacions

• No s observa una repetició excessiva de càrrecs. Només quatre
individus sén presents en més d'una delegació

• Sòcio professionalment ei grup més represent?' són els notaris
juristes, que plegats suposen el 37,4% del tota! d'individus
diferents que ocuparen missatgeries,

juristM-notans 37,4%
mertadtrs 31,2%
nobles 6,2%
no identificats 25,0%

A mos a més, aquest col·lectiu df> notarisn-nstes és el que
ocupa més llocs, gairebé la meitat del total, per una mica menys
de la meitat els mercaders En definitiva, que si algú repetia en
ei càrrec, acostumà a ser un notan o un furtsta

• La representació institucional davant els nobles i feudals es
caracteritzà, doncs, per l'elevada presència de paers i
consellers, pel pes predominant que continuaren desenvolupant
juristes i notaris, i pel fet que representació continuà
utilitzant els homes més influents del mun»c»p», tal com p hem
observat en els precedents

f) Representació institucional davant d'altres organisme«

Les relacions davant la Ouutaoo del General només
deixen dues notts de l'any 1379

El mes d'abril és Pere Oan, paer i notan, per
anar a Barcelona i negociar les quantitats de dmer que exigía

institució (57S) I a començament d'any ens corsta qui
Ptre de Vergós (mercxler o |unsta?) era dtputaï local al mate«
temps que exercia de paer aquella legislatura (577) De fet els
diputats no eren una representació institucional del
municp, iinó viceversa Ertn càrrt^ Diputats
Generals per a aquelles viles i ciutat >. a fi i efecte de

l'administració de l'organisme de la Diputació del
General La feina Diputats era la pròpia dt la

de funcions de la institució vetllar §1
complimtnt dt constitucions, etc t recaptar

576 AHCC 1379 19r

577 AHCC Consells 1379 1 v
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alto que pertocava g It Diputació de) General (578). De manera
que eî Diputat tocal no era un càrrec rtpresantatiu del muntdpi
smo dt la Diputació (tel General N§ segurs que fos
compatible «nb una magistratura la incertesa que
(esmentat Pere de Vergos paer i al Diputat teten persones
diferents, no ens permet de fixar »I regim d'incompatibilitats.

Finalment, l'elecció d'algun càrrec per representar §1
municipi davant alguna jerarquia eclesiàstica només ens apareix
documentat l'any 1384 Òbviament els contactes deunen ser molt
més nombrosos, però l'elecció de càrrecs a aquest efecte -que és
el que estudiem ara és molt minsa. Per solventar uns petits

amb els preveres dt Cervera,el Consell envia al notari
Jaume Ferrer i a un dels paers -un qualsevol d'els- a
entrevistar se amb el bisbe (579), Linteres d'aquesta noto tan
curta rau en el criteri utilitzat en ! elecció dels missatgers
S'elegí un notari, amb els coneixements tècnics -coneixement de
tes lleis i costums vigents- necessaris per negociar, i s'elegí
un -un qualsevol dels quatre- en tant que representació

-institucional del muts'm Er? la combinació entre el
entén tècnic i el polític que tantes vt»£4d-/s hem comentat.

5.3.3. Càrrecs per • comissions "«d Hoc"

Seguint amb l'anàlisi dels càrrecs municipals de
caràcttr transitori, dtsprés dels de con! iui econòmic i
financer, i de representació institut .al, trobem la

d« càrrecs per a feints concretes, pu.ituals i totalment
ÉS tl que anomenarem comissions creades "ad

hoc"

l'iitstèneia d'aquestes comissions -com tai .bé de les
a la creixent complexitat jurídico

administrativa del muniap» català a la baixa edat mitjana. Es fa
que el Consell no pot assumir tota la tasca purament

-cada vtgada més àmplia- i ha d encomanar-li a
creadas expressament. D'aquesta manera sembla qui el

Consell poc a poc un centre polític de deosiô i eontro!-

En pretenem pal quin tipus de
"ad hoc* s anaren creant, qui les ocupava t quines

tècniques o juridiques poden observar-s'hi Com
ja anteriorment, no es d estudiar ara la

exttrna de les comissions ta amb d'altres

578 IgnaaoRUBiOYCAMBRONERO laDepu!3c<ode!G?rie'l|de
Catalunya (Elarcelona. 1950.2 vols ). 289290

579 AHCC 1384 32r
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centres de poder, per exemple- sJné ¡'estructura interna i la
vessant políti »-institucional

•) Comlsstor • Informativas

Aqüestes comissions tenien caràcter assessor í el seu
objecte ert t laborar uniforme sobre el tema pe* qual havien estat
creades La comissió rer *a informació sobre un aspecte
determinat, e i manera que desen olupava una tasca tècnica,
L'informe elai>orat era remés ai Consell per a ser considerat
políticament.

Les comissions informatives era nomenades p«! Consell i
presenten característiques formals diferents segons cada cas.

La cesignacio de ta comissió sembla córrer a càrrec del
Consell, encari que això no s expressa explícitament. En alguna
ocasió, en can n, s especifica que són els paers qui designen els
prohoms integrants (§80), El nombre membres no és fixe, però
acostuma a sei quatre o vuit. Entot cas gairebé semp^o és un
múltiple de quistrt, la qual cosa ens fa pensar que el criteri
dttecoô era e de circumscripcions per quarters, extrem que
tampoc no es «»nfirma de forma expressa. Un crittrí tlectíy
és el de les 'nians* o grups socials la composició
hauria de ser mjltipie de tres, tal com ei novembre de
1333 amb 12 menores (també múltiple de quatre), i l'any 1388 quan
els són i-ou (581). Però aquesta darrora composició és

i »e a Ctrvtra,

Totts li s comissions d'aquest grup són merament
informatives, però i una d'elles, a més, se li atorga la

de dec«»r i fer -executar- allò que consideri més
acJrnent pel cas en •jüestió. Ei Consell, en aquests delegava
la tacuftat er un gnjp allí mateix

Lis comiss ans informatives que hem documentat són les
següents (582):

1332 Estudi penden;« de i prohoms anteriors (4
mambrts)

1333 Estudi augment o m»nva del valor de la lmpos»aó (12
membres)

1377 Estudi preparatius a d'altres arribada Duc (8 membres)

580 AHCC 1332-1333 115r

581 AHCC 1332-1333 11fr. 63r

582 AHCC 1332 1333 11 v, Il5r. 1377 39r. 1388 63r.
139320r,



1388 i executar als (S
membres;

te ta proposta sobre teta per Berenguer
CHuja (4 membres)

emplaçament í permisos per de Berenguer de
Castelttorl (8 membres)

I els membres que les

Francesc ces
Ferrer de na BURGESA

LLQBEROIA
ROVIRA

MAELER
FÖGUET
MANRESA

Arnau de MECfNA

dtCARDONA
de FOIX

GUITART
VILAGRASSA

Ponç MAELER
Berto

CASTELL
Bg. cít
B f JotROBIO
P«r« MAOAR1
Pifi MAESTRE
Ptnco MARTI

1377 BO GILABERT
BO CASTELLTORT

FERRER

Bg CARDONA
Antoni TOLDRÀ
Pere
Arnau RfUDOVELLES

GILABERT
MANRESA

Pert CANET
Ramon SERRA
B§ CARDONA
Pere
Arnau

AVINYÓ

1393 de MANRESA
r w 8

C
Ph
Ph
p
C
C

Pn
Ph
C
Ph
PH
Ph
Ph
C?
Ph
Ph
C
Ph

Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
C

Ph
C
Ph
Ph
Ph
Ph
C
Ph
Ph

C
Ph

apotecari
mercader ?

mercadtr

rr»«read*r
notan

notan
«ercaétr/círu ĵiá

mercadtr
mercader

jurista
mercader
notan
notan
notan
notan
mercadtr
mercader

(jurista)
mercadtr
jurista
notan
mercadtr
(notan)
notan
í mercader)

(mercadtr)
mercader/notan

760



Be CARDONA C noten
Ramon DAN Ph cuirater

13S3%GIUIKWT f»
Pera MONTREAL Ph notari
Bernat CANELLE S P
Bernat TALLADA Ph
Eg. CARDONA C notari
Hemat POL Ph mercader
«amor» AVINYÓ Ph
Ramon DAN Ph (cuirater)

- de membres de informatives aliè
que ei la baixa presència de membres de! Consell, í, en

de pâtre. Aquests últims representen només §1 7% del
de càrrecs provistos, i f to consellers el 21%, D« manera

que les comissions mformat.ves estaven per prohoms tn
yn 72% dels carrees.

- Això no obstant, no hi ha cap comissió excessivament
per prohoms. Aquesta poden ser ne la absolut?, però
sempre hi trobem també algun paer o conseller sens« que es
guardi cap proporció definida

- Només tn alguna de tes primeres comissions s'observa majona de
membres nracedente del Consell, perè no ts el cas usual.

- Tot i la poca importància, en la provisió final dels càrrecs.
dels paers i consellers, aquests últims incrementen llur
presència tn aquestes comissions si ho comparem amo les de
representació institucional del mun«cipi.en ¡es acostumaven
a voltar el 7%, (21% en tes informatives).

Sigui com sigui, la integració de informativas
recau, sobre tot, en prohoms que en aquell moment no ocupen cap
càrrec polític o institucional (paer-constlltr)

Sòoo professional hem limitat l'anal»» a !ss corrosions
formaoes a partir de 1377, ja qui dt tes anteriors teníem poca
informació d'aquesta mena. Dels 19 individus que proveïrtn els 29
càffoCè, ei 57% eíou jvfiblv&-<K>lafi&, i t~i «*2, i "/«> f»w»ft»Atec8 (un
d'ells cuirater). El càlcul atenent els càrrecs i nn els
individus no canvia gaire. El 55,1% en mans de juristes-notaris,
i el 38% en mans de mercaders.

Malgrat que algun d'aquests dos col lectius domini en una
comissió o altra, totes són mixtes en aquest sentit, però
no p intàries

- En definitiva, doncs, les comissions informatives soian tstar
formades, sobri tot, per prohoms juristes notaris, la qua! cosa
els dóna un matís més tècnic qu» no pas polític No obstant, i en
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especial a partir dt 1377, aquestes comissió, is també estan
integrades per aquells individus dels quals coneixem un
'currículum" polit« í institucional om i paers, consellers o
prohoms compromesos en atots legislatures Caràcter tècnic.
doncs, però sense deixar dt tenda l'aspecte polite que he-,
comentat en altres ocasions

b) Comi»«lcns legislative»

Tot i que la tasca legislativa dei municipi
corresponia al Consell -i en especial als paem% en comptades
ocasions es va elegir una comissió que es ço responsabilitzà
d'aquesta feina per a casos concrea i puntuals

A part de tes ord'nacions de la fira, només
hem trobat qut s'observés ctaretat fenomen en les
següents ocasions, (583)

1334 per ordenar uns capítols sobre la declaració d'un privilegi.
1377 redacció de capítols referents a la host i la seva rtgulactó

en cas que hagi de
1388 redactar ordinacions els malfactors que entren a la

v>)a t causen perjudicis

Són tres diferents els la corrwssio
respectiva r-a rebut la facultat de redactar unes ordmacions de
caràcter otea! al municipi

De fet, però, no es tracta d'urtis comissions totalment
autonomes ai Consell D'una banda han elegides per ell,
però, i el qae és més important, ils paers s'hi reserven un

El document de 1332 diu que els * paers damunt dits,
to poder a els donat on lo Constyl dit pus prop tengut, i

ass»qnaren VIII prohomens II de cascun quarter " (584)
L etecaô, doncs, pertanyia al Consell que i havia delegat ais
paers

Així en la comissió d€ 1332 s especifica que sis paers
dos d« cada quarter, p«ro no s'indca si ells

hi partópen En canvi, en les *ie 137? i 1388 s'expressa
clarament que la la integren els paer«; t aquells prohoms

també per quarters

En comissions s aprecia la voluntat de
representative de circumscripció El 1332 trobarem dos
prohoms per quarter,e! 1377 un de sol i els paers, i el 1388
també per barr» i els paers

583 AHCC Consells 1332 1333 29v. 1377 0r 1388 22v

584 AHCC 1332-1333 29r
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Els membrer de tos 1res van ser-
ete següents:

1332 Ramon de MANRESA
de L08EROLA

Bernat GILI
f mm de na BURGESA
Pare de CARDONA
Guiem IORACH
Pere de NOGUERES
Perico MIRO

CC Ph notori
CC Ph -
P C Jyrista
P Ph mercader''
M Ph notari
M Ph mercader
FM C mercader
rM Ph -

137? Arnau d« MECINA Ph
Bg. d« CARDONA M Ph
Bernat de FOIX Ph
Arnau d« RIUDCVELLES FM C

1388 Bernat d« MANRESA CC C
Antoni VILAR CC Ph
Ramon SERRA P Ph
Mateu BONJOC P Ph
Pere DAN M Ph
Bg deCARTONA M Ph
Arnau RIUÍ- /ELLES FM Ph
Jaume M'RO FM Ph

notari
notari
mercader
mercader

mercader
mercader
mercader
notari
notan
(notari)
(mercader)
mercader

- Aquesta relació, do la qual conetxam ia composició en quarters,
ens denota que cada circumscripció podia elegir indistintament un
conseller o un prohom. Aquest fet pot explicar la irreguÍBitat

sovint s'observa f n la composició de les comissions

Si I« presència de consellers a la voluntat del
respectiu quarter, és fàcil de pensar que la presencia de membres
de! Corstfl no era un requisit legal indispensable per la
formació de comissions. En aquest sentit, els consellers i els
paers -quan no hi eren tots com a cos col legiat- integraven les
diverses comissions no en virtut del càrrec polític, sinó sn
virtut de la íecísió del cos e'ectiu del quarter. Extremant
aquesta apreciació, no era el Consell com a institució qui
vetllava tes comissions que es formaven, sinó el grup social que
n'elegia els seus membres.

- Pel que fa a tes tres comissions legislatives. els consellers
suposen només §1 20% del total de membres, enfront dels prohoms
que sumen tl §0%. AbaítS hern esmentat la participació dels paers
en tes tres comissions.

Social.nent.el 50% individus que accediren a alguna
comissió són mercaders; el 38.8% junstes-notans. i PH.1% no
el tenim identificat.
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* institucionalment hen de repetí* que la majoria dels membres
un o un f jtyr politic farp nodrit.

c) Comissions reftrerrts a ta fira

la import inc a que va adquirir la fira a Cervera, en
ospcc.a: la segona multat de segle XIV (565), va motivar que al
Consell nomenés comissions responsables de diverses femes
référâtes totes stet a l'organització cíe la fira.

Els càrrecs que es van distribuir amb motiu de ía fira
afectaven aspectes diferents, i així es manifesta ciarament l'any
135S:

D una banda el Conse I va elegir vuit prohoms, cap d'ells paer ni
conseitr, per a qua tirtguess»n cura "dels afers dt la
fira* (586); però no s'tspt'cifica la missió concreta:

Arnau di MECINA Ph notari
Bernat GILI Ph junsta
Borràs <Je LLORAC Ph
JauTie PORTA °h mercaoer
Pere MIRO Ph mercader
Bg. CASTELLTORT Ph mercader
Franetse CAS€S Ph apotecari
Bernat BRU Ph mercader

La comissió, qu« deuna ser elegida per quarters.co'frta
amb la nwrtat membres mercaders, A diferència d'au *»s
ocasions, hi ha uns quants ínwvyidus dels que no se'ls coneix
una tractoó política rimtrcaole: LLORAC, PORTA CASES, BRU, Per
contra, ens són prou cof.tguts M'ECINA, GILI, M!RO, CASTELLTORT,

D'una banda t*s va procedir a la redacció d'un í
que regulessin e! func-onament de la fira en si. Aqueste,

fonamental il* la fira- fou encomanada l'any
1358 a una variada i »nttressant: tres prohorns de cada
quarter, ets pairs, i §1 batto. Es la primera vegada
documente m la participació del battlrt en cap mena de comissió
(587)

S H S
303 V«í, V 5 2 d'aquest mate«

586 AHCC 1358 9r

587 AHCC 1358, 05r

764


	TMTR_0711.pdf
	TMTR_0712.pdf
	TMTR_0713.pdf
	TMTR_0714.pdf
	TMTR_0715.pdf
	TMTR_0716.pdf
	TMTR_0717.pdf
	TMTR_0718.pdf
	TMTR_0719.pdf
	TMTR_0720.pdf
	TMTR_0721.pdf
	TMTR_0722.pdf
	TMTR_0723.pdf
	TMTR_0724.pdf
	TMTR_0725.pdf
	TMTR_0726.pdf
	TMTR_0727.pdf
	TMTR_0728.pdf
	TMTR_0729.pdf
	TMTR_0730.pdf
	TMTR_0731.pdf
	TMTR_0732.pdf
	TMTR_0733.pdf
	TMTR_0734.pdf
	TMTR_0735.pdf
	TMTR_0736.pdf
	TMTR_0737.pdf
	TMTR_0738.pdf
	TMTR_0739.pdf
	TMTR_0740.pdf
	TMTR_0741.pdf
	TMTR_0742.pdf
	TMTR_0743.pdf
	TMTR_0744.pdf
	TMTR_0745.pdf
	TMTR_0746.pdf
	TMTR_0747.pdf
	TMTR_0748.pdf
	TMTR_0749.pdf
	TMTR_0750.pdf
	TMTR_0751.pdf
	TMTR_0752.pdf
	TMTR_0753.pdf
	TMTR_0754.pdf
	TMTR_0755.pdf
	TMTR_0756.pdf
	TMTR_0757.pdf
	TMTR_0758.pdf
	TMTR_0759.pdf
	TMTR_0760.pdf
	TMTR_0761.pdf
	TMTR_0762.pdf
	TMTR_0763.pdf
	TMTR_0764.pdf
	TMTR_0765.pdf
	TMTR_0766.pdf
	TMTR_0767.pdf

