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RE!

CORT DEI REIí!
CAMERLANG MAJORDOM

Escrivania Indict
de 1 Re«

JAudièona del Governador
» de Catalunya

|Portant¥«us deí Governador
' dt Catalunya

Batlle
(Veguer

Amb el ben entès Que l organigrama no pretén exposar
relacions d'estricta jerarquia entre òrgans ens adonem que la

era la pnmtra a la en
sacudía per rtsoWre »te i Es de veure,
dará endavant, quines tenia el municipi, quines

amb els i ei entenia tl
Consell

Respecte del i el veguer, t
Hem pogut en un f 212» tes

212 Vid V 5 5 1 d'aquest
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funcions sinterfenen en aíguns casos L administració de
ordmàna en ta pnmera pertocava tent al

veguer rant al batlle Quan ambdós personatges coincidien en una
om Cervera, s'esdevenim problemes

d'tntfrterèneiit, tal com p vi posar cte KLUPFEL (213).
El exercia funcions judicials derivades de la natura del
seu càrrec vetllar tl patrimoni reial i els interessos regís en

que s exercia § tes viles i ciutats La
del veguer era més ampia, \a que abarcava tote una

demarcació, o vegueria, amb ta seva inclosa. LALINDE
els fenòmens d'interferència i retromterferència (214).

Es que el bate sols gaudia del mut imperi, mentre
que tl veguer també tl tntr imperi. La veritat és que el

era l'enllaç dtl rei amb e's municipis, i en
era coherent que exercís com a ¡utge ordinari al

en virtut de la representació i
Cju« encarnava del rei

Si pei qy§ fa a del patrimoni reial cada
deptf»a del General, en canvi en el vessant

el seu superior era tl Procurador General de Catalunya.
En doncs, cal reconèixer en el un delegat del
re« en tots els com a cap del govern (215); com

del en d'ordre públic,
i també, i en en (administració de

EI una territorial
extensa I encara que les seves atribucions no estan del tot

ï.*ades, qut en governativa, judicial i
Aquesta el fina, un ventable

del re» en una t»rcunscnpc»o or el batlle d'una
no h» (216)

213 KLUPf-EL "El ' XXXV 309 ÂCA Reg Can 70, ?8v

214 LALINDE La real ' 5 3 ^ 8 7

215 440, KLUPFEL "Ei Regim " XXXV, 304

216 LALiNOE La 99 1C2 Veu.e una altra
• °gadaVI5 5 1 d'aquestmateixtreball
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6.4. EL MUNICIPI 1 LES COMPETENCIES EN MATERIA
DE JUSTICIA

6.4.1. SEGLES XH-XHI
*

1, Sí ens remuntem als orígens de! règim municipal ta
per determinar ta responsabilitat del naixent municipi

en matèna de justícia és consiöeraole D'una per ta pròpia
de Ist torts documentals, i d'una aira per l'esmentada

imbricació entre facultat normativa o governativa i facultat
judicial En certa mesura tes referències a ta capacitat ds
govern del municipi dels segles XII i Xili també serà un
indicador pel que fa a tos seves en matèria ¿to
Justicia.

Li primera declaració poiitica pot trobar se en aquell
privilegi de 1182, en virtut del qual existen cònsols i

uní confraria "sub quorum povidentia et guvernatione unanimiter
suís ft man«!!»* (217). Però ro'ganitiitio municipal sembla
que no fou efectiva fins ei següent, i, so'jretot. al llarg
del XIV. El 126? es parlava ji de "Pactar«*, \ els jurats de
1311 ja manifesten un considerable potencial per prendre acordi <

(21 S). Però on tl munictpt més óigante!
autònom és en l'aspecte fiscal El 1270 la recaptació de guettes
i tnbuts corria a càrrec d® la pròpia universitat. No sabem qui
actuava quan els veins no s avenien al pagament que e's
pertocava.

2, Com dèiem. Its noticies respecte la funció judicial
manquen per complert al XII c Cui administrava justícia en

període7

Una noticia de 1186 esment?, el justicie de Cervane et
baíuto" |219), figura, "jusiice*. que LALINDE ABADIA

ai "Curia" o "Cort" (220).

2t7 AHCC LP 1182 juny» 5r; dt 1184 jury 7.
Publicat per Agustí DURAN I SANPERE; "El municipi! de
Cervera" £y£ X 1917-1919), 185, nota 2. I

l'ha publicat JA del POZO CHACON: "Pri-neros
concedidos a Cervtra* Miscel·lània, Cjrvif li L

(Cervera, 1983), 15-16.

21 s Vid, V 2.2.4, mateix

219 LALINDE LfjMßSjiOTOn,.̂  80, nota 232,

220 El 11Í2, d'altra banda, es parla dun tal "/irgius,
cervarie..." (MIQUEL über Fĵ udorum.,... I, 29-31, doc.

21).
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Ei Curia o Cort. segons e) és IHM
que apareix el sagte XII amb Ramon Berenguer IV i que es
estesa • Ueida, Vilafranca. Agramunt, Tortosa i Cervera. Segons

és diferent g batl·le, el qual ïé la resp^nsatxlrtat de
del retal, i és M

veguer que administra justfoa en INI àmbit diferent El
Cúria o Cort. doncs, era el funcionan reial, o seiyorial, que
administrava justícia dins la jurisdicció d'una ciutat Finalment
desapareixeria la institució, començant amb Jaume II ; acabant-la
Pere III, W fonent-se amb el veguer (221 ).

LALINDE posa de l'acluacio del Cort a Cervera a
de! segle XIII. El 1285, el rei, en un assumpte de

carat** crvil enfe jueut. s adreçava ai "baiulo et cum
Cervane vel eorum locumtenentibus" El 1288 t»l
Jaume H es a "Curie et Cervaria" (223). Segons
la interpretado de LALINDE "eyrie* es a una
personificada en un individu, que podrà, o no, tenir el seu

o D altra banda, no el mateix
concepte de "Cune" sembla indicar en indre s una

de col·legiat que el delega^
i el representant de la universitat, li major pati de docun•="*;$
que hem examinat dels segles XIII i XIV referència als
pronoms o al reial De la
"justicie de Cervera et baiulo" sembla Diferenciar ambdues
institucions, i "cyrte tt pteíaríí* també la
diferenciació, dinem avui t política, d ambdues
instàncies

Això no obstant ja que d« govern
(tol XIII una forta

component Ens de els pronoms o
els paers intervingueren en de tot considerant
l'existència d'un jutge reial

Seguint LALINDE, aquest cúria o cort dotat de
jurisdicció ordinària que s'estonià a i criminals
Aquesta darrera tra assumida prohoms de la via quan hi
havia pena corporal (224), Aleshores el o cort actuava
executant la qut havien Però la principal

221 LALINOE 'El 'Curta' o 'Cort".. • 169 i ss

222 ACA Reg Can SS» 15iv.

223 ACA Reg Can 74, 62v

224 Sobre prohoms, tot i que el problema no és resolt
definitivament, pot veure's del Carmen CARLE: "Boni
homines* y Hombres buenos", QujdjejrnQS de de Espifla
XXXIX-XL (Buenos Aires, 1964), 133-168
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muniopal provenia de ta de designar un
-d al·lra banoa ocupat per un veí de la vita- que rebia el

del rei. Els prohoms o de la
universitat, « més, intervenien amb una arbitral antenor
a ta jurisdicció ordmàna del funcionari i també en ta
instrucció i deostó del cas en qüestió

3, Però on ta partictpaoó local o popular s evidencia amb
major transparència ós en ete de tarnte del
XIII. Les -Consuetudes Ilerdenses' (1220) s'extenen
abundantment »n el procés, i reconeixen de consols i
prohoms de ta en ta« causes que mereixen pena
corporal:

ILERDENSIUM: In lis qui penam
corporalem, non curia, set
ti probt quorum

sentenciam mandat curia •xsecuaoni"

'Curia* contagiada. o "Cuna" el ¿a* es
que í prohoms intervenen en
(226).

On la jurisdicció criminal es assumida clarament peto
prohoms és a Barcelona. "Rteognoverunt Proceres" (1204) ho
expressa així

•GUELSPROiyCNSJUTGENENFETDECRiM.Encwa
quels promens de Barcelona els

in fftt de crim" (227),

KLUPFEL va ser tl primer en adonar-se del ea'àcter personal
i contingut dt la del Cuna o Cort, ptrò

225 LOSCERTALES (td) III. 1 83.

Ate Costums de Tàmga (1242) apareix mencionada
sovint la paraula "Cune", en tant que judicial a la
qual s'acudia quan tto no podien resoldre s
pacíficament i voluntària, lictt lis tt eonttstata futrit
in posse curie possint mterponere suas ad
componendum lautíe composicione sivt tarnen iure et
iustíeia curte". FONT "Costumbres dt Tàrrega", 16. t'origen i
l'evolució d'aquest Cúria vam tractar-lo en la conferència sobre
"El règim municipal de Tàrrega als XIV i XV" BLrAïm

També RIBALTA, TURULL Algyns_ajBecjeu3gl

227
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l'associà en atribucions al veguer: "el voguer mat no és solament
veguer, ans semore "curia" e battte, Mis al punt que es
impossible d'intentar aquí fer una definitiva de
tes »unoons" (228). Ni GRAS Y DE ESTE VA m modernament FONT RIUS

no Han po*at atenció tu aquest unipersonal i
judicial, i acostumen considerar la com aquell òrgan
col·legiat on juntament amb un funcionan reial M intoresnton
representants del muntopi i assessors i administratius
En el seu del regim municipal a Lleida» Y m ESTEVA
m centrà en l'administració de justícia a la Desprès de
redactades ta "Consuetudines" de Botet, tl municipi no

cap intervenció an tos civtls. però a canvi, »I que
part-cipava «n tes cnminals. Els procosos eren els que
donaven més bons emoluments a tote els que hi intervenien, mento
que els criminals a més de no dcnar emolument, duien mortes
despeses al de la jurisdicció. El 126? es regulava, junt
al procés de vint dies. que el Cúria havia d'executar ta decisió

prohoms de la ciutat. Més tard, un de Jaume II el
1300. estipulava que també en causes dos paers i el
veguer (que ja tes funcions de Curtí) formarien el
tribunal que incoava les causes, les quals rebrien sentència d'un
Consell de deu o més prohoms Aqueste deu prohoms que actuaven de
jurat, eren nomenats pel Veguer*Cuna i els dos paers que
incoaven el cas. La participació municipal és evident, i
s observa que la ciutat pretén guanyar cada cop protagonismo
í autonomia. Els prohoms de üeids foren sensibles a
la seva participació en els procesos criminals. Així ho
manifesten el 1352 protestent al rei per la exclusió en un
homicidi quan el monarca va nomenar un delegat seu perquè es
responsabilitzes del cas (230).

Si la intervenció municipal va quedar regulada amb la
presència fixa de dos pasrs a la Cúria -o amb el Curia-, i deu o
rrés prohoms en la resolució, es coherent de pensar que no hi
havia participació ciutadana dins ta Curia, i que es molt
factible que, com diu LALINÖE, es tractés dun funcionari reial
responsable de l'administració de justícia a la ciutat

4. Finalment, FONT RIUS ha accentuat la importància d'aquell
caràcter "en cierto sentido popular" que impregnava l'actuació en
matèria de justícia dels prohoms de la vila.

La funció judicial d aquests representants als
Xll-Xlll la classifica metodològicament on tres nivells: a) una
jurisdicció que avui anomenaríem voluntària, b) una justícia

228 KLUPFEL "El règim de la " XXXV, 307.

229 FONT OjíüOA^ 283.

230 GRAS La P§heria..de Lérida.... 74-79.
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"Il

rnenof oc caràcter pons' que podríem defcw més pfopifrfMint com a
administratives, que ja ham wist aun en els

escrits M reservava et prohoms de ta e) i una
ordmàna M ta qual i actuaoó de!

i h d'aquefe que
s estaven gestant. "Cabs sentar ta hipótesis -en paraules da FONT

«to que aquellas facultades concedidas tu el orden penal M
extendiesen a otras materias, y asi tos probi de cada
localidad fuesen ampliando el campo de m actuación arbitral o

(...) estos (probi hommes) aspiran, no soto al
de determinadas funciones, según de ver,

a en ta curia de ta local, y, a
mod® de consejo asesor, compartir con ela la de
la (,.,)" (231).

6.4 2. JURISDICCIÓ VOLUNTARÍA I FUNCIÓ ARBITRAL DEL CONSELL

Ja htm com la ha de
relleu que els prohoms dt tos una jurisdicció

important als de formació dels
També s'ha indicat que tes tant civils com

crimínate, a entrar en la ordinària
s'intentaven de resoldre amb la o
d'alguns prohoms de la vila. Analitzem a com va
evolucionar mena de it del segle XIV,
quan e) esdevingué

La amb l'etimologia del de no podia ser
evident tn casos. El mot "paer, que prové d«l dati

"paciarn". assenyalava la de que van
adquirir, de fornia transitòria primer, í després.
»ndtvirJus de tos el Xill per tal
d'executar la pau i ta treva (232). Doncs at de tot el

XIV, i paral·lelament a de la jurisdicció
per del rei, la pacificadora

paers i del Consti va tenir una activitat remarcable Es en
de i d'arbitratge on pot observar-se

la dissolució de la funció governativa i la Judicial.
Res era normal per l'home d'aquefl -i també» doncs, pel
govtmant- que davant els i les

tn el si de la comunitat local.

231 FONT ÇMgtrjtt̂  282-283.

232 FONT Orígenes.., 3161 ss.
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La ptsiteett supo»« una intervenció del ConseH
sense qu« n*ces»àn«ment hagi estat par cap part
Per tant res no to caràcter vinculant L'artxtratge, en canvi,
presuposa que IMI parts accepten d un tercer ( e«
vtnculen a la cíeasíó d'aquest (233)

Però el caràcter previ d'aquesta dels paers
respecte la ordtnàna m s'ha S l'esforç
del ara endebades, aleshores el cas ss tramitava a ta

corresponent ordinàna El juliol de 1372. el Consell,
després d intervenir en un plet entre ar jncia que si
no cap acord posarà ta (obstinació d'en sa
Cirera de no pagar unes rendes a del veguer de
Cervera (234) La és molt demostra la

del Consell en jurisdicció que
p«rtany, com i"ha vitt al veguer.

La (te referències que htm indiquen que
ta pràctica pacificadora En no
d« pari í e) Consell i ato paers. podien actuar fort

del terme de ta via. L àmbit de jurisdicció de ta
pau í ta treva no era tl municipi, OTÓ tota la vegueria, ja que
els de ta pau i treva actuaven per tot un episcopat
Així ei 1381 dos paers es desplaçaren dues a Tarroja i a

per posar pau entre Galceran de Manresa í els
d'una part, i Joan de Montpesat i Bert o de Begurz d'una

altra (235), Dos anys després, el 1383. els paers han d'anar a
per «Ante motiu, ara entre Guillemet Momo I Ptrieo

Puai, i a Tarro« amb motiu d'un "deseximent" (236), Ptrò
tes ocasions de pacificar dues parts es repetiren constantment
(237). Un document mprtstntatiu d'aquesta pràctica és tl següent
d« 1373:

o jurisdicció voluntària del municipi ha
a Castella Es particularment interessant

d'Antonio MERCHAN ALVAREZ: *La alcaldía de
avenencia como forma dt municipal en el Derecho de León
y 2
vols. de ta y Madrid, 1985), I, 65-91.
Del mateix autor, i per a un àmbit cronològic major, pot veure's:

!981)

234 AHCC 1372,33r,

235 AHCC 1381, 69r.

236 AHCC 1383,10v. 61 v^

237 AHCC 1373, 13-14, 24v, §8v; 1393, 70v;
1395. 7v.
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"Him com nos ab nostre Conseyll agesem
acordat que per m com per la brega o
que «i entre (...) que nos dits fesen
entre Its dites parts tots aquells tractaments
que pogesen, que per to feit a pau e
concòrdia en l'endemig que tasen aquelles
bones provisions que pagesen (...)" {238}

LartJrtratge atenyia tant a causes civils com criminals:
contra tes persones i ete béns, conflictes sobre propietat

de béns i rendes, enemistats entre veïns, etc Com és natural, no
riem cap disposició que l'objecte i l'àmbit de
l'arbitratge del Consell,

L acció arbitral corresponia sempre al Consell, però per
encàrrec seu podia executar-se de maneres: a) d'una
banda per mit)à paers, com a representants genuïns de la

municipal; b) d'altra banda el Consell també podia
encomanar-ho a una comissió mixta formada per paers í tècnics en
la matèria (239); c) però dins d'aquesta jurisdicció voluntàna
va ser usual l'actuació de junstes a del Consell Des
d'una comissió formada només per paers a una altra de caràcter
eminentment tècnic composta només per turistes, en tote aquests

i àrbitre era sempre el Consell, malgrat que recorregués
als juristes per a l'assessorament Però comissió de
jurists era elegida pel Consell quan aquest emprenia l'acció
arbitra) o conciliadora, o bé elegida per tes parte quan el
Consell era una de les implicades. El Consell només podia actuar
àrbítratment quan era a instància de les parte, però no
»nciuisitòrtalment de motu propi. De manera que els juristes, a
través del propi Consell, van tenir una gran importància tombé en
l'aplicació d aquesta jurisdicció voluntàna (240),

238 AHCC Clavería 1373,15r.

Aquest és el cas de 1388, on el Consell actua a petició
d'una part, í nomena ete paers í un advocat per a examinar el

(AHCC Consells 1388, S9r).

" Els juristes eren aquells individus que havien cursat
de Dret romà i canònic a les noves Unwersítate o Estudis

Generals. Per tant eren entesos i especialistes en un dret , el
"lus Comune", í tècnic. Eren els juristes -savis en dret,

els textos del moment- els qu» proveïen d'advocats,
futges. assessors,... les viles i ciutats més importante. Cervera
particularment estava proveïda d'un bon nombre de juristes. Uns a
la Cort del batlle, a la del Veguer, assessorant el
Consell, i alguns exercint pel seu compte Probablement la
saturació d'aquests p'Otessionals en algunes ciutats va motivar
Pert III a restringir el seu accés a l'establiment en alguns
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A la Cort de Montsó de 1363 es fixaven els requisits per
exerar de junsta a Perpinyà, Puigcerdà, Vilafranca del Penedès
i Cervera, íes quals condicxms )a s'hav»en perfilant en les
Corts de Cervera de 1359. Però alto que ara ens interessa no són
tant els requisits fixats m Im Corts per exercir la professió,
sinó el paper del municipi en aquesta regulació. La Cort oe
Montsó de 1289 atorgava INI paper important a!.- prohoms de la vila
en tant que corresponsaWes d'examinar els candidats juristes als
càrrecs on podien accedir: "Ordenam. e statuim, que algun savi en
dret no us en alpina cort de Inquisitions, ni de advocattons, ne
de (utjaments, enta sera examinat per tos prohomens de quiseun
toc, ensemps ab los altres save tn dret, e aquells qui seran

turen, que m hauran feelment advocations e en te
cosas, an poder dei Veguer, o dol Batlle, e dels dite prohomens
de aquel toc" (SYAK 1.2, S. t). La Cort dt Cervera de 135Í
confirmava el contingut da la "constitució* anterior, i hi
afegia que per usar de I of ta de junsía era necessan haver
esiat cmc anys tn un Estudi General, í "m tots to smc libres
ordinaris dt dret nvil no ha. o almenys los Libres ordinaris dt
dret canon«" (ÇYADC I, 2, 6, 4). Si aq^tsta Cort de Cervera no
havia suposat cap modificació fa responsabilitat
d'txaminar, no és així en la dt Montsó dt 1363. Tot i qu« es
recorda la constitució de Cervera, el nou text de 1363 es
refereix a«í a fexamtn; "(...) Si doncs primerament ei en
poder del Official onjman no haurà f»t públicament en la Cort
sagrament, que par sine anys, en Studí General drtt Cañante hajfl
oit, o civil, e per dos savis de las ciutats, o vitas, si
dos ni haura. o almenys hu tn presentía del mateix Officiai
examinat sera e approbat (...)" (ÇYAQÇ I. 2, 6, 5) De mantra que
de reconèixer-se el protagonismo pronoms de la via el 1289,
es a un tribunal examinador mes tècnic composí per junstes
el 1363. i a una major incidència del poder el 1365 en
l'examen notaris, per del veguer, A més a més de
traslladar se ti centre de dei mumcp a les instàncies
tècniques i cal deduir també una pèrdua de posicions del
dret municipal. Examínate pels prohoms, els havitn dt
garantir i demosrar un bon coneixement del dret i els costums
municipals Aquest deuria ser el coneixement bàsic, ja que els
prohoms no podien ets coneixements de dret comú, cosa que
pertocava als que també forrmven el tribunal. Amb la
desapanció pronoms de ta examinadora cal
entendre que també minva fi paper del dret municipal, ja que els

eren experts en ius comune, però no en ordenaments
municipal. La composició d'aquests és un mirall de la
realitat del dret que s'aplicava, però n§ és menys cert que llur
composició esdevingués alhora < de la pèrdua
d'importància drets municipals. El dret vell. local o no.
que ho era respecti el drtt regí i el dret comú, es va anar
deixant d'apicar a les viles i no era ensenyat ni
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De fornia general sembla *er que el de junstes
permís per estabUf-se a la v.lâ com a òrgan

assessor MM exercint d'advocats al servei tant del
Consell -tt qual, però, ja tenia els serveis d'un
advocat-, com també dels M la via. Ei 137? en un litigi

un veí de la vila i un home de tora, «i Consell acordà que
Ramon Pere, i qualsevol altre veí que volguessin defensar-se
p-xJien fer-ho l'assessora de ¡advocat que la
Universitat «fs pes«« a disposició amb càrrec a la vila (241).

banda, el mag de 1388 el conjunt d« oe la vila
(no sabem ti dins del marc d'un ço!.legt o m) actuà com à òrgan

ai qual es dirigeixen te paers per assabentar-se si un
ttt determinat era jurídicament, o bé era previsible
que la perdés aquell cas (242).

En tJ ConstH nomena § bé l'advocat
de la via, o bé algun o bé una comte«, per
què reconeguin alguns entre particulars de la vils
Aquest advocat o a del Consell, òrgan que
ha pres la iniciativa pacificadora o ha rebut la responsabilitat
arbitral. En una ocasió «s tractava del engendrat per
un testament entre els marmessors i un corredor. En cas
els paers nomenaven una comissió composta per dos mercaders i
dos (243). En un altre exempte ti un
"doctor", amb tl ben entès que tes -un veí
de li via i el senyor c*« Castellnou de Puigvtrt- ht estaven

(244),

Un cas a part podríem dir que és en ei qual el
Consell apareix com a part En ocasions, com a
mínim, tos parts passaven el fet a de
de tramitar-te per la jurisdicció ordinària. L'exemple de 1333

documentat així:

*E davant tot to const ny ara s'off erts
(l'alta part litigant) appeyiat de &
eon*xtnça de II sobro feyt.
p ts a d'en Over, de
ta vila, t tftft tíei Archs. açò
lo Conseyl, no votent donà de constyl

ni ni ni

241 AHCC 1377,3ÖV.

242 AHCC 1388, 4fv,

245 AHCC 1393, S5v, S7v

244 AHCC 13S3,65v,
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ate dits paers que comprometessen del dit teyl
en los dits en Guillem dez Archs e.n GuiMem
Oliver, axi com «ft artères e
amigables conposadors en preu de O sol<Jos. E
sobre açò encontinent to fermat per
k» dits paers e per to dit Père dez Val en
ios dits Guiem dez Archs e Oliver,
en pjder d'en Bernat d'Ivorra, dt la
Paerta" (245).

L'any 1378 tomem a trobar la G Pujalt í
B. RoM se perjudicats per una ordmacio del Consell

l entraba di verema a ta via, i do pagar el
oactat. El Consell proposa la reunió de dos nomenat un
per parí- que decideixin qui té rao. En ocasió els
dos s inhibiren del cas i et a lea parts; m
continuar el desacord, el de nou ais dos savis que

donaren la rae, sembla, al Conseil. Cada part va
re muntrar tl tècnic que Wat (246).

64.3. JURISDICCIÓ SANCIONADORA ADMINISTRATIVA

Junt amb funció > el Consell
es plenament per exercir el que anomenem una

"penal menor", que no res a veure amb It
sinó amb tes i el

"ban" (247), Tenim referències que la facultat
del d'Imposar "ptnts* » tans* la infracció

En cas s'tspedfieà la
dtl però això ocorre« en circumstàncíts

de blat; del cos d'unes

245 AHCC 1 332-1 333, 1 1 3v.

246 AHCC 1 376, 3 1 r.

FI ban, que els representava el
dtl a l'àmbit

dei ban en poder del rei ¡a canviat de sentit
No les ds l'ordre gairebé

mena d« ertn multes que no
els §0 Als d« la península, pena

pecuniària qua no podia sous, també es va
amb tl nom de "caloña" a i significava haver
els (Pot veure's una síntesi clara i
a Pierre BONNASSIE (traducció t adaptació de
SANCHEZ MARTINEZ): VÊ îai
(Barcelona. 1983), 30-33.
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senceres etc Normalment era el Consell sol el que
Octava ta penes que s'imposaven in tes <+>9 el Consell
podia promulgar ordtnaoons, MI natural que també imposar
i executar les penes previstes a ta ordmaoons, sense
que això toi pnèpüfiiefit (248)

Sia con sia. aquesta capacitat punitiva de¡ Conseil és una
pràctica consolidada i confirmada per reials. Així el
1331 es reconeix que ate paws els pertoca ta tercera part dels

recollits (249). Però on aquesta et clarament
contemplada, és en un pnvüegi concedit per Jaume II el 1320:

"Que Its tens de vinyes, e dorts. e dt
carnizers, e de flaquers, e de revenedors, e
de tavernes, t d armes a portar sien posats e

per tos jurats e prohomes de ta
via, e que sien endite a manament ciel
e que Is n'anyen 11 pars, e to

ta III i item que.Is pahers hayen a
a toa inquistcios faedores" (251) .

De manera que al Consell s« U la plena
per dictar penes i bans, lot i que pregonar-ho i donar-ho a
conèixer corresponia at bate reial. Més que entendre-«.o com un
progrés pel Conself, potser caldrà veure hi un retoces, en el

qye tl es guardava la "paternitat" de l'acció: "que
sien cridats a manament del bate". No tenim cap document
anterior que ens testimoni qye el Consell ja imposava penes, tot

Aquest? Jurisdicció no és hurt. cap aira, d'un
privilegi o gràcia determinats, rtno que cal considera-ho una
pràctica usual i que es preserva oonsuetucknànament. FONT RIUS,
referint-se a la jurisdicció que sí era prop amen t penal,
assenyala la possibilitat de remuntar-ho a tes concessions qye
amè les carolíngies es feien ais homts de la
Marca Hispànica, que els de entre ells tes

menors (FONT Qrjgejnĵ  277). Ptrò en cas nostre
qu« no penif, més cal pensar en sancions

administratives.

249 AHCC Pergamins 29, 1331 13; LP 1331 setembre
10, 2lv-23v. per CANELA.TURULL "Tres pergamins.,,".
Pot ser que repartiment de les penes, multes o
composicions per tingui un germànic i, doncs.
consuetudinari qye va psrviure a farta

Oferim la ver$»ó de les rubriques del Lliare dels
Pnvdegis. Però a l'índex del mateu volum hi consta "paers" i
no "batte",

251 AHCC LP 1320 juliol 4, 9v-10r
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i que és presumible, almenys «i un bon d'aspectes. Una
cosa drterent, i en to qual ara no entrem, és el règim pene

dt to ordinària (W batte 3 veguer Ens
• pensar que el pnvrtegi de no era sinó to

duna pràctica reconeguda pel rei.

banda no hem dobWar el paper que (ugava ei o «to
mostassafs -funoonan muni&pal, m ho en aquesta

sanoonadora administrativa, Ja que que tenien
per imposar bans i multes ate qui no obeïen tot

municipals Aquesta pràctica del mostassa! era to
de to capacitat municipal en aouest terreny (252).

La sancionadora exercida
pel afectava i ben diversos

A part de la pròpia del en posos
ï i del mercat, al llarg de tes

1332-1333 hem pogut tes següents
intervencions (253):

- Respecte déte carmcers i el preu de la carn
pel Contal.............................. .20s.

- Alteració de productes amb no autoritzats .20 s.
- incompliment de to normativa d« foc durant la fira...A3 s.
- Retorn del pes déte motos.. .............?
- PfohWeto de 1er d'hostaler i corredor 60 s.
- de dur per to vite.. . 10-20 s.
- Prohiïic^demataroveiwianyols..,..,..,..... 30 s.
- Protubició de matar perdiu, coíoim o destruir els

nius......................................... 20 s.
- Desoveir tos ordtnaeions sobre blat , 60s.

La pena i el ban imposats generalment s'e.cpressaven en
valors montar«, ptrò no sempre. En ocaí-ions tl càstig
que fixava el Consell era to pèrdua deis béns o mercaderies si es
referia a ordmaoons de caràcter comercial, o bé I expulsió
temporal d'un ofici en el cas d'uns "corredors" o intermediaris.
El més comú, però, era una quantitat de diners que caita pagar
cada vegada que s incorregués en la falta. La pena tn metallic
era proporcional a la importància de la infracció. En un cas, com
el de la limitació de dur armament a la vila era agreujant la
circumstància de nocturnitat. A més a de la redacció
anttrior, amb quantitats que van de 10 fins a 20 .»ous, tenim

Vid. VI 5.2.3. d'aquest matew 0,1 ens hi
dediqui m més extensament,

253 AHCC 1332-1333, 7r. 11 bis v, 29r, 58v, 59v,
67r. S8v, 80r, 81 v, 83r» 84v, 108v, 109r, 11 if
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I'exempJe * tos Ordtnacions dt to drapena de 1320 (254). En
aquest cos sencer d'ordinactons les eren igualment
desguate, i anaven des de 60 s la més severa fins • S tout ta
me« moderada El regim penal fixat pel per desobeir
les ordmaaons teert l'abastíment de Wat el 1333 també tenien
el seu límit en 60 sous, o bé el seu equivalent en una pena
corporal que era passar un dia en ei "costeu" Desconeixem
si el Consell tema ta mm junsdicoó pel que fa a
l'abast de tes penes, però hem vist que en tote els casos mai no
om superior als 60 sous. Aquesta era ta màxima a quò
podia arribar el ban del senyor, i era de 60 sous Ja des d'època
carolíngia (257). En canvi, si ens fixem amb les quantitats que
imposava ei batlte o cort en ta jurisdicció ordinària en aquella
mateixa època, ens adonem que podien oscil.lar de P, fins a 100

(258)

Un interès particupar és el de la destinació final de les
penes i bans que imposava el Consell, El tama és interessant no
només per de la hisenda local, sinó per observar
de nou la correlació de podem i funcions dins el marc del
municipi,

Eto privilegis abans, de 1320 » 1331, reconeixen
que als els pertocava 1/3 part dels bans recollits-

"Que tos paners prenguen la terza part déte
bans stgons qut tl privilegi ts contenguf
(1331) (259).

La dt 1320 canvià, tot t que obfervem errors en
la transcripció a la rúbrica del text al Privilegis.
Si ens atontm a .a versió de l'fndtx d'aquest llibre, i a!
i estructura del de la rubrica, no hi ha
dubte que el contingut varia ai de 1331 A partir de 1320 els
paers es quedarien, en els bans les 2/3
parts dt l'import, i el It part restant. El text,
que ja hem reproduït, assenyala bans que poden dictar els

í prohoms, sobre ete -ertn set tenien dret a

254 Vid, 113,1,4. d'aquest

255 TURULL "La a " 63-64.

256 TURULL "El 'mal any primer a Cervera " 41 42,

257 30

258 BERTRAN 'Els jutus en els del i
Cort.. "197-201.

259 ÂHCC LP 1331 març 5, 87r.
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aquelles 2/3 parts. Per tant, ete AM temes que no s'indicaven
en el text de 1320, ¡«galment no podien ser 'posats t

pels jurats, ni tampoc no teuton dret a la proporció
establerta. Però si rellegim aquella relació de bans imposats
entre 13321333 ens adonem m stguit que ti Consell era
competent per imposar multes m d'altres temes que no estaven
inclosos en el privilegi de 1320

Pfl que fa al destí de l'import dels bans, era desigual
els casos En tot cas s'observa que la proporció fixada el

1320 no es va acomplir El novembre de 1395 ft Consell pensava
uns als camtcers -àmbit que entrava en els regulats

en privilegi de 1320-, que pensava repartir-se així: 1/3 part pel
1/3 peto paers: i 1/3 pel delator de la infracció (260).

Els paers, com es veu, no es Quedaven 2/3 parte
regulades. En tos ordinaoons de la restricció de treure blat de
la via el 1333, una fixava que l'inculpat prendria el blat, que
es en un 50% al denunciant o delator, i l'altre 50% al
rei (261). Potser ! excepcionalitat de la circumstància ens

recompensa peë en perjudici de
la part del Consell I la infracció de jugar en dies de fira, que
era de 60 s., es repartia en tres una per al

una per als guardians o persona que descobrís la
infracció, i una tercera per ais paers (262). Tant aquest últim
cas com el de 1395 segueix el en el de 1313,

el qual pertocava ate paers 1/3 pan del ban. Les
ordinacions de la ëraperia de 1320 també mostren un rapartíment
en tres porcions: per al denunciant, per a la cort (del batlle) í
per ato guardians del Conseil a tal efecte (263),
Probablement només de forma excepcional -« no sempre se seguína-
aeonseguien 2/3 parte de l'import en els expressament
relacionats. El més usual, però, era la fórmula de les tres

batlle. Consell « denunciant

6.5. LA PUGNA PER LA JURISDICCIÓ ORDINÀRIA CIVIL I CRIMINAL

Si tes viles i ciutats catatanes no van viure una excessiva
entre estaments nobiliaris i ctutadanes, en canvi

sí que foren I escenari a la Baixa Edat Mitjana entre les
del re« i la tendència a l'autogovern i l'autonomia

260 AHCC 1395,7r.

261 AHCC 1332-1333, 111 r

252 AHCC 1332-1333, 29r

263 TURULL "U indústria drapera a Cervera "67 [2],

961



urbana. Ons l'àmbrt que ens ocupa aquest capítol, «n ta pugna
per exercir ta jurisdicció ordinària civil i criminal tenien un
paper destacat (264) el batlle i veguer {fuña banda -el Cúna o
cort ja s'hi havia i el d'una ata Hom
coincideix en assenyalar que ta justícia ordinària en primera
instància era reservada al batlle i/o al veguer, en tant que

directes del rei (266). Això no obstant, és evident que
en causes cnminals el municipi va tenir un paper important, i
que d'una manera o altra s'insinua ta seva pretensió d'intervenir
en ambdós nivells: civil í criminal (26?).

Dt rextanu bWiogriHa sobre la pèrdua d'autonomia
de les institucions municipals a Castella en benefici del poder
del ret al segle XIV, remarquem ara, perquè analitza també el
problema de ¡administració de justícia civil i criminal per pan
del rei, el treball de Jesús MARTÍNEZ MORO Participación el el
gobierno de la Comunidad de Segòvia de los diferentes grupos

La administración de ;1 345- 1500)*,
híspanla durante los siglos XIII al XVI 2 vols (Coloquio de la
Rábida y Seviia. Madrid, 1ÍS5), I, 701-716

265 Sylva ROMEU va posar dt manifest les tensions
provocades a València amb motiu dextendre la jurisdicció
aifonsma entre els nobles del país a partir detentors del
nw t del morte impen, i tes excepcions fixades per a cada cas
(Sylvia ROMEU ALFARO: "Los Fueros de Valencia y tos Fueros de
Aragón 'Jurisdicción Alfonsina", AHDE 42, Madrid, 1972, 75-115,
» part. 99-107; respecte una definició del que és mer i mixte
»rnptn, és mofí clara, com sempre acostuma a ser ho, la de (Josep
Mana PONS GURÍ:] "Mer impen el que afectava els procedimnents
que portaven aparellada sentència de pena de mort, pèrdua o
mutilació de membres, bandejament « de gravetat; mixt
impen la facultat de decidir en causes aviïs, contencioses
governatives i en tes criminals que portaven aparellades penes
'teus, a Si£ VIII, 569)

266 KLUPFEL "El règim de la Confederació ' XXXV, 289 i
SS, LALINDE Lj_jjaas!!fieon4:.94-95. 128, FONT QrifltQil̂  440-
448,GIMENEZSOLER"Elpoder|udicial '337341

26 Prova d'aquesta dualitat de forces entre municipi i
re», és una referència sense datació difosa per KLUPFEL, segons
la qual ti veguer de Cervera havia infringit els privilegis de la
vila, i havia atacat i perseguit per aquest motiu (ACA Reg
Can 66, 188v, 84, 19r KLUPFEL *EI règim de la Confederació "
XXXV, 307) EI 1360 Simón de Quaanch , ex veguer de Cervera,
sol una indemnització dt 20,000 s per haver-lo fet fora
el Consell La vila es veu obligada a satisfer-n*hi 700
(AHCC Clavftna 1360, 28r) En matèria de justícia aquesta actitud
es repeteix D'altra banda, a mitjan XIV l adminstractó de
¡usticia que impartia el batlle i veguer a Mallorca estava
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Amb tes consideracions i precisions que ja hem anotat al
• to local a rate «tot i després

als segtes XII-XIII, hem de dir que a tM segle XIV
un seguit de privilegis i intervencions van configurar el
mare legal en ti qual es desenvolupa ta »ocal al tog
de tot el segle

El 25 dt maig de 1330 Alfons III s adreçava ate jurats i
pronoms de Cervera respecte ta junsdicció In eorum tam
civiïibus quam cnmmalibus oí ato etiam et negociïs
multipliciter (...)' que exercien sobre els jueus. Aquest
col·lectiu s'havia queixat altres vegades del fet que els prate
tinguessin jurisdicció damunt seu, en lloc de dependre
directament del rei. Atenent tes suplicacions de l'aljama de
Cervera, el monarca els concedia

"quod de mceps súper et
cnmmalibus vel ais vel
comittendis per eos vel quemiíbet, eorum m
villa vel extra villam infra vtcariam Cervane
non convemantur nec convenin possint coram
lurat'S ville predtcte tem presentibus quam
futuris et proceriHis eiusdem (...)"

De manera que el municp no pod»a immtscuír-se tn les
causes civils, criminals o d altra mena que afectaven els jueus i
la seva aljama. Cinc anys més tard, el 17 d'octubre de 1335, el
mateix rei, des de Barcelona procedia a revocar el disposat en el
docvnent anterior Es fàcil imaginarse les queixes del municipi
davant l anterior decisió. Informat el monarca per síndics de la
vila i ptr membres del seu propi Consell, sembla que va
reconèixer que era costum antic de la vita "ludicare criminosos
xnstianos, lúdeos et quoscumque alios cutuscumque aut
condicionis existèrent habitantes in villa et termino ac
vicaria eiusdem vel ibidem item delinquen tes" De manera que
"volontés dicte universitatt predictam consuetudtnem observare",
revocava l'ordinació de 1330. Amb la present, doncs, es mantenía
el costum de jutjar tots els criminals en la dita vila, i

controlada per dos organismes: els prohoms, del consell
quals els oficials reials no podien prescmdir*ne. tret dels
plets de quinte, í també pels jutges de taula i inquisidors, que
entenien de tes denúncies contra i vtguer (Pablo
CÂTEURA BENASSER: "La administración de justícia tn fa dudad de
Mallorca tn ia época de Pedro el Ceremonioso*, _.̂

2 vols ( Coloquio de la
Rábida y Sevilla, Madrid. 1985), H, 1310), Però tes inquisicions
envers els oficials reials estan prou regulades, no només per a
Mallorca, a £YAQÇ 1. 1 , 51 , S- 13.
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encara veguería (268).

Però entre ta text de 1330 i e! et 1335 M ha IM diferència
notable. Mentre que el primer document que ets jurats
exercien la doble junsdicao ovtí i envers els jueus
(i cnstians7), en el »egon. el rei els només la

per jutjar cnmtnats. i no per res tes
causes oMfc. ¿Et pot entendre que doble

• 1330 també afecta «te Ofíctiment. Mis
hem de que els actuaren en excés amb ete

jueus, mentre que el veguer VQ 91 mantingueren ta seva
ordinària civil entre cristians, tal com era costum.

Això no llur capacitat va quedar minvada en
en reconèixer s'hi la del municipi. El

text de 1335 era clar referint-se ais reials: "non
contravenint née «Aquén permittanî aliqua

D altra banda
no a ta vila, sinó també ets de qualsevol

-dt h«m dins tl tw*
i veguena de Cervera

En definitiva, que es tractava sols de ta junsdicció
tont com tl costum

es desprèn de la rúbrica que ambdós documents en
tl déte d« Cervera:

"Aprobacio de ta costuma que, Is §
prohomens de la vila de Cervera an sobre

axi com
la v»la e de

G«rv»ra*.

El que h*m vist. ús un exemple dt d« normes
tl 1371, ts tornaria a

de per part del

banda, PRANÖUESA GASOi fa al privilegi de
"juh» de prohom«!»* (2SS), P»r la i el contingut, cal

qy« «s dt< document de 1335, o poteer la

La qut per la
fa que es o bé de l'execució d'acords de

pau i treva un d'actoiaeié per un o bé que
llur de pau t
treva, d« tes uns "pacían* de portar a

e«s (vid. GONZALVO La
P«' cas AHCC LP [1330J1335

17, 18r-19r).

269 II. 2M.
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seva versió original m pergamí que avui m m conserva. El text
il LlOre dels PrivMeg« segueix sense separaoó dará el

document de i w cap mm m s'esmenta I expressió "juhi de

Seguint Mb to fixació del marc en
cal esmentar et pnvttegi re»al de 11 ât prty e«

to senyor Rey en ate
prohomens de la vl·la de Cervera a ateuns
constitucions teyts en to de Barchmona
aytant com toquen a observaments de pieyts t
salans et jutges, d'advocats, procuradors e

e intenció dt (271 ).

El privilegi no és gens a d identificar de
quines constitucions es tracta Per bé que la rúbrica del
document només indica que tes són a
Barcelona, el contingut del text que són

de caràcter local o com a títol de
privilegi, per a Barcelona: "proba et untversitate

btrehinone", "psis constityet0ni»us",
"sicut cives barchmone", etc. Primer que es
tracta del Recognoverynt Provares, per Pere II l'any
1284, i que aplega i de Barcelona
Però contrastant els del Recognoverum amb els temes que
indica el pnvitegi. no s'observa cap coincidència
D'altra banda, Jaume II t) 18 de de 1295 un«
ordmacions sobre l exercia de < »i procediment

(272). De 1301 ordmacions dels
de Barcelona aprovades per Jaume li sobre

l'exercici d'advocats en la jurtdieatura (273) l d'un moment més
proper a la concessió feta a Cervera el 21 de juny de 1333 i amb

que ts dtl hi ha tes
ordmacions d'Alfons lli per a la del Col legi

'NDE ABADIA que prohoms de tes
p? javen en la però

a a Cúna formada per sinó com un
òrgan (LAUNÖE ABADIA "S 'Curia' o 'Cort' " 284),

271 AHCC LP 1333 juny 21 »

272 a CYAfiC ü, 3. 7. 1. i a II, 3, 7, 2,
a Osca l'any 130?. les a

il Ciudad de ^BjrcetonjL
1971). 29.

273 Fernando VALLS TABERNER "Losabogados en
la çte

II 1 §54), 292, 295.
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d'Advocats de Baríton* (274). Unes segones ortfmacxms del 6
daM dt i d'altres amb dates tenen un
accentuat caràcter processal que ara m el nostre interès
fiTS),

Dos prtvttegts més, m de i un attre de 1359,
aspectes de de local.

De »et fan referència al procés, tema en el qual ja vàrem
declinar dïntroduir-nos-hi, però son per tal com
s adrecen al municipi i no a la Cort dels reíate. Ambdós

la competència dels paers i pronoms m causes
però m «I fons impliquen canvis lot fixant uní

pràctica consuetudmàna La intervenció reial regulant tes
un to romanitzador que actua

sobre «I costum El de 1333 pretén garantir el procés i la
concepció púbíica de la en de la revenja

i privada:

"Que si s devenía que de la vila tor
o morts, que los del o

mort no gosen íer mal ato d aquells
que la o mort hauran sy

no se.n son dtstxífe* (276)

El segon privilegi, producte de la Cort de Cervera do 1359,
sobre tes garantes en els en
que entén el Cons«!:

"Que qui son preses d alcun
crim o excés que no sten longamenf

274 ACA Reg. 4S6, f. 8?~88 ptr
PELLA l FÖRGAS: "El ejercicio dt la jurisprudencia, Especialmente
en CatalufW, RJÇ XII (Barcelona, 1906). 14-15, i Íntegrament a

. 31. BROCA t n dona
perd tes el 14 d'abril de 1330. • que

foren p«r Pere III il 1336, t pel mateix
rei n dt maig d« 1343 (BROCA Hgtßrja__dei Civil ....... de

Els de 6 d'abri dt 1333 sen uns promulgate
ptr el Benigne sobre d'advocats en causes

i reproduint ils capítols el 5 de
dt 1328 i ti 22 d'agost de 1329

fins la nova de 1333 (Informació amablement facilitada
per l Rius).

276 AHCC s/n; LP 1 333 març 1 8. 1 0r- 1 0v.
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PIMM. mas que ttoit espegats en

En «KM», s'inststeix en te
Conseil; m procède«, «-egulant-ho per escnt, a ei

costum que acompanyava aquesta pràctica (teto prohoms des d'antic;
però també se'l modifica aptícant-hi de
caràcter tècnic i processal.

Si els pnvitegis i !'actuac»o reial ens mdtquen quin era
el mare legal en el qual s'aplicava la ordinària a ta
via, ta practica i ta ens permetrà
de conèixer en quines condicions el Consell una part de
la ordinària

Ai llarg de tot ei période, des de 1332 fins 1384,
hem trobat exemples respecte de la judicial
del en Amb la de nombroses

t mort. Això no obstant, s'ha que el
una part de ta en

criminal, i en aquest pot dir se que en el
hi una de E) o el Veguer,

amb ta de ta cort, ets que M
(per tant M càrrecs tècnics

pel rei), tes de les causes
i incoaven ti suman Els i acusats, a més,

en poder d'anweis El Con»*,
o la part, i no cap m decidia la

o ta »inocencia.

EI cas del 18 d« maig de 1332 ens pot d

'Davant los
prohoms), de manament de l'honrat en jayme
dOizmeles. de la dita vila pel senyor
rey qyi present eit, Antoni de Riudoveytes,
notori, legt § ta d'en P,
zes de Vaimanya. ió d« lo dit
bate, que pres per de
que tre e
À les

tes dite e constyters e prohomens
damunt dito dtetrtn de HH en Ull au es

qu« tos a to dit P*
zes Comes" (278),

277 AHCC LP 135Í 20, 8?r~8?v

278 AHCC 1332-1333, 13r
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En tl procés del 5 de juny ei 1333 to havia estat
presa pe veguer, però et procediment i M ConsoH fou
el mateix:

"En après to testa m Conseyl la •
inquisició t procés que contra en Perico
Piquer, estadant de Tàrrega qui ere per
l'onrat en Berenguer de Copons, de
Cervera tl castel del senyor Re y de la dita
vila. E on to dit procés per te partida
del drt Conseyl te jutyat a penyar to m
penco Piquer segons que ( ] del drt
procés que m w poder d'en P. d« Cardona,
escrivà da la Cort del dl es
eonttngut'

Els del Consell en
El 5 de novembre la part del

Bort Torres de Pallerols, a de¡ veguer (280)
El 1337 tl dsddtíi tl "rodament",, i d'en
Segarra, den Roure i de l'esmentat Bert torres, l'any
1333 (281), ti 1355 és igualment exposat ai de la roda ï

penjat en Berenguer Cortés, de robatori contra
Jaume de Val tl 1373 i tocà ai liró
el 1378 ti proporcionava al el Bort
d'Agutor, al de la t'es dies a la

del (284); també el 1376, d interrogar-los,
el al Consell dos de

da valor, decidint que a turments í
desprès (285); tl 1379 el i

la roda a un tal Amat, de i que
voltava per Vtfdú i tl 13S4, de la mori tfen
G«rao Hue, el Consti deadi ptnpr de Fiiol (287),

279 AHCC 1332-1333,75r,

280 AHCC 1332-1333, Í9v

281 AHCC 1337, 22v, 15r, 45v,

282 30r.

283 AHCC 1373,28r.

284 AHCC 1376, 2§v, 28r.

285 AHCC 137S, 34r-v, 35v

286 AHCC 1379. 71 r

287 AHCC 55v.
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En tots aquests casos mi era clar si el "rodament" s'aplicava com
una pena infamant, i per tant diferent d'un turment, o bé es
tractava d'un moment processa! anterior, en circumstancies

del sumari, i por tant com a prova.

Però a més a més de dictar en plets r/e
t! Consell també va participar juntament

amb el batlle o el veguer en la fase d'instrucció d® tes causes.
Nombrosos exemples posen de q' e davant d'un delicte

»te tràmits -la inquisició- el veguer o el batlle, i un
representant del municipi, normalment un paer L'any 1333

desplaçaments a Robtó. Gaver, Viver, Granyella í
Guissona per ta! d'indagar tot circumstàncies de cada cas. Tret
de Gaver, on s'M desplaçà el bate, en tots els altres casos el

reial era el veguer (238), L'any 1376 batlle i un
investiguen el robatori a casa d'un jueu (289); el 1379 és

el veguer qui (¿quereix un paer per a Sant Pere
Arqueto, a causa d'un solar de blat que algú cremà mentre

tothom era amb la host a Anglesola (290); t dos anys més tard, el
1381, un paer acompanya al sets- veguer a les Oluges amb motiu de
les tendes rebudes per un home (291 )

que hem anat referint respecte la indagació
del cas > la final, se'n dedueix el següent: el costum
i la seva fixació escrita reconeix el dret del municipi en les

Aaó no podrien* dir qui el ConseB té
només en alguna de tes fases del procés. D'una banda

participa, junt amb el o veguer, en la "inquisició" o
casos, al lloc del fet per

investigar les circumstàncies adients També ha quedat dar que
era el Consell l'úníc òrgan que dictava les de pena

(292) o de mort -penpmenK Però en canvi sembla clar
corresponia al o veguer la del sumari, la

del presoner, la recerca de proves » (estimons, i fins
l'execució de la que ei Consell.

En efe dos exemples un text de 1332-
1333 ß indicaven el paper del í e! veguer en la incoació

Era qui buscava o trobava el delinqüent.

288 AHCC 1 333, 1 r,

28S AHCC 1376, 30r

290 AHCC 1379. 83r.

291 AHCC 1D81 , 41v.

El turment no és pròpiament una pena, encara que a la
pràctica feia el efecte. El turment era aplicat, segons el
Dret Comú, del procés,
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En algun eat van MÍ te membres del Consell, mm m l'incendi d«
la casa dt Pere da Wanden el 1388 fin d'altres fins i
toi era una persona particular que cobrava una petita de'
Consell;

"ti dit Bernat venen a nos e dix que el
cercane te mal« ftyters el s entenrie a
tobar, • axi dona ¡in per la dita rano per
tal com cercha te dits feytors per a
mestó, 6 sous" (294)

I en d'altres ocasions eren til del o veguer,
de la vila o de la veguería i aqueta, després de

fer una primera indagació o amb un poetar, es
preocupaven dut cas. En l'exemple de Rneendi de Puigredon en
Penco Fuster va ser detingut pel Consell:

"(va ser posat) en ma « poder del batle, to
qual ha teta sa inquisició e procés, lo
qual ere stet acordat que huy per to mati
posas la inquisició en Conseyll. e per açò te
pahers han manat ConstyB ( *",

Però d'aquesta manen es retardava la confecció del sumari:

"dix que ell (el batlle) ara tía
mestre l'om en conseyll mas encara h »a a penre
II o III testimonis te quals haurà per
tot present dia* (295).

Si això passava un 8 d'agost, el dia 31 no s havia decidit
res, i tl Consell amenaçava al en ell mateix la

si ts que el batte se n'inhibia (296). Per tont, el
presoner estava en poder del o el veguer fins que
els lliuraven al Consell perquè decidís Probablement la cort
d'ambdós estava prou acondicionada per retenir-hi
presoners. El rodam«nt í ils turments, en canvi, sabem da
cert que es feien en una torre del Castell retal, i el penjament
en unes forques que s'hi habilitaven,

l'pSeació de turments, que htm documentat en els nostres
textos, «ra un moment important dins de¡ processal en el

293 AHCC 13S8» 64r

294 AHCC Clavtna 1337, 32r,

295 AHCC 13S8, S4r.

296 AHCC 1388, 69r.

970

,*«.



sistema del Dr»t Comú (ftT). Ei mer imperi contemplava ta pena de
mort, ta pèrdua o mutilació et membres. «I bandejament, i
possibles penes peus. Són precisament «te castigats amb
aquestes penes corporate majors els que. segons el OM Comú,
permeté« d'aplicar el turment • l'acusat o ato testimonis
resistents De fet ei turment podia donar-se en dos casos
diferents. Per arrencar una confessió al propi reu, i aleshores
es tracta del turment "ad eruendam ventatem", o be se l'apiïca a
algun testimoni del cas per tal de fer valdré com a proba allò
que manifesti i tal possibilitar la condemna d'una altra
persona, i aqutíst seria el turment In capità soctorum". Per
tant, el turrrrnt. més que no una pena, acostumava a ser una proba
supletòria que s'aplicava en un moment determinat de' procés: "el
acusador alega da bien probado: y si lo esta pide m condene el
reo definitivamente y si no to está pide se le dé tormento, de
que se da traslado al reo. y se concluye la causa, y conclusa,
constando de ella, que no hay plena probanza para condenar en la
pena ordinaria al reo, sino ota menor suficiente para dar
tormento en cato y contra persona, que se pueda dar, el juez
puede y debe mandar darte, ora proceda de oficio, ora a pedimento
de parte, ora se pida por ella, ó no se pida, porque antes de

tempo no puede constar ;egitammente de los méritos de la
causa" (2Í8). Datei banda, i així ho expressa DOU quan recorda
Uipià, només calia servir-se del turment quan el rtu estava tant
carregat d'indicis i probes, però insuficients, que només mancava
la confessió.

Hem vist que desprès de passar per la roda i ser "prest" a
turments, alguns inculpats eren penjats en les forques. Els
encarregats de fexecució -tant els turments com la mort- eren

El paper del turment dins el procés del Dret Comú es
pot veure a Ramon LÁZARO DE DOU Y DE BASSOLS: instituciones del

_ gobierno. ,f,n. .
. 9 vote. (Madrid, 1800; edició anastatica per Banchs

Editor, Barcelona, 1975); vid. 3. 5. 19 6 1-6 (t. VIII. p. 277-
303). D altra banda, el processal vigent a Catalunya a la
Ba»a Edat Mitjana es pot resseguir en bona part en el judici del
cavaller i l'alcavota començat el 1410 a Barcelona, i publícate
els documents per Jaume RIERA I SANS:

I Barcelona, 1973). Respecte del turment en el
procés penal, poden veure's, entre d'altres, P FIORELLI: LJ

____ BiL__djfj||B_,çjrnunf (Milano. 1 §53-1 954); i
Francisco TOMAS Y VALIENTE: "Teoría y de la tortura

en las de Lortnio y Sanz (1618-1680)".
AHDE. 41 (Madrid. 1971). 425-481.

LÁZARO DOU !MMMOOQts î_t̂ r0chG Publico General..
3. 5. 19. 8 1. (t VIII. p. 277-278), ^Curia Filípica:
Ju»oo Criminal, 16, 1.
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de la cort del batlle e del veguer. En el cas d'en Bort
d'Aguilar, per exemple, cinc missatgers del van participar
en els tres dies que duraren tls turments, i cobraren a raó de 12
diners cada dia cadascun d'elte. En d'altres ocasions 01
mencionaren els saigs del vaguer, que actuaren el dia del
rodament i §1 del penjament, Per tant. en aquesta darrera fase
del procés sembla que el Const II no hi intervenia directament.
tot i que podia estar present en l'execució que era dirigida pel

í el veguer

De la duresa de la sentència en són fidel exponent aquestes
poques notes que hem pogut recollir. La somptabitat municipal-
la qual cosa ens indueix a prwuposar alguna mena de
responsabilitat del Consell en aquesta matèria- va anotar
minuciosament tes despeses que ocasionava i execució de la
sentència. La tortura i execució d'en Segarra el 1337 va seguir
aquests passos (des de la perspectiva c'els dispendis gastats)
convocar Consell; comprar una corda; fer crWa pública; portar í
tomar í escala de tes forques; lloguer deu "trompadors" aquell
dia; remuneració déte satgs per a íexecuco, lloguer d'un mul
per dur l'mculpat a tes forques; i llegí« una altra crida
pública (299). Les execucions públiques tinten per finalitat
oferir espectacle, festa, diversió excepcional, intimidació i
exemple, í infondre sensació de seguretat t de confiança en tes
autoritats

Ja hem vist que abans de l'execució e! pres era torturat, i
de vegades més d'un cop. Tormentar dues vegados un matwix
individu en una mateixa causa era autoritzat pel Dret Comú, però
el dret de Catalunya, segons indica DOU localitzar-ho
cronològicament, no permetia el doble turment (300). ..'any 1376
ts feien fer uns guana per turmentar uns Jutjats i

* a tote turments" Però i acció no acabava encaii amb el
penjament de l'inculpat Sembla sor que els cadàvers havien de
romandre alguns penjats a le? forques, que ocasionà més
d'un conflicte. El 1337 ts d'enterrar dos *me el
vent havia enderrocat de tes forques (301), t també, i t n un

cas, buscar qui havia despenjat a en Roure abans del
termini reglamentari (302). Aquesta pràctica motivada
probablement per escarmenar el personal, es va aplicar
inflexiblement i inexorable stgons es desprèn d'un episodi de
1376. Es tractava de l'execució de dos que, trobaö am*>

299 AHCC 1337,22v.

300 LÁZARO DE DOU del DerfitíüL_f!yfe!!fifi
3. 5, 19. 8. 3, (t. VIII, p.

301 AHCC 1337,24r,

302 AHCC 1337, 17v,
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tasses I estris d'argent, eren de reputació dubtosa i sospitosos
de robatori. Interrogats pel batlle i al Consell, són
toa dos exposats • turments; la documentació no explicita que
també s'hi ./obès present l'assessor lletrat, tal com em
precepcitiu. Primer en feren rodar un déte dos. fins que acabà a
tes forques, í desprès el segon seguí el mateix camí. Sembla m»
que a Montserrat Eimeric el turmentaren dues vegades, fent-lo
passar per la roda en tañes ocasions Però els textos, breus i
imprecisos, no indiquen en cap moment si la roda s aplicava com a
pena infamant prèvia a ¡execució capital, o bé s aplicava com a
turment en el moment processal de l'interrogatori Romiro Carreu.
laltre, una vegada penjat havia "caigut de les forques e fos
versemblant que qualque persona N agues segat lo dogall (...)".
Batte > Consell decideixen tomar lo a penjar, i paguen de nou
les despeses que això ocasiona Però al vespre tomen a segar la
corda i el cos mort toma a caure. A hores, en no trobar
nmgu que tomés a penjar el cadàver, hagueren de pagar a dos
missatgers del batlle perquè vetllessin el cos tota la nit perquè
les bestes no H mengessin la carn. De dia, @l penjaren de nou
ja que encara no feia quatre dies del Judici (303)

Tomem a l'origen del problema que ens ocupa: la jurisdicció
criminal exercida pel municipi. Com s'ha pogut observar,
¡actuació dels oficials rétate i la representants del
Consell està considerabtemer t entrelligada: sobretot en la
indagació í potser també en l execució de la sentència.
El gruix de ia instrucció per*«iny al batlle o voguer amb els seus
assessors tècnics, í la sentència és matèria exclusiva del
Consell. Però aquesta asseveració ten senzilla es complica si ens
formulem la vella pregunta de si els prohoms formen part o no del
Conseí. Comunament s'ha anomenat "juí de pronoms" la capacitat
dels prohoms de la via en la jurisdicció criminal. Si aquesta
denominació pot considerar-se vàlida t efectiva el segte XIII, en
la centúria següent ei municipi està força més organitzat, i els
prohoms són un tercer òrgan o nivell -després paers i els
consellers- difícilment institucíonalfeat Això no obstant hem
de recordar que l'escrivà de la Paena anotava a tes actes de
sessions no només els paers i consellers assistents, sinó també
tots els prohoms. Quan es jutjava un inculpat l'assistència i
comptabilització de pronoms ni minvava ni crema. A la sessió
del 18 de maig de 1332 tres paers, dotze consellers i
vtnH-quatrt pronoms. En canvi a la del 5 de juny de 1333
comptem tres paers, nou consellers, i quaranta dos prohoms. S'hi
tracta, a més del a Perico Piquer -enllestit ràpidament §n
el redactat de l'acta-, les ordinacions sobre el luxe del vestir,
la contractació de mestres tn Gramàtica i lògica, i qüestions
d'hisenda El fragment referit a ia de penjar a
i'acusat sols que s'adopta "oer la major partida del dit
ConseyT El inserit en la del 5 de novembre de

303 AHCC 1376, 35v.
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1333 presentà una participació de tres paers, deu consellers i
uns vint-i-set prohoms. En aquesta ocasió sembla que el judici
fou el primer punt de l'ordre del da, i que havent-lo acabat
alguns participants es retiraren í començà la sessió pròpiament
dita. El text també indica que Bort torres fou jutjat en la
mateixa Sala de la Paeria Acabat el judici únicament van
retirar-se un paer i uns cinc prohoms ; specie de te
participació déte prohoms en tos decisions del >onsell, en una
altra ocasió ja vam posar de manifest la irregularitat de la seva
conducta, o del reflex que en feu l'escrivà a les actes de les
sessions. L'anàW de dues legislatures consecutives nvel.la
dades aparentnent contradictòries Mentre que el 1332 els paers
efectuaren onit "consultes" a la resta de consistori i només en
una ens consta la participació de prohoms, el 1333 les consultes
foren fretze i en totes elles hi intervingueren prohoms, de
vegades fins i tot més que no els consellers (304). Dues
precisions: a) això és el que reflectien les actes confeccionades
per l'escrivà; b) les "consultes" no eren votacions amb caràcter
vinculant, sinó tempteigs que propiciaven els paers,
graciosament, i a títol informatiu i indicatiu Per tant, la
participació de prohoms s*ha d'entendre dms d'aquestes
coordenades.

D'altra banda, fins a finals de XiV tenim indicis de
l'existència del Consall General, convocat de tant en tant amb
aquest mateix nom. Aquest General, però, tenia per obfecfe
ratificar o prendre decisions que afectaven de forma especial
tota la comunitat. En cap cas de justícia no va
merèixer una reunió d'aquesta mena, que, com hem vist, ts
feia en sessions ordinàries del Consell (305)

Finalment, hem de recordar que un reproduïts
»ndica que "los dits paers, e eonstyiers e prohomens damunt dits
dtxeren d® Ull en Ull aixi com es que fos pres a
turments (.,.)* (306). No hi ha dubtt. doncs, que els prohoms
participaren activament en el de tes com a
part integrant del Consell. El qut ens ara, ts: quins
prohoms podien participar-hi, i qui i com els elegia' A la

que ens oferí I* anterior notícia hi 3 paers, 12
consellers í 24 prohoms, i el l'emitien dt quatre en
quatre, segons era costum.

Suposant que en totts les hi participessin els
prohoms, com era el cas del 5 de juny 1333 que a

304 TURUll Eljrèojnimyniç îïljae. "4~?7

305 del wid vi 1 ¡ 2 d'aquest
mate« treball.

306 AHCC 1332-1333, 13r
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h» ha una assistència diferent |tnt difícilment obeeix a cap
lògica També renunciem a especiMa. amo el fet que 3 paers, 12
consellers : 24 prohoms siguin tots nombres múltiples de tres.
Cosa que podria donar toc a suposar alguna relació de
repräsentativst per les tres "mans" Però comptabilitzant
lassistènoa d altres sessions i davant l'evidència que els
membres del Consell provenien déte "quarters", i no de les mans,

suposició no té cap cos

Per tant, ens inclinem a pensar que en les sentències que
dictava ei Consell en matèria cnmmal hi participaven tants
prohoms com a la sessió Hem de tenir präsent que

jurisdicció criminal ni tenia res d excepcional, ni
suposava una originalitat pel Consell El municipi jutjava un

cnmnai »gual que resolia un problema fiscal Ei judici,
activitat genuïna i natural > pròpia del Consell, no deuria

una atenció especial que augmentes et nombre deis
prohoms Ja hem vist també qoe sovint ®ra un punt mos dels que es

en una sessé Aquesta 'naturalitat" a I hora de jutjar
ens fa pensar qot el nombre de prohoms que hi

participava no estava (30?)

Però si la jurisdicció criminal estava en mans del Consell
tant per la força del ooitum, com pel nou marc legal fixat, no és

cert que al Barg d«l segle XIV s enregistraren alguns
del poder reial pw sotstreure al muniopi la seva

en matèria Com hem dit el fet que el
particules en la justícia criminal no vo. d»r que tingués

judicials importants La important, des
d un punt de vista de econòmica era la civil La

Però na és convenir que hi tenien accés tots els
i una «. lira de molt diferent es se d acord en el

continguí social, polític i econòmic de la denominació "prohom"
document esmentà, sense referir se explícitament als

"habrtatores vtle universitatem ville ipsius
et représentantes ut maior ac potior pars ipsius

untvtrsitati tt de eadem" (AHCC Fons Notarial Jaume
Perrer Llibres, 1359 oct i 1360 9 21 r El pnnopi

de la *ma»or et sanior pars* que prové de la regla
de Sait Benet EI capítol LXIV que tracta de la institució de

*En la de I s ̂ a de tenir sempre
pe? sigut constituït aquell tota la comunitat
s de acord el temor de Deu o be només
una part de la ni que pet ta peni amb mes bon
cuiten" t̂ ltSËI, JÊL ̂ Ínl êjPb J?fö'eS ' gasses jjer a una
'eiectyrj dte^ Ca$l»É_M Just, 198i cap LXIV
p 1331 El de la major t part f hem observat
i3 anteriorment, tn el marc del Conssll General al cap VI 2 2
d
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jurisdicció sobre delictes contra la propietat i sibretoi ets
polítics i religiosos m estava tu absolut en mans del Consti!,

A més « més d'aquells incidents entre e< miinidpi i un
veguer dt Cervera que havia infringit els privitg« toóte ,
l'any 1333 també constatem d'altres fnccicns La primera no
afecta te jurisdicció del Consell, sinó algun aspecte del procés
judkàal envers els crimínate. Si no podem parlar d'usurpació de

si que podem fer-ho d'interferència dins una matèria
competència dei Consell, el quai s expressava com segueix

"ítem com un contrast tos entre Nos d'ma
part. e to veguer e lo bato de Cervera de
l'altra, per tai com els deyen que segons les
ordinaoons de tes Corte de Muntblanch, ios
prohomens de Cervera no podien condempnar r uyl
ladre ne altre cr.mmos a turments si no e en
primerament reebuts lurs deffeniments E ao
dixessen conta custuma e usanza antiga de la
vila. Nos escrivim a l'honrat na Arnau za
Morera vice-canceller del senyor Rey que fos
sa mercè que si to veguer ni no bitte
escrivien ai senyor rey d'aquestes coses, tue
fees per manera que nostres costums e usâmes
antigues nos fosses servadas (...)" (308).

Per tant, eren el veguer i el batlle els qii intentaven
modificar un aspecte del procés d'acord amb ia leg« Jactó de tes
Corts, Fos com fos, el Consell apreciava que ait il ingerència
vulnerava la "Custuma e usanza antiga de la vila* En aquest

hem d'observar que no es tractava pròpiament d'un
enfrontament monarqytt-munietpi, sinó dt la inciden àa del Dret
Comú que, recolzat pel rei i els seus delegats, entrava en
fricció amb els costums de la comunitat. L'element sinptomàtie en
aquest cas era la defensa d'un acusat en causa crimml abcns de
ser torturat. El procés sn Drtt romà oferia c arantes per
t'acusat mî ançant l'obligació d'atendrt les prové» aduïdes i
per tant ser atesa la defensa de (inculpat Si el jurista romà
ts preocupava sobretot de tes qüestions de dret, ttl procés "in
iure", l'advocat en canvi presteva major atenció a a matèria de
la prova oels fets (309). Segons et costum £rti; qui es
referenciava, sembla que el Consell podia condemna un acusat a
turments haver dt str escoltada la seva de tnsíó. No es
tractava, pet tant, d'un linxament, n» tampoc d'un individu

308 ÂHCC Clavtna 1333, 40v

309 MURGA: r̂jçMJ§JMQO^a&ço_iLEl jrofiflQ (1980),
312 i ss; 33! i ss. Juan IGLESIAS: SeTecJ] _ _

(Barcelona, 1958), 171-196: Joan MIQUEL: Curso
(Barcelona, 1987), 57-66
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agafat "in frtpntf» ja que aquest extrerr ni es recull ni
tindria sentit quan es manifesta ta voluntat de torturar-lo. El
del»cte comès 'in fragant" hauna pogut justificar l'acaó al
marge de ta defensa, però aquest no és el cas. D'altra banda
sembla que el batlte insistia que abans d« torturar ningú el
Conse!! havia de rebre "km deteniments", a ta qual cosa »I
municipi reaccionava considerant aital pretensió un ingerènaa en
Ta costuma antiga"

Ni ha senyals, a començaments del segle XIV, d'una
carta "pnmrtivitar a l'hora d'aplicar la en aquest cas
concret (abandonada ta hipòtesi del linxament i de Pin
fraganti") No ens ha possible d identificar d'on podia
provenir aquella "costuma e usanza antiga" (a tradició
visigòtica, que havia perviscut a Catalunya aproximadament fins
el XI, el desenvolupament autònom de l'herència

A través del lim, el romà havia
perviscut durant rata edat mitjana, fins ser substituït, en
alio que encara s aplicava, pels pels pnmers símptomes
de Recepció pel dret del rei, i (municipal
»senyortaf)

Ei any 1333 hem dos exempte més que
$1 que una pugna per la jurisdicció de cada

cas En el primer és «1 rei. personalment, qui jutjar
Borraça, "qui ert que avie feyts aieuns

e rocíes per los quals dapnatges
El monarca s adreçava al que p havia

ti cas, perquè h pottos Mestre Vidal a Mcntotane, on es trobava
ta Cort Davant d'aquesta lo que
si l om ere menat a MunWanc, quel rey noi volgyés
punir* El Consell va mantenir les converses amb el batlle, que
en es veia reduït a fer de mitjancer La
proposta del muntcp era fer "anar (§1 to dit hom
al Senyor my per ter i per tractar ab lo Senyor rey que Tom si

mereix», fos pel Conseyl de Cervera e punrt en
vita { j" (310) Per tant, el rei i el Consell

ts disputaven el judo i l'execució oei presoner Mestre Vidal
Borraça, en poder del batlle, que, com havia incoat la
confessió t e procés* El va adreçar-se
personalment al rti a Montt»tane amb el missatge dels paers. que
tls permetessin de a Cervera ¡esmentat inculpat Al cap
de el ja era de tornada, t, amb el rei
atrafegat en d'altres afers, no n'havia obtingut una resposta

i definitiva, tot t que s'insinuava predisposició
a que l'home finalment fos a Cervera i pel Consell

de la vila (3 n |

310 AHCC 1 332 1 333, 65 v 66r

3 1 1 AHCC 1 332 1 333 , ?0v
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El segon dels casos que exposem data de començaments de
desembre dt 1333. Estant a la vila Guillem de Cervelló
portantveus del Procurador dt Catalunya, per intentar solventar
un conflicte sobre ¡'elecció dt paers i consetos, pretenia
jutfar dos homes, un en poder del batlle, i l altre en poder del
veguer, "dels quals (presoners) entenés a fer justices, ta qual
cosa ere gran Me dt ta usança de ta via, car te Conseyl tos
degués jutyar segons custuma antiga' El Consell es va mostrar
unànime en exigir-li qu® deposés la seva pretensió, i anunoar-li
qua alçaria una queixa al rei. A més a més, Guillem dt Cervelló
sembla que tingué una altra ensopegada amb el Consell quan
s obstinava a fer "assegurar" un veí amb un tal Joan dt LLindars
{312). El mal estat del document no ens permet de verificar si
per "asegurar" el text es refereix a costum, fixat per
escrit et 1354, segons el qual "degun vey de Cervera no es tengyt
de assegurar nt ftr pau final ab degun hom strany" (313), Si es
tractés d'això, lóra un exempte clar de la vigencia i plena
validesa del costum no escrit dins l'àmbit muntopai, enfrontat,
com en aquest cas, amb un representant del poder reial.
Es la pugna entre el Dret ante del municipi i ei Dret nou t del
rei, sota la qual hi ha la voluntat del monarca
d eixamplar el seu poder,

Peru l expressió més clara i rotunda d'aquestes duet
tendències que encarnaven ete del rei t el Consell, es
va manifestar l'abril de 1371. Els paers t prohoms de Ctrvera es
queixaren al rei, Pere III, que el t el veguer s'havien
fet amb la jurisdiccié criminal, "in criminosos
impediré non iure ordinario hoc (..,)*, Aquesta
jurisdicció portónyia, segons els paers » prohoms, al Consti Jes
de temps antic: "Qyod cum ipsi ab antiqua consueverint iydícare
criminosos omnes deinquentes in villa et vicaria ctrvarie
(...)" La usurpació, aparentment, era obra i producte personal
del i veguer ("tacte ambitioms celo pottus quoo lusticer
ducíi") El monarca, "considerantes quod non per unam viam
concedí quod per adam denegatur". manava immediatament a aquells
oficials seus per a que la jurisdicció criminal a
Cervera i ta veguena al Consell; "fuimus ptenane imformati tam
per privilegia dicti universitat! concessa. quam cum aiiquibus de
riostro consílio íudicium delinquencium in villa ft vicaria
predict! at predictos paciarios et probus hommes et non ad vos
pertinere*. Per tant sembla que el ret no tenia cap
responsabilitat en aquella pretensió del batlle i del veguer de
tramitar per la jurisdicció ordtnàna -que era competència seva-

matèries criminals que eren jutjades pel Consell. Es
totalment possible que exisíís inocencia reial però això no

312 AHCC Consells 1332-1333, 104 b« v-i05r

313 AHCC Pergamins s/n; LP 1354 setembre 27, 30r-32r,
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canvia en absolut el plantejament del (314). El cas es
que poc t poc ta jurisdicció ordinària, en del firi, s'anava
apropiant del terreny que encara no controlava Ja ens vam adonar
d'aquella fricció respecte el judici en causes criminals dels

Ja hem visí repetidament que si participava en la
instrucdó del cas i dictava sentència alt però que la
possessió de l'inculpat, te instrucció del cas i (execució de li
sentència eren aspectes que pertocaven batlle veguer. U pròpia
tendència í inèrcia empenyia aquells delegats del rei a ocupar la
parcel.la lurisdicoonal que encara ete era vetada l'episodi de
1371 és un símptoma que mostra que la per te jurisdicció
crimina' estava viva, i que de fet era gairebé te darrera
parcel·la de jurisdicció que restava en del Consell . Tant
es aixi, que aquesta del ret de 1371 va ser inclosa
pel Consell dins el Llim dels Privilegis, el títol "De

criminosos" (31 S),

D'altra banda, l'interès del Conssll en intervenir en
aquells assumptes que afectaven els veïns de la vila, va dur-lo a
titentar "incidir" §n la jurisdicció o si més no,
fiscalitzar-la quan algun veí se'n perjudicat. L'exemple
més clar és el de 1388, arran de de la casa, hort,
tom, toutes, i Btrtya d'en Pere de Pu r̂tdon (316). El Consel,
el batlle i el veguer van compartir la investigació. Un

era Pere Llorenç, gendre del Putgredon. L'aftre
era Perico Fuster, clergue conjugat. S« la del primer
d'els no oferia problemes, en canvi Fuster la cosa era
diferent. Durant un temps s'especulà qui sobre
ell, ja que la constitució de Tarragona manava que qualsevol
clergue conjugat haurà de ser per un tribunal
t tes ordres del Degà. Ni el ni el no
es refiaven de l'effcàcia i el vigor en el
cas concret que els afectava. A més a més, consideraven que
el fet un mal precedent i un mal precisament
en un moment "qui venen aquestes morts qui son en algunes
partides f techs prop d'acen {,..)". De maneres el Consell

Cal contemplar també la del suborn. El re»
no sempre decidia tes coses personalment Per govamar ja tenia
els que procuraven sempre d'eixamplar tes seves

i, per tant, ete beneficis econòmics Un canvi tan
d'opinió no necessàriament s*ha d'entendre com que el rei

ha cridat a l'ordre ils oficials Tambe pot tractar-se d'un
suborn En tot cas, sempre se'n
beneficiaven: o competències, i per tant diners, o només diners
{en aquest cas, §n tractar-se de materia criminal, la competència
tema poca importància)

315 AHCC LP 1371 abril 18, 88v

316 AHCC 1388, 6 7v
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m m tenir aítre remei que admetre que la
Peticô Fuster depenia del Degà. Mié m va decidir que ru

el pres ni es desentendria del c«, tino que admetent
ta lunsdtcoó eclesiástica tota im seguiment del procès per
garantir que el culpable rebé« ta que meresqués
Respecte del primer inculpat, el gendre de la víctima, «t Consell
gaudia de ta jurisdicció criminal tai com |a htm observat en
d'altres ocasions Incoat el cas pel el Consell jutjava •
l'inculpat i dictava ta sentència: que "si volgués (...)
renunciar a ta muyter sua ço t« que s e que tomàs
l'exovar ai dit Ptre d« Puigredon, e que pau final". Si
l'inculpat no s'aventa • aquesta proposta sentencia, aleshores li
aplicarán molt rigorosament per a que servis d exemple

De manera que, tot i l'autonomia i el privilegi d« tes
ciutats, el Consell que gaudia de la -entre

i cristens-, no podia intervenir en un estament qut
no fos el ciutadà. i de ta vegueria (no
veïns) restaven exclosos de la del municipi
en matèria criminal i civil.

Finalment htm reservat un cas força »nttressant, que no
tant la jurisdicció civil i al muniorx sinó ta

que fa d algunes pràctiques o mstituaont jurídiques
particulars. Es prou conegut que els costums només
son una petitissima part del conjunt de normes consuetudinaries
vigents en una comunitat a la Baixa Edat El cas que ens
ocupa evidencia el següent: la vigència de! costum -mior dit,
alguns costums- a mrtjtn XIV; els de vulnerar-lo i
rtduir-to -directament o indirecta- per part agente del
potítr reial; ta fixació escrita t n forma d® sentència,
ratificació, reconeixement, ttc, que obeeix, precisament, a tes

en que es trobava en alguns i aplicació d'un
costum determinat,

El fa referència a "la costum de Cervera", en
virtut de la qual "degun vey de Cervera no sie forzat de
assegurar n« fer pau final ab persones estranyes* (317), i ts va
produir a d« dt 1354 Ponç de Graells, veí de
Cervera, va ser detingut per aígurts individus oe Tàrrega a fi i

que els presentés seguretat i els fes "pau final",
Graeils, però, al·legava que no era costum m observança dels
veïns dt Ctrvtra d'tstablir pau amb d'atees homes que no

de la vila,

El cas va a la jurisdicció de Pere de Montcada.
del rei t Procurador General a Catalunya Però com que

317 ÂHCCLP 1359 desembre 20,91 v-92v, LP 1359 desembre 18,
32r-32v,
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motta feina i estava maialt, m seu «n
(to Procurador General a Ramon de Planella. Aquest,

¡untament amb un assessor, tl /unsta de Cervera Jaume Cardona ,
entendna en mquis»oons i causes i cnmmals. i després
d'escoltar te parts hauria de dictar i emetre una
sentència Amb aquesta intenció. Pere de M va adreçar
als oficials reíate perquè reconeguessin la jurisdicció delegada
en te persones de Planella i Cardona.

una lletra datada el M d'agost de 1354, i adreçada als
instructors de! cas, els paers de Cervera, un nodrit nombre
d'influents prohoms de la vila, í ®i Ponç d«
exposaven el cas: Ponç de Graelts no havia volgut firmar la pau
deis Aguilons de la vila de Tàrrega. pel qual fou detingut,

que anava contra els costums i de Cervera: que
(de la via) era a fer pau final cap home estranger
En conseqüència demanaven que fos oe tes
acusacions de què era objecte Amb compareixen
tots de Cervera davant i Cardona el 15
de setembre Rebuda la «formació i de te usances i
costums de Cervera, els convoquen la

de Cervera per al dia 27 del de
setembre.

Aquest dia Ramon de que i constava el
següent

laiem et tt
observaîas in vite,

quod vel vidnus
eiusdem aut

ad dandyrti vel
pacem faoendam seu aut cum

seu non
vel habitatonbus vtcino vel eiusdem
villt Ctrvartt in

ideireo f }*

En definiöva, i Cardona qu® ets dits
costyms i usances foren i han de ser per Ponç d®

i de Cervera, i mai l'esmentat
no ha de ser prtsstonat ni manllevat per fet. La sentència
era dictada a Cervera a la de Sant Antoni el 27 de setembre
de 1354, i hi foren dos patrs, prohoms de la
vila, Ponç de Graells, i tls e$nc que foren
soUidtats.

Com ja hem comontat d'altres es particularment
interessant tl ftt que la documentació qui genera la sentència va
ser de forma unitària en tl Llibre Privilegis
D'aquesta mantra altó oue fins aleshores era un costum no escrit,
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es plasmava i cmtal.ktzava «n forma de asenta, amb
vator de pfàctK» o costum apfccaWe i vigent

La confirmació d'aquest costum de Cervera m ser
reiterada. Primer que res la sentència emesa »f per Ramon de

delegat per aquest cas del Procurador
General de Catalunya, i Jaume Cardona. jurista Els
diferents documents de ta sentènaa estan encapçalats per una
solarúbnca:

"Sentènaa per la qual es que degun
vey de Cervera no es tengut de ne
fer pau ab degun hom striny" (318)

L'any 1355 ens consto de nou la de la sentència en
yn volum de Qavtria (31 i). I a la Cort de Cervera Pere III va
ratificar en dues ocasions l'esmentat costum el 18 de desembre
de 1359 en tonna de Tetra confirmatoria" de la sentència de
1354, i dos desprès, el 20 de a pnvilegi
(320), A més a més, l'any 1363 a la Cort de Montse-, ei mateix
Pere III autenticava tots «fe < documente que
contenia fins Llibre Prtvitgis (321),
entre els quals es trobava la de 1354, la
confirmatoria i el privilegi postenor,

D'altra banda, les circumstàncies < que
envoterwi tl rtgnat de Pert III robNgaren. es pot dir que
passà a Montsó el 1363, a ets t costums de
tes ciutats catalanes. El
«res f**aqy«stes on es la oil
Dret municipal.

Així ho expressava el Itérer de 133? des de Gástelo de
Borriana:

"Que no sie feyt prtiudia a de
Catalunya ne a e de

318 A' (CC Pergamins s/n; LP 1354 2?, 30r-32r

319 AHCC 1 355, S§¥

320 AHCC LP 1 359 1 8, 32r 32v, IP 1 359 20,

321 Sobre el tema, TURULL.CANELA "El Llibre
Privileg« de Cervera (t 360) introducció histórico-
i rúbriques documents*
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cateunes ciutats, vites t lochs de Catalunya
UT OB).

E M 353 amb motiu de l'erecoó del comtat de Cervera:

"no sie feyt prtiudict • ta dt la
questa, m • previleg« ne a libertáis
que la vila naye"

! de nou a les Corts te Cervera de

"Que per .o do teyt al molt ait rey
per rate de ta guerra dt no se leí
degun a ne a de deguna

v.la o loch de

S.8. U JURISDICCIÓ REIAt INFERIOR

Cal recordar que la esteva a
càrrec, a Cervera, del Veguer, ti i ei o Cort. Les
tres que van néixer , amb vida
propà, s unificaren en de a de de!

XIII: Veguer i La de! Cuña o
Cort i es confongue a Cervera la del i no
ait* la dtt Veguer, coin vi a

Ja de LALlNDE de 1285
«l "baiwto et Cervine (..,)* (326), a ta

la dt GIIÄiNEZ SOLER: "Facinws et vos (...)
tt et Gtrvarw* (32?). També Prim
BERTRAN el del honrat en

Gi, t Cort d« Cervera (. )", qye exercí en el
càrrtc l'any 1354. El títol Cabrera per

322 AHCC LP 133? febrer 22, 10v-11 v

323 AHCC s/n ; LP 1353 jubo! 15. §4 v -66v.

324 AHCC LP135Í 20, 91 r-91 v

325 LALlNDE "EI "Curia1 o'Cort' ..' 19Siss

326 'El 'Curia' o 'Cort'..." 196

327 ACA Reg Can 46, 138r. SOLER
41, nota 4.
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1356 La documentació de segle XIV
insisteix m ta Afínetelo •«»» ballte i o Cort, oftc.
que Desenvolupava AmaWo de Meana l'any 1352(329)

Aquesta tl pel que fa
a tai jurisdicció del batlle en «I municipi on radica D'una
banda, Tomàs de MONTAGUT ja va posar de que la defensa
dels interessos patnmoniats del rei -que era ta fundo bàsica í
originaria del batlle impJtcava també defensar els interessos

d'una altra, el de! segle XIV
i s afeg»a te del Curte o

Cort, amb qui s »dentificava En aquest és ben coherent
que el batlle tingués els serveis d'un o que fent
d assessors actuaven de jutges, cosa que es -la igualtat

i d aquella nota de GIMÉNEZ SOLER.

Ei i Cort entenia en i criminals. En
el veiem actuar quan la pena era pecuniària,

que en penes de càstig corporal, o mort, la
(urisdicoo passava al Consell En aquest ja ha quedat
prou la tasca del i del veguer quan la
pertocava al municipi Aleshores els retenien els
acusats, instruïen ei sumari t participaven en ! execució ~Que no

dt ta La aviï i del
en els termes expressats incloïa les combinacions

ente |ueus i (331 )

En el del Dret Comú, que era el prop« de
la del ret (332), el paper de

328 BERTRAN "Els en als de« i cort...'
191

329 AHCC Fons Cervera 1352-
1357.

330 Tomàs de MONTAGUT I ESTRAGUES "Ei Ba»le General de
Catalyfta (Neos para sw estudio)* Hgcjfndi Pybi*ca_EjQ3AoJa 8?
(Madnd. 1984). 81 -82. .81-82.

331 BERTRAN "Els en els del • cort..."
193-194,

Sobre la a l'entorn de ! aplicació del
Dret Comú a Catalunya a la Baixa ens remetem una
attra vegada a Aquilino IGLESIA FERRÉ POS La _ç£eaçidji._dg}

_J¿njL_hjSjo_ng _dt! |̂fifjçho_ Lecciongs. 3 vols
(Barcetona.1988)."ll." 376-423"
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era moH important (333). Ete que m eren
lletrats, que te majoria IE i veguera, sempre
estaven assistits, • la seva oort, per un (jurista), que
era el qui abordava tècnicament els casos que es plantejaven. Ete
assessors, que havien de ser majors de vínt-í-etfte anys i ter
doctors, llicenciats o batxil·lers m leis i cànons m una
Universitat o Estudi General, no són magistrats, t per tant no
poden administrar justicia. Ei seu ofici en donar
consell tant en la preparació date actes com en tos sentències,
però no van faltar els casos en que l'actuactô
d'alguns que exercien jurisdicció per si. Això no
obstant, en causes crimináis í quan podia imposar-te pena
corporal, no es poete fer declaració ni si no era amb
ei dictamen i el parer de do« doctors en dret, o d'un sol doctor,
i batxiller aprovat que hagués practical com a mínim quatre anys;
tes greus es comparaven en a tes

de manera que la sentència feta seguir aquests
no tra vàlida. Per tant, i ja en tenim des

de l'any 1228 (334), els no no podien fer cap
actuació processal -si, però, en matèria de govern- sense un

(335), El no tenia
per nomenar (assessor -quan no en un de fix- i

per conformar-se o no amb els seus A canvi el
no era responsable de tes t comeses per
i assessor Apart d'aquest assessor lletra!, fixe entre els

el podia nomenar-ne per a
"Baiuto Cervane quod idoneum et non

suspectum m causa ( } castri de
Montepavone (...)" (336)

T "J O

El paper dt l'assessor en el procés del Comú pot
rtsstgutr-se a Ramon LÁZARO DE DOU Y DE BASSOLS

Particularment 1 9. 9. 2. (t
II, p. 4-5, 35-37), 1 . 9. i 45. (t. Ill, p. 7-8)

Jaume I a la Cort de Barcelona de 122o "A la per f« ab
inviolable Constitució statuim, que Is Veguers no
comencen a quest», o a tormente, coneixença de lutge, o
manament de Príncep* (ÇYADC I, 1 , 48, 6}

* Respecte dt foto dt Vtguers, sotsveguers, batlles,
cap de guaites, i temporals, i del

jurament qui ells i han de prestar a la Cort de Montsó de
1289 s'establia el següent, "ítem, que no gos en res jutjar, ne
procetr en la o ptet, de jutge, o de

(QYAQÇ I, 1 , 48. 9)

336 ACA Reg Can 46, 202 f SOLER E
judicial.. 41. notaS
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vtalgrat te importància que tenia l'assessor m el procès
judicial, aquesta figura no m existir de sistemàtica «n

M corts de batlles i veguers Si mos no îeôncament,
Jaume li havia disposat • hi Cort it Barcelona de 1291, que no hi
hagués assessors allí on no ío? acostumat d haver n'hi (337). Hom
parte entendre aquesta disposició, tant pròxima al capítol da
cort de 1283 on els estaments exercien un relatiu control d*
l'activitat legislativa del rai, om una concessió a tes viles i
ciutats que veien en un assessor format en el Dret Comú un motiu
de preocupació per l'encariment de la justícia i pel
desceñe» ernent que el pobte tonia d'un dret tant tècnic com sf
romà. Això no obstant, i potser pal Jesant la inevitable
penetració del Dret Comú dins te societat del moment, en te Cort
de Girona de 1321» i a petició de te pròpia Cort, el roí accedia
a autoritzar ractivttat d'un assessor a ta cort del Veguer a
Vital jnca, on no ert d'havtr-n'hi (338)

L'abri de 1372 "(...) per 10 com to drt no ha astsor
e en fer justícia", el Consell (a iniciativa i te
responsabilité! davant te disjuntiva de m Pere Martí havia de
pagar quesiïi o no (339). El Consell no jurisdicció per
decidir ho, però te inhibició i d'un mancat
d assessor va provocar actuació L'agost del mateix any
ve»tTi actuar el a requeriment i dtl Consell»

d'uní multa coactiva al Jaume Sabater a fi i
que autoritzés te venda d'un (340) que pel

qu« sembla necessitava faprovaetó de tot el Consti, t
originàriament düJ Consell General (341 )

"Algun lutg« Ordtnan, o no s»e mec. te hont
no son acostumats de ésser' tncara no puxan en degu toc
perpétuais, ans qui ara son nisquen de

1, 1 . 49. 1 ).

"ordenam, t a de la Cort, quo tn la
Vtgutria (k. hont no ha de A^^sor,
sit per nos no contrastant to Cap»tol conu ¿jt
en la Ce*< per nos en la de Barcelona,
lo comença, iutge ordinari, o no sie
etc Enttnem votem, ç que ió demunt dit

romanga, t s» en sa força, e tn ias
(CïaDC 1, 1 , 49, 2)

339 1372, 24

340 AHCC Consells 1372 J5v

Vid uia altra el Conreu General a V 22
d
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La o fins i tot absència deis rétate • fa
vila en certa mesura hauria (te beneficiar tl Consell, que m veia
obitgat a reforçar la seva tasca m normativa sinó també
judicial El caràcter personal dels però sobretot Im
circumstàncies difícils que «t deunen viure en alguns moments,
van arnbar a provocar una mena da buit en la pràctica jurídica
pròpia del veguer i (tel Battle. A començaments de setembre (te
1395 el Consell lamentava que a la vila havent sen anat el sots-

ara només M romanía el neoot del veguer (que pel que
sembla també ocupava algun càrrec). Coincidint tantes absences
amb el temps de les veremes el Consell decidí de comunicar ptr

ta en que es trobava ta via ai veguer, ai sots
i a l'assessor D aquesta mantra el Consell no es

de "sinistre" o mal que es pogués
donar a la vila a causa d« la minea (342).

Pel que fa al Veguer, a de tot el que p s ha drt, sols
cal qut ai menys a Cervera no va confondre*! el
Cúna o Cort, » qye en l'exercici d« ta ordinària

en t tot mateixes
que el en aquestes Timbé es fa

evident que el veguer només actuava per la mentre que
i a vila de Cervera era pròpia d'actuació del Hem vist el
veguer desplaçar se a de la demarcació
^marnent amb els patri. En o altres hi a petició
del Consei {343); tsmbé quan la funció dels paers no ha

cap i de les no era veïna de
Cervera de ta vegueria (344) i d'ofe

la una de tes (345): la cort
del veguer un la v«ia i Francesc de

el 1373, t ft al sots-vegutr efe
dt Palterois, Sant Antoi, Rybtnat, Tinor. Sant Pere i
perquè només quan ets t^qyi > no entorpeixin els

que van als de Cervera

Com pot veure's, la i tes la
propia del t ei veguer son ben poques. Això es

ß que la es la del Censed, i
a

342 AHCC 1395. §v

343 AHCC Clavena 1373, 33r

344 AHCC Cwistttet 372, 33r

345 AHCC 1373, 26v, 1376, 38v
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6.7. LA JUWSOKX^O REI AL INTERMEDIA

La |unsdK»ó reial intermedia era dal
Procurer General dt Catalunya 9m 1340, i dal Governador
General «n endavant, desprès dt predutr-se el canvi de
nomenclatura. En ambdós casos comptava amb un Portantveus o
"Gerens Vices" que actuava per tot ei Principat, amb jurisdicció
civil i criminal, que anul·lava, momentàniament, la de la
jyriidieció reial inferior Per l'estudi general de la
em remetem a LALINDE ABADIA (346), i an esmentarem només
aquelles actuacions documentades que ¡administració de

a Cervera

La pnmera intervenció documentada de de Cervelló
com a lloctinent del Procurador do Catalunya de 133?. En
aqueste ocasió !a seva presència a la vila peí objecte

en tes tensions socials i polítiques entorn del govern
toca!. En por dir-se Que una actuació de
caràcter polite, perd que s'acompanyava d'una furisdiceió pe.ial.
com s evidencia amb I amenaça de 500 tothom que
"mogués baralla" a la via (347).

Però normalment va intervenir tn la criminal,
amb la quaí cosa sembla que hauria d haver entrat en
amb el Consell A de 1333 va participar amb el Consell,
tn l'ajusticiamant d'en Bernat Vidal, de San? Vicenç dels Horts.
Cervelló ocupava la del Veguer, i t) celebrat
pel Consell, es feia a requeriment del (348). En
certa manera sembla que el manten« la seva
jurisdicció més formalment qut no pas efectivament. En tl content
de l'avalot contra tis jwtus el 1349, dt Guimerà, el
Portantvmis d'aqyei moment, va ordenar unilateralment de fer
penjar dos homes (349). Igualment pren la quan el 1388
uns homes de Cervera havien matat un individu de Rubmat. En
aquesta ocasió la universitat era part < acusada amb
r obligació dt pagar per la remissió del crim (350).

En una ocasió, l'any 1337, a Cervera el mateix
Procurador General de Catalunya, càrrec que en la figura de
l'Infant Jaume, El Consti! va sollícitar-ii que intervingués en

346

347 ÂHCC 1 332- 1 333, 1 0r

348 ÂHCC Constfls 1332-1333, 107v; Clavena 1333, 41r.

349 AHCC Clavt na 1 349, 1 9v.

350 AHCC Consells 138S, 49r
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el contenciós que enfrontava ets homes de Paüerofc amb ta
untversrtat de Cervera per l'afer de L'MM va
accedir-hi fent ús del seu oto. però ne abans requerr-
ais pMft k junsdicctó per re«otdr«-ho si es tractés d'una
(unoó artxtral. »I Gornal va deixar-ho en mans de i va
e sperar I* re so íuctó, que H fou favorable (351)

En un epígraf anterior hem tot referència a
l'actuac»ó del PreoiiuSw General l'any 1354 quan et posava tu
dubto ta vigència (fun antic costum usat a ta vila. Ei cm havta
trascendrt te jurisdicctó defcs inferiors i va

a ta esmentada Li í ressolució del
cas, però, ta va posar Pere de Montcada en mans de Ramon de
Píanella, que actuà de lloctinent, qui a la vegada va ser

pels serveis del Jaume Cardona. En aquest cas ta
universitat, per extensió del seu veí Ponç de Gratte, retingut a
Tàrrega, era part i el i no entenien en

mena de

una més de la -no
només en da del Procurador de
Catalunya, et ta que manifestà en voler examinar ta

de La pretensió
deuria ser ten ja que «I Consell va ofsnr-i 500 s. per
a que del seu interès (352)

6.8. LA JURISDICCIÓ REIAL SUPERIOR

Ptr damunt de ta del Veguer i el Battit, i de ta
ctel Procurador o Governador General, hi havia la
suptrior, que, en tl cas d« Ctrvera, provenía directament def fie»
o dei Duc, Una vegada Ties hem d'ínststir que no és fi
nostre actual objecte d estudi. \ si li dediquem un epígraf és
p«' conîsiîuâittA l'administració de en I pel

L'Infant joa«i, que ostentava tl títol de Duc de Girona i
Comte de Cervtra des de 1353 (353), una jurisdicció, que no
hem determinat, a la vila. Al costat de les actuacions
oficials reials, també observem que actuaren of ciáis de la Cort
del Duc, De la documentació coneguda no es que exercís la
jurisdicció enrntna» t n penes de mort o mutilació de membrts;

351 AHCC Ciavtria 1337, 43r, 67r

35 - AHCC 1 337, 43r,

'j53 AHCC LP 1 353 juliol 15, 55r-58v
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ateo m obstant alguna Mae envair la
M Consell. EI 1381 Pere Febrer, del Duc,

un home i el condemnava a al No hi ha
dubte que m aquesta ocasió el detegat del Duc i també
executava ta sentència

La segona actuació de Jean en tant que comte de
Cervera data de 1372, i te referència al procès que se seguia

Pere Martí, capità de l'obra dels murs Las notes
només Im esment a ta instrucció del cas, que t n principi eon» a
càrrec del (en una ocasió erta declarar a 15 testimonis) i
del veguer (ant} idèntica però a la vegueria). i
Veguer incoaven el cas per voluntat del Duc. el qual, arribat
cert moment revocà aquella ordre i nomenà un comissari especial
que es responsabilitzà de ta instrucció L'elegit va ser
PujaN, un mercader cerverí amb un llarg bagatge politic en el
govern local Per tant. com passava amb el lloctinent del
Governador de Catalunya, la inferior quedava
anui.lada en benefici de la del (Xic o 11 seu

Respecte de I actuació en de justícia, només
voldríem indicar la participació d'un jutge del rei -ludice
cune?- ti 1332 amb penal par una multo de
500 s. a cada conseller que désobéis tos seves ordres (356).

D'alta banda, hem observat que, almenys en dues ocasions,
el Cons«! decidia d adreçar-se directament al rei perquè fes
justícia en dos en els el municipi.
El 1332 eonsyltaíi al rei, d'haver-te informat, sobre
unes desavinences veïns de la vila (357); el 1379 li

i també al Duc, qwe intervingui en cas d'incompliment
de tes de ve (358).

354 AHCC 1381, 6Sr,

355 AHCC 1372, 3ÖV, 32r, 34v, 46r

356 AHCC 1332-1333, 5v

357 AHCC 1332-1333, 55v,

358 AHCC Consells 1379, 29v
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7. REPRESENTACIÓ POUDCA DE LA COMUNITAT

La vtla de Cervera era w« sotmesa •
sote la reial, i la era la representació

de to En circumstàncies, el
assumia to representació (te la envers

l'extenor Ete paers, alguns membres de! o
elegides pel Consell, aquesta

En el se j p van pnmera
w tes CiM cle (M s, Xlll,

Ara en ple s. XIV, un règim
munictpal, el Consell de la competència de

to dels de ta vila,

No ens atribució de
Ens de a un

en el qual els en el
Consell. càrrecs de caràcter

(a de tls que implica ve. i i
per la Amb
el Consell, i la Universität, era davant el

Reí, tes Cora, el Duc, els els nobles o
i o pnvats

(359).

35- Vtí, V, 5,3,2. d'aquest mr le«x
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8. WVERSOfWM

inacabable 1er mm retado de Mi aqu^Ss

competència Per tancar aquest hum deodrt
dlndouflt-M un epígraf es» un catan de que ens ujnét
ocasió dt constatar mott breument altra matèna
ri atnbuaons del Consell

Pel que fa al món de ta religiositat, due« references
Una em Met ta dol en

uni processó que afectava tota la vila, tu el dean
dt ta qual ningú no podía continuar i de mes
dt anys obligat • seguir un per pregar ta i
d'una sequera que ao'jell 1333 no deixava créixer el Wat (361).
D altra banda, dt 1362, i davant una onada de

per dt pesta, ti de comprar ta
per til de tes La

pagada de reran public, es ftia l objectiu Que
la indulgència durés tant de temps com fos

Les tspirtyals", per tant, no
per ta sinó que el

municipal també hi intervenia activament una vegada més
la i el protagonismo total que va el Consell

es decidiren i s executaren tes de cíe Sana
»tena,

També dins del motí dt t les hem
de fer referència a diverses prohibicions del Consell
Es dt tes de Torte*, o luxe, en el vestir
quotidià. Els paers de 1333 )a l'oportunitat
destendre a Cervera tes del luxe »n el vestir

Ml reí per a Barcelona l'any 1331. Però no va ser fins
1344 que els de ta via al rei

360 Ui d aquest tipus va str ta tesi doctoral
de Franc«» TOCA SOLA: La rejylactén dt ..ta.

por tJ rmnicjpio de Barcetona fl300-Í3$Q) Dtp. ' »ória
Medieval Urtivenritat de Barfïttena (Barcelona). D altra banua, la
diversitat d aspectes en els el Consell tenia capacitat,

prou de tn tes
(Valls, 1986; en premsa

les actes de les Jornades).

361 AHCC 1332-1333, §5r

362 AHCC Consells 1362,20v,
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ordinaoons perquè fossin aprovades De nou era el Consell
qui l'any recordava ais veïns disposicions 1 el

prorrogava ta prohtooó de dur certs m el vestit
Tant tl 1333 com el 1344 A paers van al Consell

to dectstó en aquel ater. i ei text aei de ta
reial * 1344 manifesta que els tem otra

del Consell

"Attendentes vos, Metes at
probos homines vi»e Cervane pro
et común, hatxtatorum (...f

Pito s observà en cap moment ta del o »I
«n ta dels

D altra texto, i ti M dels i tes
li tl 1383 ts ftia

"que neguna dona no lo
ell cap pus ta novena fos n«
plorar a neguna novena per que ta
oys'

l ei 1388 es regulava, un bon de normes, ei
de que dur per la mort de l'Infant Duc de i Comte
d« Cervtrt

De mantra que ta del en el camp de
i espentualsemblamsinuar seenaquestesbreusnotes

363 TURULL Ta a Cervera...' 52; ACA
DV724, p, 27, pergamí original, a l'AHCC

364 AHCC Ctovtriï 1376, 32v; 1356, 45r.

365 ACA DM/24,27r. I DE i
tes ordenacions sumptyànes de Cervera (1344)", 25-42.

366 AHCCCIavtria13t3, Siv,

367 AHCC 1388,66v,
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CONCLUSIONS

fett ja de eü
medieval, am »l més important es tant ta atnbuoons
(«i termes absoluts) M municipi, corn el
d'autonorrwa que aqueH a la

D'una banda M ta l'ongen del provenen tes
M Conseil, hi d una ta de poders

al tu el i
atribucions

Segons ta documentaoó. ta
a de oe

Al llarg de! XIV m van

reís, i per del A

veïnatge i de la
producció «4 comerç t

dt etc

i ta (to la de ve. era un
El una vita O

ant pti «w v«t mm pel Ei
a pe' uns d« la
i està clar, dit rtt i del que per

ëftl to el nou veí
un« ou« en

la

En els del un
que teta la La t ti

tu un de que
•! Els i les del

no que d'un
cas a yn «te ep«

el ep« ts la del
en els de

a C*rv*ft, IJeida i la
a del

la ia i
d i ¥«i i

Ei col va ser una ai
XIV ai

que es van Un és
el del del tfyn la

no ts vt s»
§1 i

ei o bé tls
qy« se pel pel
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O« tit M tractiva d'una contradkxió real ti vamatge, i ptr
tant tots «te benèfic« qui comportava, arrossegava eta sotmesos
ai senyor, però en realitat van continuar ai senyor dt
qui depenien junsdicaonaJment is tractava, per tant, d'un
veïnatge efectiu pel senyor, i ftctw pee MUS homes. Aquesta
practica msmua una relativa parbopaoó del mon feudal en ta
dtnâmica urbana, í ta prepotencia de ta ciutat que dóna protecció
a r entorn rural En d'altres ocaswns el pacte l'establien el
Consell i tota una ta m ta seva antiga
vtncutaoó quan ei loe pertanyia « una eclesiàstica
Aquestes comunitats m beneficiaven del dret mumcip*t de Cervera
(contingut en ete seus prMtglt), dt ta protecció militar, i
mantenien lyr independència fiscal Malgrat aquests vmdes que
se signaven, et Consell cerven va econòmicament
i entom negant-li ta pöMtoÄat -recollida en tl document del

t ta vita. Una d«
vematge col·lectiu era ta que vinculava Cervera amb una part

d una afra

in els de veïnatge duia tota la negociació ei
Consell, però reial ni era present va ser el batlle
qui va rebre l'homenatge que efectuava el noy veí. t va ser el
ret QUI va sancionar per privilegi e's amb comunitats
sencerti,

El Consell d0i segle XIV es va mostrar particularment
en allò que avui nomenaríem com socials Aquest

va protagonizar ta de l'assistència
medica, que sense ser encara un servei permanent t definitiu, si
que té un significat caràcter públic i a partir de ta
iniciativa del Consell El procés d institucionalització d® te
medicina es ta patent a de superestructura en ta

del rei í tes corto, i a una més real en el
marc del municipi Les disposicions del Consti en matèria de
mediona i sanitat no sempre van coincidir amb tes de rangue
superior El Consell va tenir ta plena capacitat per organizar
i assistència mèdica a il via. No només pagava amb diners de
l'erari municipal el metges sinó que prengué sempre
la iniciativa de llur contractació Ningú no el limità ni amb
festncaons de ni en les condicions que pactà amb els
metges, ni tampoc tn la del personal El Consei, com
hem dit, fins i tot es va totstreur» a ta normativa general

en Corts i actuà (durement í soo«rana §n funció dels
in terecos í de les de la vila,

El municipi tenia plena competència, capacitat i
autonomia per organitzar l'ensenyament més bas»c dins la vila. La
iniciativa de fer-ho, t'eteceío del mestre, ("assignació del
salari, etc.. tofts ertn atribucions d'un Consell que no
acostumà a comptar amb el paw del del rei L'ensenyament
esdevenia un servti "públic", però també un element de prestigi
per la vila. En un principi s'ensenyava lògica t gramàtica, però
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ai segle XV s ampfta considérablement oferta de
coneixements.

L'assistència ato pobres m estav^ totalment unificada
des M Cons««. Algunes actuacions sf»n de carácter estructural,
com l'administració dels ho&pttals municipals, la
institucionalització de l'almoina a través dun censal, e ta
canalització de ta cantat individual en forma de deixes
testamentares importants, Put moft scwnt 'assistència ate
pobres des del Consell responia a accions circumstancials
f assistència directa als frares necessitats t a ta pròpia
organització déte convenís, tat ajudes econòmiques ate hospitals
eclesiàstics, ta intercessió en r acolliment d infants "gitats".
i accions espontànies

Respecte de la prostitució 01 í el batlle,
lluny de repnmir i amagar aquesta es c'ecidiren per
fixar-la, controlar la i resoldre els que podat

S adopta una actitud t s hi dedicaren
recursos econòmics públics per a regular la

En ta regulació de la producció i del comerç el Consell
va un protagomsme i una L'te^ceto de
càrrecs municipals per fer ho n'és un exemple D« vegades tren
prerrogatives atorgades per provisió però en general
responia a m pròpia dinàmica normativa del Consell, només cal
recordar que «n tos ordmacions de la drapena de 1320 el batlle
va una participació totalment L activitat del
Cons«! en aquest responia a diferents tenir
la via abestida de productes necessaris ta vessant
puolica i social de la institució. < promooonar
i activitat econòmica en general, a traves de la tira i
el mercat, i, en darrera instància, beneficiar la classe déte
mercaders locals D aquesta manera el esdevenia la
plataforma política a partir de ta qual emprendre una política
econòmica que beneficiés un determinat social La
protecció del mercat tocat í els obtacies que es van posar ate
productors agrícoles de ta rodalia per introduir els
excedents §1 mercat de Cerwr. l'exotènoa d'una
política econòmica determinada cjt„ obeïa ets dels
mercaders al govern

També en furbansme* s'rtt la competència i
preocupació del Consell; l'ttecció d'obrtrs al XIV així ho
deixa entendre. La realització d'obres amb del
municipi prtnia diferents, des més
quotidians i socials com el clavegueram, els camins, les cèqutes,
fins les obres de gran abast. Les de defensa responien
sobretot a yn eneàntc reial; §n canvi, l'erecció del temple de
Santa Mana era una manifestació de la prosperitat econòmica
d'una al govern municipal, t al individual
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i col·lectiu ip» proporcionava MI temple dimensions

Funoô Mitel del municipi va ser ¡a defensa dels veins
envers I'extenor, i lactuactó prop« d'una pofccia
local Pel que ta a »a defensa de i extenor, ti Conse«
va protegir ets veïns (Mi homes d altres llocs, d'altres
munupfc, dels deíegats reíate, de certas institucions locals, i
sobretot de tes pretensions d« senyors de to rodalia
Aquest enfrontament entre municipi i feudals vi ser
particularment intens a partir de ia segona del segle XIV.
Els motius d aquesta defensa veïnal en general eren atacs
violente, dehctes centra ta propietat, pretensions tribútanos,
i fins i tot l'empresonament Respecte de la polida local, el
ConseM tenta capantat per reunir el "peno", que no va deixar de
ser una teca completament irregular, t per guardians de

de veïns de la vila En tots els casos tes
tes pren« el Consell, t eis necessaris

provenien també de reran local. Ocasionalment el batte també
va intervenir, col·laborant amb el municipi, en aspectes d'ordre
públic

Però la funoô que més em ha despertat ha
estat la. capacitat municipal en d administració de

(que només a efectes metodologies h«m deslligat de
i activitat iegis.ativa normativa) Les noticies oue coneixem de!

XIII ton imufeMin*« rw»f «vrwundre el paper que tenia
aleshores el municipi *n l'aplicació de fustícít, i,
conseqüentment, en autonomia política en general En tot cas tstà
fora de dubta que els reis temen delegats seus a tes vies i
ciutats que, prescindint de les interférences que s ocasionaren,
tenien capacitat per administrar -„¿tioa Això no obstant,
aquests delegats en nom del rei, r j deurien tenir oi monopoli de
la justícia Sembla ser, i m' no recullen els costums locals
que cristal·litzaren en escrit, que els municipis al segle XIII
mantenien, com a mínim, la jurisdicció criminal quan hi havia
oer.a corporal, t es reservava al rei la jurisdicció ordinària
ctvil t la criminal quan £a pena era pecuniària

El segle XIV ofereix més informació i permet
d entreveure millor el paper dels municipis Duna banda el
Conseli exercia una jurisdicció voluntària de caràcter
pacificador entre les parts com a pas previ a la jurisdicció
ordinària Aquesta pacificadora ja la deunen utilitza- als
prohoms de la vila t els pomers càrrecs municipals a • flan

XIII, amb els "pactant* (pacificadors) al capdavant. Al
XIV, la jurisdicció voluntària t I arbitral quan era

sol.licitada, l'exercia §1 Consell i no «I conjunt dels prohoms.
El Consell hi podia intervenir directament a través del
nomenament de paers, consellers o prohoms, o bé podia optar per
tnar també juristes dt la vila. Al costat d aquesta jurisdicció
voluntària, el municipi també extreia una jurisdicció penal menor
que li permetia d'imposar uns bans que. no costant, eren
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promoguts i executats pel bat«*. Aquesta pràctica, amb ta
Mtrvtnoio Mftcta del ctetegat reial, deuria suposar INI pas

respe<,te »es capacrtats jurídiques de la vila

B ter.xnen més interessant al Harg de ta
baixa edat mitjana, to el pols que vtn mantenir autats i re«
Mentre tot viies i ciutats pretenien mantenir t preservar llur
autonom* (que, no obstant, mai no havia ptena). una
tendency contraía donava majo» protagonismo i pet politic al
reí Aquista corraiaoô de forces tambe va mostrar se en ei camp
de te* competències en l'administractô de justicia Un dels cnas
mes notables en aquesta pugna et l'ep«odi de 1330-1335: 0l ret
Havia suspès <3 jurisdicció cM i criminal que el municipi
tema sobre to comunitat jueva, però desprès de 'es queixes del
Coníwll anvers aqussta minva |unsdtccionai ei monarca restituïa
la (unsdicciò cnm.na! sobre els peus, però en canvi no
reïfrnava la avi. En la jurisdicció sobre jyeus i
cnstians el Consell teño atnbuoons en matèna '"criminal, perö
també «no apareixia reculó. I limitat El i el veguer,
cadascun en el seu ÉmM, i només algun
representant del municipi, mstruten tes cajses incoaven ois
sumant, refenwn els acusats t executaven les sentències Al
Consetí (ami; els prohoms que a tes ordinàries
melosos) ten sols M h reservava la de let
sentencies i alguna participació puntual collaborant amb tes
tasques del batlle t el veguer. Les entre el ni (per
mitja de batlle o veguer) i municipi, no es van ter esperar En
unes ocasions tes diferències afectaven el procés (romanitzat
segons tes pretensions del batlle t primitiu segona
desitjava el Consell) en d altres la per l'execució
d'una sentència, i en un tercer cas es de i apropiació
de ta jurisdicció criminal del Consell per part del veguer

Aquestes diferències i fneeions myniapt t
autoritats reíate van provocar que tes atnbuoons que el Consell
encara mantenia al segle XIV d« forma escrita
oins de' cos del LAre déte ftwtteg«, comptat el 1360. La
redacció escrita de tes atribucions en matèria de justicia, que
no eren en absolut recente, sino que el manteniment
d antigues usances, manifesta no (apogeu d'aquest dret
municipal, stno precisament la »va precanttat davant l'empenta
reial. La de tes atribucions del muntop» en rnatèna
de va fer qui tes més importants per a
evitar que poguessin alterar-se Aquesta circumstància
delata, precisament, el moment que vivia §1 Consell, i
les a què deuria frxwns no
només tes ocasionava ti i l'actuaoó dot i el
veguer, sinó també la pròpia jurisdicció real intermèdia i
superior En un nivttt, però, el O sel·l va veure
tes seves tant des de ia ¡unsdicctò eclesiàstica
com també de la nobéâna
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