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HISENDA MUNICIPAL

1. ORÍGENS I DISPOSICIONS JURIDIQUES GENERALS

L emergencia de la hisenda municipal és un fenomen
tarda Si sis primers símptomes d organització política es
Documenten a de! segle XIII, l organització administrativa
0 financera de la aparenta ser un fenomen de finals
del Xlil i sobretot durant la pnmeia del segle XIV,
1 etern aparenta perquè això ei el que es dedueix si analitzem amb
rigor la documentació a I abast Si la Contaria del 1182. o el
Consolat de 1202 |a implicaven una i embrionària
organització de la hisenda comunal, no ho sabem, com a mi mm no
en tenim cap referència creïble Ja s'ha indicat oportunament que
els pertanyents al rei eren t recollits pel

reia) t n període pre-mumcípa!

La primera notícia explicita a ¡e una primera
organització administrativa tns arriba 11 127Ö. Precisament ts
reeontw en els prohoms de la vila la de canalitzar la

d« tributs ai rei Deixa de ser el batte o
qualsevol funcionan reial qui es responsabilitza
d arreplegar els impostos, i activitat aquella

de govern que s'està desenvolupant. Es tracta
senzillament, d'un dt competències.

"Ita tarnen quod nos ipsorurr taxacionem
competo nostro pertipere non teneamur sed vos

et de ipsa tota
seu strvicio ttntanum" ; 1 )

La de 1270 no la Universität a
disposar d« recursos propis, sinó a tor tí'mtermediána
ertíre els veins ils individus, com a fiscals- i el
reí.

1 AHCC Pergamins s/n; LP 1270 març 11, Jr.
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"Que tots te vehins de Cervera «an ttnguis
de pagar en questes. et « que htn
casteHs »ora la dita villa se detewran de
veynat, que te prohomes te puxen encara
tacxar en questes e m servtys axi corn si
hertndins".

No es la Universitat com a persona jurídica i ens
col·lectiu qui paga questia, sinó els veïns en tant que sotmesos
al seu senyor jurisdiccional, qu* és tl mi, c.n aquest camp de la
hisenda, «t Conseil s enceta canalitzant eli- tributs de cacto veí
En canvi, més endavant veurem que la quesfia, per exempte,
s exigeix a Cervera, i aleshores és el Conduït qui ha de decidir
com es reparteix la càrrega ente els veins. Això no obstant, el
pnvltgi de 1270 ja fa tsmtnt a "Taxaré et taxeris in

et servos" és prooabJe que es trací* ja d'una forma
complexa de taxació proporcional. El cas és que només dos ari i
mig després, e' setembre de 1272, un altre privilegi de Jaume I
especifica millor el entén que s utilitzaria per cobrar dels
veïns (2), El document és interessant per diversos motius.

- Per primera vegada es ta referència a »mpostos de
caràcter municipal' "(...) súper questiis, servie« tt ai«
exacctontous rtgaltous et vieintAMJS (...) *

- Decididament els béns dels veïns son taxais en el
d avaluats, preuats i estimats, a implica que

el nivell de riquesa de cada ciutadà en la quantia de
l'impost: "(...) quandocumque bona sua mmus valere et ea bona
valeant plus quam ipsi lurent ( } et apreciaré
quantium ipsam bona vaíuennt {,.)"

- Cada un déte veïns havia da «is béns que
posseïa, i ho feia sota jurament Com dé«m queda exclosa la
•dea que tothom pagava una mateixa quantitat fixa

- També es reconeix explícitament e) poder i la
capacitat patrs per a i corregir aoueiles
confessions fraudulentes veïns qut per sota de ia
realitat seus béns

"Que los paers de Cervera puxen tatxar tos
veyns de la dita vila après que ab sagramtnt
hayran manifestat tos bens per no
hauran manifestats* (3)

2 ÂHCC Pergamins s.'n. LP 1272 3, 7r ?v
•j

El text, refent al privilegi de 12/2, proceda« del
Llibre Pnvilegts, redactat el 1360, i no del pergamí
original, d'aqui que s'usi el "manifest*, que no
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Després de 1272 no trobem cap altre pnwtegi que
mocMoui 0 aporti tm de nou tu ta hisenda municipal ins 1311 i
1323 La concess'O dt Jaume li va estretament lligada ais
principis exposats el 1272 Tant tes Utes, tes questies com
qualsevol ata exacció que es replegués a la vila, hauria de
»cr se 'per sou e per libra" (4). Si el t2?2 es reconeixia que
es taxaven »te bons dels vems, el 1311 en el mateix

i el 1323 s especificava que aitai estimació hauria
à per separat ate béns mobles i als (5)

Ptfo el motiu principiï d*&^uest de 1323, que
el seu precedent més immediat en el de 1311, no era aquesta

que sembla endevmar-s'hi. el d'insistir que
en ei pagament de o aplicar un
enter- proporcional, i pagar les prfrptes

{a s'haurta tí'haver
-teèneament- mm a des de 1272 va. el 1323, el

re« ht de nou, la cosa »ns indue« a pensar que els
més potenfe econòmicament, des del govern local, no

el proporcional, s« ó el de pagar un tant
igual, amb el que el pnnctp« de pagar les seves

no era malgrat sa dels anys
El de 1323 vola oc «r -erneï a aquella

extorsió

*et do cetero premistorum utt»a
facuftatum suarufn ex huws modi

agravetojr* { ) *tt« quod de maion summa
eontrtbuenda ta«atwne

»tert ad ve' ioiidum
quAbet wxta taxation^m ubre vei

»n permisses corriunibus
tt atas ptrtem eum conhngentem

en ei text llatí de cte1 XMl En català
les rubrxjues de 1360,. en llatí la de I original

4 AHCC Pergamins s n LP 1323 28, 13r 13v El
principi de proporooptlrtat expressat amb la fórmula "per sou i
per llura* es »ambé a Puigcerdà 1269 Montblanc, 1283,
Tarrega, 1311, Tarrafona. Î403, etc «FONT RIUS "La
administradors financiera de tos municipios catalanes " nota

El 1331 es diu que etc "sien
desengualmerrt, per so 0 per l»ura* (AHCC Pergamins s/ n.

IP 1331 10, 2lv~23v) i el 1378 es diu "rehebre los
de la per e per srfi per sou e per

lliura' lAHCC M- 1378, 1r)
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'm ilia preuí vires facuftatum il
numéro ascendenti vel descendenti exigent «

{...)"•

O» manera que poc a pee s'anava perfilant una part moi
important dt la hisenda tocai: tl criteri i ti mecanisne « seguir
a inora de recollir tributs, ja fossin dest>nats ai fui o bé a
ti pròp*a Universitat S'haurà fet referència a questies ,
serveis (reials) i Met, però no s'haurà disposat n s quant a
l'organització mtema í administració matèria' del, recursos
recollits d'entre els veïns. Es obvi que a gun tipus
d organització existia, però deuna ter quelcom senzill i
rudimentari. El gran salt qualitatiu pel que fa a I organització
d'un sistema administratiu eficaç que va tem aplicació
pràctica, és obra del pnvilegi d'AWons lli de 1331, ja que río
només desconeixem i aplicació real de les mesures dictades ei
1311, sinó que el privilegi de 1331 sembla voler posar remei a
una suposada no aplicació de tos reformes ert l'í dmmisiraac
financera a començaments do segle El de 1331 ó; ei mateix
document que reestructura a fons tota f organitza» • política i
institucional del govern tocat La hisenda municipal ü troba en
aquest context que tant canviarà.

La reestructuració de 1331 no va ser »at tan sols
d'una evolució espontània de tos institucions, sm« que cal
ert*odfe-rw com la reacció dei rti -alertat per aJjuns grups

descontents a un estat de coses corrupte t dteadent que
p s'havia intentat solventar el 1311 (6) El can v d« 1331 era

6 Sobr» 1311 (ACA Rtf. Can. 208, 70r.) ins reifstem a IV.
3.2 d aquest mateix treball, on ja hem tractat els aspectes que
few relació amb aquest tema. Aleshores indicàvem §l següent:
'Dms dei camp de tes finances, els no nenes hauran
d'apovar tos despeses superiors ate cent sous barcelc nesos. sinó
que també han de participar en la tributació i t ixaaó deis

que cobrava el Consei. Per fer acjtsta nova
administració, s'hauran de tenir dos de < omptabiiitat
l'un en marts jurats, i l'attre per a»s consell« i. Tant en
l'un com en l'aitre s'anotaran tos i els ingn ssos de ia
Juradia, de manera que la comptabilitat d'un anv no mdrà de cap
manera arrossegar-se ni restar pendent en els dels Jurats
i consellers de l'any sobre. La capacitat fiscal del Consell es
basarà en la recaptació de questies i comuns, que cal irà recaptar
de forma proporcional a Its possibilitats du cadascú Els jurats
• consellers nomenaran alguna persona per a taxar to; questies i
comuns que els veïns hauran de pagar, i públicament itorgaran la

dits tribu» a aquella persona que, sont idònia i
suficient, ofereixi un preu m M baix per a fer-ho P »rò de cap
mantra els jurats podran » »iposar, manar ni retenir e cobrament
de una vegada e' stu manament d'un any s'h igt exhaurit.
El privilegi prohibeix expressament que els jurats, e i virtut del
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una decisió polka que va • . , ->rtar un progrès en «I
camp de ta hisenda municipal.

Fins 1331 I administració déte econònvc«, tant
si m destmaven il patrimoni regí com a! toca), im
responsabilitat déte prop« paer* § que ostentaven §1
govern del municipi Control i econòmic anaven
estretament ttagats tant, que eren aquells e jurats qui
posseïen materialment •!§ dmem de let Ete prohoms
de Cervera s havien queixat • Alens ill que e«s es
quedaven diners recollits de la unrversrtat • quesees;
t« queixaven igualment que IM Imposicions prou rendibles
com per a que s hi t que els comptes d'un any no eren

a i acabar ! exercia (7), En
cari que ate ti directe

Amb el de 1331
um dt te

da la A trets -ja
que desprès ens hi entendrem mior- el régula «I
següent

t.- Eis perden el i
els han tn una a ta Casa

de Santes Creus a Cervera

2,- Aquesta de ti tres ( trts panys, que
tn poetar, una per a cada un, d'un pel
deis pasts, i dt del

3,- L'escrivà fra de fis "atoara«" dt
i rebudes t

4 ^ deis dt de la
ai final del seu

5 - LM etc de per sou i
per a que tis veins havwn

podent to de

seu i del dt questies i
En retirar! i any un dt 40

b te co d« Its i dt
amh eis de l'any il que

tte

ACA s/d) Text per ur»a
^r SAICHEZ MARTINEZ.
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t.- Ei regula com tal d'actuar i quant lia de cobrar el
•cuylKíor de le* puestos i ta**

?,- ite "davers" només poden pagar despeses degudament
autoritzades.

S,- Els paers no peden nomenar aixifcars per
replegar questies, sinó que han de fer-ho sota ti ate
conselters

L aportació més important és que es dóna pau a
i existència d'un funcionan especialitza* de la
comptaCnlitat municipal

També s aconsegueix certa independència en la gestió de
la I i administració dels econòmics. El

financer, en general, esdevé més comptait, contrôlât pel
Consell sencer, í met eficaç (S). Al llarg d« tot «I període que
ens ocupa, I única modificació va ser ''apanoó del
del Racionai. que jbsirtuïa els oïdors de comptes, Ptr tant,
podem dir que i organització de la hisenda local

fixada amb el privilegi d Alfons III.

Ui privilegi de Pere III el 1373, el del qual
es en una disposició de Untant Joan oi 1379, ajustava

que arrencaven de de) S.XIIl i començaments del
XIV, Segons ambdós textos, quan un veí renunciava a la seva

i traslladava el seu de pagar la
part proporc-onal que i corresponia que la via

(Í).

Si el de 1331 regulava els trets principals
de la local, la fixació garebé definitiva que havia de

-ms la Nova Planta del XVtli es fruit de la
a Cervera de l'ofici de per Joan I l'any

1392, MÉS endavant ens ocuparem d'aquest funcionari municipal,
però ara ta qui va rssptctt el

de la municipal

Documentació de començaments del XVIII resumeix
au i el privilegi per Joan f any de 1392 (10):

V «3 d'aquest capítol l'epígraf dedicat als
funcionaris de de la local.

9 AMCC s/n; LP 1373 maig 20, 118r-119v; LP 1379
19,141v-143v; Ciaveria 1379, 71 r.

10 AHCC 1715-1719, lr-3v. En endavant tns
referirem a document.
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"Atandèenüo • lo« mconv«n*nt8S, disturbios y
considerables expensas que ta
reposición de quentas ya y
transactas, previniendo estos inconvenientes y
zetando ta quietud de esta audao Que como
dize el adagio Quentas viejas, nuevas.
concedió INI pnvitegio en el arto de en
qt« da facultad a ta cwdad para w
cueto OM nombre át racional, atnbuyendola
y otorgándose el poder de afiní*, decidir y
terminar tas quentas de tes (añora
regidores), da vario, administradores y demás,
y que tu décision y tefnwiaoón d« quentas
tengan fuerza d« cosa juzagada y transacta, y
que sea executado por el sin tener
apeUacton alguna "

El document, al Decret de
Nova Planta (DNPï, expressa que organització de ta

mun»ooal s havia observat ininterrompudament fins 1714.
vigent tres-cents vW-í-sis anys Et mateix text

explica ta dinàmica i el funcionament de administratiu
De fet es tracta dïnclcure la figura dei Racional tíns
l organigrama l'any 1331.

Per comecar sTidicava que els (abans eren els
paers i consallers) no Itnien contacte els dtners de
la universitat L'admip'stractó deis economics, doras,
comptava amb un col·lectiu de personal que depenia
de l òrgan polític i director que »n ti o Paena El
Clavan només feta els pagaments amb els respectius

("pólizas") que al Consell
("Ayuntamiento") » lescnvà, el del Racional
qut registrava aquelles ordies de en el seu llibre
Lescnvà tenté anotava en un volum seu B
Clavan, donc», només efectuava el pagament que comptava amb el
eorrtspontf.t o dt Encari una

figura: ta del (11) tl
i SUDO se TI que es tracta de diners;. al Consell el seu
memorial de despeses; examinava les i, un cop

(aprovades), es manava a que fes
d jqueila decidida Després, com htm dit, era
(Ml racional i anotada per lescnvà. i

pel Ciavan

Acabat un extreia, es feia de las
qutntas* Amb motiu es reunien a la ils comptadors

Tot i que l'existència del la d'un
síndic, no en$ ha d« documentar personatge
entre ¡"organització administrativa dtl myníop» de Cervera.
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(que mm quatre), el tl i
ells havien estai nomenats p«l ConseH al œmençar l any

Els regidors (paers i consens) no s'havien de
a aquella auditoria econòmica perquè no de donar

comptes de res ja que no havien manipulat Els comptadors
que són to d'aquells oïdors de comptes del segfe
XIV- elaboraven els seus propis quaderns on M anotaven ets
càrrecs o quanties, i to data que s'efectuava amb eis atoarans
que «I davan. Aquesta es contrastava
amb t* registres «M 1 de Si at tai d»

el 'queda alcanzado" (presentava dèficit
pagat més que no recursos M aleshores m i

el deute en el riel Per contra. "tt
alcanza", M M donava un "pira Amb to

dels comptadors com a el signava
ei dels al peu de to i ta El

el en el seu al peu de to
de Its del Clavan

AM els comptes. de
y stn , sm que

aya ávido exemplar an contrario*. 1 s'havia tat
d« Ms cap ni canvi.
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2. FUNCIONAR« Mi L ADMINfâTRACiO ECONÓMICA

2.1. Clavar!

TM l comptant amb una interessant documental de
volums de davana de! segle XIV (12), d aquest càrrec

municipal m te gaire prometedor. Aquesta
documentació és imprescindible per estudiar li hisenda muniopal,
però l'estudi d« da davan sois és nodreix de
referències ind»rectes í molt puntuals

L apanoO dei càrrec de di«
muniopal (o ei 91« et el mateu: la d'un
responsable de (administració de tot locals) fou un
fenomen parpl tel i coetant a la maduració del règim municipal
En certa mesura n'tu un resultat i un clar La figura
del clavan és un toup dt que el regim

a Cervera havia en un
institucional i força madur en aquest sentit (13)

banda, aquesta dais governs
i la consequent "especialització" de tes responsabilitats
municipals, va ser un fenomen general ate catalans Més
tard § més d hora. el segle XIV, ets van veure

It figura del davan o amb un
al» nom. Es «vidtnt qut fidminiiViGio dt economies
va ser una d« tes principals i dels
pnmers organs de govern local. Des del que el monarca
autoritza als prohoms a taxar els béns dtf veïns í

es Im palés que ti Cons«! recursos I si
té um ingressos també és lògic qut despeses En

de CM en un
deuria exercida pels

junt»...) en tant que inherent al

El fenomen que observem a del XIV és
una de tos Un soi es

< y
'* Aiïtb un dt terem a

de dels 1333, 1337, 1340, 1349, 1355,
1356, 1360. 130, 1372, 1373, 1376. 1377, 1378, 1379, 1380, 1381.
1383,1384. 1388. 1395. 1397. 1400, etc...

1^ Un fenomen semblant i s'observa en la
vtrtebraoo d'yna i complexa
Vd. de MONTAGUT I ESTRAGUbS *Bs i

reial « Catalunya XIll-XiV)'. y^.
a §.ia.j¡auaĵ .mjĵ naa(Bafcek)na. 1983), 137-150.
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I
preocuparà de la hisenda local, però com a o individu
que ocupa m càrrec administratiu, mai polític

A Saragossa l'administrador del municipal
rebta «I nom de -mayordomo', i està documentat em de 1311 (14).
A V« ta gestió de la comptaWitat te du« • terme m

a part* de 131S (15), i • Manresa el clavan
els consellers en aquesta fema des de 1323 (1S), A Cervera
coneixem miflor els orígens d'aquesta que no pas el
seu desenvolupament En un document que entre 1327
i 1330, ce vems d« Cervera s adreçaven al rei amb un segurt de
denunœs sobre I actuació dels Entre d'altres fets
denunciaven que els jurait tenien motts oe la vila i que,

negar lacusaaó, s abstenien de tornar los adduint que
tots els correligionaris seus jurats-fetén el mateix (17),

Aquest episodi, a d« un de corrupció
considerable, també sembla deno ar que no cap càrrec
preocupat de administrar- els del corny. Recordem
que, com a des de 1272. els per
taxar els béns vems que lio feien (18). ta

sembla un loca! D altra
banda, per exemple, aigu havia els que. des
ds 1275, pertocaven ato de ta part

algú norrnts (19)

El desgaveü general que s observa del contingut
teta de contra els deuna precipitar

els en el per Alfons III
l'any 1331, Efectivament. El privilegi any, que
tant menaofltm, és una ai disordre
precedent.

14 M« FALCON PEREZ:
1978). 93-S4

15 E JUNYÊNT lJLJ2MtlLJt Vfi i
1976). 96

16 SARRET HsftQLAJtefm V, 48 (FONT 'Órganos y
d« la tconèmica en las prineipalts
di Cataluña*. EfilßCÄ Ĵî

tes, 1964). 257-2751

17 ACÁ s/d

18 AHCC sin, LP 1272 3 7r

19 AHCCLPl275ftbrtr8,8r
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La formació d'una ofcgarquia i la corrupció
s intenti d'evrtar introduint un d'insaculaoó

mtxta La soluoó a Ml corrupció adfmmstratwí compta amb dues
mesures importants: d'una part la de dos càrrecs
"sspeciaWzats* i tècn«. Ja tan vtst que fttotve <jue era m
notan no podia modificar els acords escnts del Consell «i m
¿ra amb el consentiment dito conselters i pel que (É a

dels recursos de I eran to
figura del clavan

Ot manera que aquella de que
parlàvem fi poc, a Cervera es i va cnstal Htzar

com un recurs o una al desgavell
ifflpot&f per una determinada en el govern

local (20)

Ei clavan era una igura dei nou
però en el document de 1331 no apareix del

tot

empero que is desús o
no 'aver de tes o e

o • Nos o a la dita
vía pertanyés sie «n la dt

de la vila en una ill
de III diverses êtes, de tes ta
una I prom de to dita vila qu: sie eiet per to
dl conseyi, • aira tos dits e la
romanent tingue to del dit to

aye a rebre tots de
dades e de rebudes del dit dit, E

tes escriptures als dits
paers o conseyters o dît

Mars ios cía vers o qut tos
de la caxa axi

que ift«r
face' (21)

Per ciar fis no
els de tes o exacció.

sinó que havien de en una de cabdals.
tres en tres

dt que l'acord dt tres

*" L anal» dos es en
Poden ¥»yre*s tes de TURULL ELflteB

21 AHCC 29; per CANELA.TURULl Trts
."
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(només INI déte {pato ara paer) per ate diners
custodíate

Les daus te tenien: una un prohom nomenat pel Consell
• tal efecte; una altra e*s peers; i la l'escnvà. En
aquest moment ei responsable d anotar In entrades i les sortides
era ftl mateix escnvà de la Paena EI pronom elegit pel Consell
en pnnopi no lentt cap aura feina que responsabilitzar se
d'una de te tres daus Però més tarà el pnviegi especifica
que els posseïdors de tes claus només hauran de pagar aquelles
coses "així c@m segons ventat trobaran que after face" Entenem
que actuar réclament deuna rsfenr-se • i obligació de pagar
només te despeses autoritzades per l'òrgan polític (el Consti)
per dels "atoarans'que havia

De tot aquests primers no hi havia un clavan,
smo tres El text anomena com a "clavers" qui tenen Its

La denvacio de "cîaver" a i es

Peru la -aviat no obstant
esdevé en Cantona t de dur un libre de

Ja el 1311 s'havia disposa? que tant els
ils ëaposanen d'un en el que anotantn

les entrades i te del municipi, però no hi havia
un individu en El 1331 et

de comptabilitat no era d'un prohom
pel Contal, de l'esenvà Aquesta no

en canviar p que poc la documentació
el nom dt dt forma personal, i en
col (22) El clavan era l de rebre

tls ptftinytnts ti i te dispeses
corresponents Aquesta i comptable donà
lloc a la interessant sene déte de clavaria

Resumint Duna recursos per part
del propi òrgan executiu es va a una de
la de en très

'absència o el duna de te quals
aïs l

es va a una en un
càrrtc desvinculat a l'executiu i -aparentment sense poder
politic

La documentació ens ha ptrmts d« tots el
del L any 1132 les de la de la Casa de

EI 30 d'abní de 1332 es Ferrer de na
Burgesa, qui no de«utta ocupa.* al càrrec tn lloc seu el Gonsell
tria Pere de torga, t exorta a I anterior clavan a tomar la

la forma del (AHCC Conseis 1332
1333, 8v |

1011



Creus estaven repartides, per (a qual és faci
pensar que ta comptabilitat continués portant-la

"( .-) fos asignat m davan en de
Berga, apothecan, en presència dti
fe (irada to ctau de ta Cea de
a ió drt Pere de {...)• (23}

te tom a'3 i en es parta de
de

"encara asstgnaren e en clavan
segons ta forma del Pnvilegi en de
Loberota" (24).

Després de 1333 no tomem a el
tas 1373 En el Mit es ai

"txjsser" com a de clavan (25), la qual no deixa
d otenr-nos un cert de (26) Però
el mateix document fs esment a l elecció d'un per estaWir
tes ant) ei dit "bosstr" Això una
possible al càrrec Donar dir avançar
una de diners o empenyorar per tal de

que la ne d'una
Ei clavan no podia despeses que

ingreso*. i si ho ft«, iixyfir el a càrrec
MU (27). Ei de tos es feia a dels
atoarans, o certificacions de conformitat, que exoedten ets
paers El només pagava, per tos que

una determinada lira molt
per albarà, i de i atoará en ei

d« o Les no
i eren pel

Per tant. » l'any 1373 it i és
que ta era seva, í en

ta d« la Com a mínim a
tfaqutst any tl era l'únic del

23 AHCC 1332-1333, 12r.

24 1 332- 1 333. 48r

25 AHCC 1373. 9v

26 En el de "daver" és l'tndividu
j4g SiJgfdSf UflSS CiaUS. D'3**U! VS ¡3 CÍSríVaC'Ó C?" 2

'ctavena' i "clavan' (QC_VB Ml.

27 FONT 'Órganos y fune»n*rios,,,· 271 -272, FALCON PEREZ
-96
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El eis i també
te comptes Això s evidencia una més l'any 137? quan ai
clavan de la vtla ü ofereixen si, • més a vol dur el

de I obra dels murs. amb un altre (28)

Aquesta és, w la figura del
clavan que equival a la en un sol càrrec
municipal, de l'admintstraoó de la municipal. El davan

caixer, comptable i tresorer Les de pagament les
el Consell i tos Maculava el forma, que
no el 1333, río va (tr plenament a la

r*jona de XIV, i en suficients l'any
1473 i 1377,

La funció t tes del -o
nom que es doné« ai càrrec van ser ala Corona

d Aragó A també es del pagament
de rendes i 0n tant que despeses del

un Ntort de i
inotietes per oidre cronològic, i era tun« que

de patrimoni comú (21)

Pel que fa a ta provisió dtl càrrec a Cervera, des de
bon era ptl AMÍ ho tl

d« 1331 i així et desprèn de tes de) Consell de
Els eren ser

o veí (30), ser mercader (31), i bon «Jministndof,
que de negates només es ta mcompatibiiitat

§1 tel d« ser paer o consefler, o parent

Ei càrrec a Cervera durava un any, t per ei §1
un anuai establert en 10 I (331 ei que ets

la qual cosa dóna de ta que se li

28 AHCC 137?, 3r
<3Q

' FALCON PEREZ de

En s«r tomat Pol So sous en
virtut de (AHCC 1384,4v)

•»•j
La dt revela que,

efectivament, va ser així. En la msitona d« el
clavan »ou un mercader de la No en va els mercaders
els experts en eomptaWttat * sovint els manifestaven una
millor financera per respondre

^" FONT "Órganos y funcionarios. " 270

33 AHCC 1377. 3r.
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(34). FONT ' (...) ti paper <W etavarf
al d'un simple admintstrador-comptable per revertir-se

de facultats í executives dins «undena! <tei
wu càrrec' (35), Ei mateix autor, i seguint XAMMAR per a una

posterior, tatet que el del XV! jutjava ato
deutors dlmpoatoa i drets a ta m procedia a l'execució
com m deutors fiscals, í encara feia de jutge dels

de ¡a vila si s excedien en te seus (38),

A Saragossa. FALCÓN PÉREZ que el clavan estava
a un règim penal m no ocupava el càrrec, si falseiava ets
i si no coincidien els comptes om els atoarans (37). A

Cervera, en canvi, pe! Consell no era directa ni
mwcabla. smó prèviament Constituït el Consell ai

d'un els paers es preocupaven de cercar una
que te pel càrrec, i quan acceptava.

era ptr tot el Els primen anys,
però, ei era elegit pel Consell contactes previs i
també a proposta paers (38).

Va ser una constant en el muntcp de Cervera les
per trotar algun mercader qua volgués ocupar aquell

efa Eb es preocuparan contínuament d'oíertr-ho a
mercaders de fiar. t el Consell només confirmava aquel
qua s'havia de convèncer. Tenim notícia

per cobrir el carne els anys 1377, I3S4,
1388, (3d), El l'any 1384 (quan accedí al davanat

"̂  Sembla ser que a Barcelona i ote d« clavan fou el
important da tots del de a l'època moderna

VICENS VIVCS- EüTinJLjja j£e_ftapajQ!yL_14871
151J (2 voto) 193«), 128

35 FONT -Q, gano« y funcionario« .." 261
1C

"Clavanus Barctn^ne proutque, litepenctenle
conta dètxtores, s* oubium adsit

an sint possunt* (XAfv^4AR Gjyj¡s_
X, 12; sob« il a 11 « 13) En fa
FONT 'Óiganos v funcionarios * 269^270

17 FALCON PEREZ 08 Zaragom.. 9i
100

«le
ao és així qu« a dabrrf de 1332 era elegit

Ferrer de na Burgesa, es negava a ser-ho t
provocava novi quinze fAHGC Conse"s
U32 13G3. 8r. 12r)

39 AhCC 1377, 3r, 1384, 4v; Consells
13S4,6v. 22r, 1393. I2v
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una persont que es toia veïna de ta vite en aque» mateix moment
per tal be complir ti requwrt) hns i tot s havia plantejat to
posseït d obligara aigu a reg* l'ofo

At «ful öe lexeraa va »er usual, arreu (4!), que 0l
clavan ju»tif»qués ei seu exeroa. Havia et verilear que Mit
te despeses anotades tenien to corresponent "apoca" o abará, i
que els ingressos equrvaken al vakK á» tot despeses. Aquest

final apare« sovint en els darrers foto déte mateuos
volums de davena La comissió nomenada pel ConseH interrogava
al davan sobre determinades despeses, ingressos o aspectes que
considerava poc aclarits (42). m M superàvit. 1 calia
ingressar to quantitat a l'any següent, í si M havia dèficit

deixar anotats ets deutes que havien pendents de
cobrament, o be, s« no n hi hav»a, pagar he ei ctavan de to

que fet al (43).

Ei càrrec nom»« s atorgava a força solvents i
capaços. de començar, de far amb els seus béns
Amb un anual de 2ÛO toia, amb fi que suposava
atendre's txduaaivamant • tos autoritzades par
albarans. i amb to de ¡exercia, és

que aquestes expectatives de o fraudulent no
atractives pels mercaders econòmicament

Probablement aquest fet. t sobretot tos financeres
del Consell a de segle XIV, qu«

a aquella que els exposava
més a perdre diners que no a

La del es la
l'any de) Racional. A partir d aquest el
únicament s encarregarà d efectuar els degudament

o amb eh t ets
del municipi La figura del i ¡a d'un
caixer que m un responsable de la

40 AHCC 13S4, Sv, 13S4, 4v

41 Una vegada més FALCON PEREZ
96-97; FONT "Órganos y funcionarios., " 270-272,

4? L'txtmplt d*r "relacions"
i de §) trobem sn el de d« 1376.

Pt« de Vergós.
41 StmWa probttoti el as

d'eixugar el d'un
Ptrô 'moment* dt durar anys. El

1376 »s uns a Père 6«¡abe«i, q
l'an»' 136S (AHCC Clavera 1376» 96r ).
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RELACIÓ NOMINAL CUWARIS DOCUMENTATS

1332 Ferrer ..............jmeicader P
Pere ÍERQA ..................apQiteiri PPC

1333 LÖiERÖU - PP
1356 Berenguer VERGOS p de Ramon>m«rcader C

(camicer/sastre)
135S Bernat BRU....................Jfttrcader 32
13Í2 Pere VERGQS ....................mercader (mote, pero

indeterminat)
1366 Pere VERGOS de més dies mercader
1372 Pere GILABERT „„mercader PCC 221
1375 Pt« GILABERT., , .„.mercader
137? Pert GILABERT .mercader
137t LAM&ART mercader PPC 12121
1381 LAM1ART „..mtrcadtr
13S2 MAGER......... ....nweadtr/draperC
13S4 Bemat POL ..mercader P 13
1388 Ptrt ROQUETA .........mercader PC 13
13Í5 Pere ROQUETA ............mercader

Ppatf
C conseller
3 no. dt càrrecs -no d« govtm- tn

Atenent • aquesta relació nominal de documentats, a
a mes del tot que siguin mercaders, ans interessa la

vinculació que tingueren amb de govern Tots
davans van ser paers o (excepte Bernat Bru)

un moment o attre Alguns obtingueren polítiques
repetides vegades Es el cas de Pere Vergés. Pere Gilabert i

Lambart A més de càrrecs polítics els veiem -a la
dee de la amb que impliquen

uns considerable vinculació al Consell

Si bé no podem dir que el dt fos cobejat
almenys a de segle si que fiem de que era un

l'organigrama El tot i
ser yn o escrivà de la era una
d aquell mecanisme de poder que fou 9! municipal El

en no d« govtm. però en el
en amb el del local. Prova

d*a«o és cjye els no van ser mai
'cynnailwm" smó que el

de la via

QUO d«

i s alternen ei No descartar la
ejy« l'ote de de per
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r-M ai Consell, o al cercle soaal que podía deodtr-
relatrvamen»- «it carrees etectius

2,2 Pación«!:

L'administració de ta hiserxJa va assolir un
grau superior d organització amb de ta figura del
racional L actuació del racional m documenta a Barcelona a
partir dt 13*6 (44), i mon més tardanament a Cervera, on no en

tot 1392

Dins municipal ti fiscalitzava els
d« ta via t era el màxim • coneixedor da la

local Mes que interferir del clavan, el
esdevé una figura nova que la redistribució de

funcions entre ambdós càrrecs El preparava la
del • hisenda i rio ato magistrats

del Consti per a que to i am tl pogués fer
río ' dur-no a ta pràctica En aquest «I racional
era un interventor dels comptes del pgrò que es
convertia m un capaç d oposar se a tot despeses
que considerava exagerades De mantra que el reunia dues

una intervenció en la a pnon. i una
hscaMtzaoo posterior (45)

A fote d« f ocupaven
a l'hora una es d« la intervenció de

la del i d oïdor de comptes
Aquesta fra, exactament, la doble del racional ta

de ta figura del clavan, i d aquelles
d* oïtío« de (4S|

Les del a són gairebé
nultes La i del càrrec ens
és Com p ur document d« 1715
ta al privilegi dt Joan I el cârrtc d«

a Ctrvwt l'tny 1392 El febrer de 13S3 et Conseil
de Cardona a d'aquett iny, i

** _ V, 2Í3 ot CONT 'Órganos y
* 92

45 I ESTRAGUES, de El !f
432-434

46 FONT y " 272 275
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rexhortava • actuar com m costum (47). L agost del mate« any
el ConseH l'exhortava per a que reconegués i entestis «k
comptes de quesues i davenes endarrerides (41).
ParaUtiifitifit documentem per darrera vegada te oïdors de
comptes l'any 1388 (40), la qual cosa podria haver fet suposar
una relacé directa entre l'apanoó de1 racional i la
desapanoò del oïdors

2.3. Oïdor« de compte«:

El nom d aquest càrrec és ben expressiu del seu
contingut Li figura dels oïdors de no apareix fins el
moment que el detega en aigu la municipal
Per tant, davan t oïdors de comptes van vinculats
en la i cronològicament

Quan ei paers, jurats, -que eren la del govern
local- personalment tot dtl municipi, no

que per tot
sois es dóna quan els paers, obligats pel rtt, són desposseïts
dels diners dtl comú, í quan poc a poc un càrrec -el

que en del
municipal Mimés aleshores té que l'exécute It

del Consell

Es lògic pensar que en un els propis
qui els del davan (50).

perd a veurem que col que foren
els oïdors de comptes fins del s XIV va una
composició ben i

Per finar ete dtte oïdors de
hem de recordar que la de fa Paena es va

deure a la cnsi de l'anterior el iura»s. que va
empènyer el rei a el Però al

la de 1311 es del mal de la Paena
Amb la juradla no uns oïdors de

fis i d'un any d«
la i no podien

47 35v

48 AHCC 1393.8Sr

49 AHCC 13S8, 15r
en
M K».j( vgai.os y funoonanos. "274-275
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arrossegar despeses per a l'any següent En ei document que
exposà IM queixes déte veïns de Cervera aquests jurats,
entre d artres acusacions trobem aquella que indica que :

"(...) te jurats qui son de temps prosent ni
de temps passat tonchtemps ha que no releven
comptes. E com to retten temps ha, retíem los
als jurats ladonchs presents e a que
N eren asignats. toa quals eren estats
jurats, els ho lurs amicns, nou esperaven a
ésser E per favor d açò, reetwen en comte tol
ço que tot daven, tos just ho no just
(..T (51)

De que un correcte de la comissió
que eis comptes era un« relativa de transparència
financera Per aquest mote els vems que es queixaven del

municipal la que tte comptes
com a un ex«mp»e simptomàtic La o il legitimitat de
la sota el període ei juradia es en el tot que
es comptes ate jurats vigents ai càrrec. Però com que en
una o tote coincidien an l'ofici o «n la comissió.
era faci de relaxar ta per tai de sortir ne

en endavant, o bé per tomar un favor semblant La
de «n la crisi i la

corrupció d« li municipal

El pnvtfagi dt 1331 no otatida í -*»:*t ben
clar que m de la ,.

*(..,) lytn a rttrt just t | l dt Its
coses per els K
segens • compians o del temps a dt puys
que.! dit auran jaquit En altra manera
votem que e c* els o sitn cayguts
em pena en pent de L
d'or de la qual peni nos la meytat. e la
romanent maytat sit a la
de la vila desús dia. E si

no retut. b
to cfit e no s«

tomat en to dit ofto (...)• (52)

Però tl qut no fi text és el
d« l'audrtona. Com hem vist en tl privilegi

5 ACA

52 AHCC 29, 1331 13, per
A.TIJRULL "Tres psrsa,T¿",s,. *
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UM INI m«rc general però no determina els aspect«« tècnics
concrets. Respecte ete otdors oft comptes <to cap fnofnwt no cHu QUI
seran, ni quants, ni qui «Is «legré. A tel d'hpòtesi podna
MT que utilitzessin el mate« procés seguit pel Mestre Ractonal,
extrem aquest que no hem pogut confirmar (53)

EJ pnvilegi de 1331 no esmenta per res aquests
per tint hem d entendre que continua (malgrat no
disposar-ho el text de 1311} (• pràctica denunciada: *ts que
havien cessat passaven comptes als càrrecs vigents Tot í que cap
document no modifica aquesta cadena, el cer? es que per la
legislatura d« 1333 van ser elegits dos i un pronom d*
cada quarter per tal d'escottar ta dels paers de
1332 (54). El cel ós que tot i la del era

que d una a una tot quedés
Són nombroses tes d ex paers sumes que
havien deixat, o M, • viceversa. qua tomin
pertinences municipals (55)

Però si ti pnvilegi de 1331 en
tema, el de 1334 recone-x el txjrt que hi i regula

d aquesta comptable

'(...) quod
eos

et uni ex et uní probo
quarto per

et compotum et
reddere Qui et

et probos nomo
vel eorum

compotum audiendi. impugn and< et albarana vel
instrumenta absolucionum et

(...) compota
que per post

dicti privilegiï
cut veí

detoerint rtÄtere non yt «st
(...)• (56)

aa L'ttecoo en tl cas del pot veurt's a

350

54 ÂHCC 1332 • 1333, 50*

55 ÂHCC 1332-1333, 4?r 40r

-6 ÄHGC IP 1334 novembrt 8, 23r-25r
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Ete membre« de te comissió eren pete paers i
de cada quarter, é* que h comissió ta

fo. fiaven un paer, m cannitr, i un prohom per demarcació, en un
mi» de 12 individus. U mm funció en ta d examinar els
comptes de ta Paena, i en especial si «to rebuts
fatoarana") corresponien amb el saldo de It legislatura. Cada
despesa s havia dapamKar amb el seu justificatiu.
Finalment M verificaven entrades i sortides segons els comptes

pal davan Però observem que la responsabilitat fiscal
requeia en «te paers i no en el que havia M ¡a

Sembla que el càrrec englobava I actuació
dels en especial de r esmentat o tresorer
Recordem que el cía van. com únic del te
mumcípa1. es va anar configurant a partir d«
1331.

L informe de ta comissió peto
paers ta gestió déte era exarr-nada Ete oïdors de comptes
de 133?, per exempta, obligaren a paers d'anys a tomar

en concepte (fhaver
immodtfades", reterint-M a fût
bancari que provocava que tas supertors ate
tnfressos (5?).

La que fis yn
dictamen que en alpines ocasions era Alguns volums
de clavaria, i »te de 1376. 1371 i 1383 tu és §n

s observa han conservat En defimtrva
són una reiactó d'esmenes t observacions l'anotació de
la Sindicaven encara cala
formalitzar, quines depeses no justificant,
etc... L informe acabava amb ei de) o del
superàvit de l exercici (58)

Pel que fa a la composició d aguesta comissió.
t n tl Cons«! d» 1333 es va tnar, com vist, vuit conteflers
t quatre prohoms, proporcionals per quart«, però no s'h«
comptava cap De fet no hi havia cap text que ho regulés

57 AHCC 1337,8r

" *(.. ) te present compte tavim e hoyrr nos en Bernat de
Fo« t en Berenguer de Cardona hoydors de ^mptes per
los honrats e de la vita per ios senyors Rey i
Duch E § en hoyr tos dits en fan de
MCGCLXXXHI E trobam en to drt que §n Pere
Roqueta clavan damunt dit avie ( .) per que ssumades

ab avie a tomar lo dtt clavan ios quals avie mes
re«but qu« dat, e tos quals tn son podtr ertn segons lo
damjunt drt (...)" (AHCC Claverta 1383. 122r; una fórmula
senbtant la trobem a AHCC Ctavena 1378, iOPr).
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in canvi el pMsgi d« 1334 establia que INI paer. un
consetter I y pronom per demarcació: individu* en total.
M com fa m to*. Només M canviava un conseller pe r un paer.

B 1337 ta nomma d'oïdors es de vuit un conseller »
un prohom de cada quarter (St). Si afegim els paers. tenim
els 12 oïdors que prescnu el privilegi

Uftntowiafit el Consell del 21 de de 1356 només
va triar un conseller i un prohom de cada per fer una
comissió de vurt Aquesta composició sembla str que m durar
»orca temps Els oïdors de comptes elegits de 1360 i 1372 eren
vuit també, í es mantenia ta mateixa conseilers-prohoms,
tot i que algun text parla de dot prohoms per quarter (els

una vegada més tenen poca institucional »
per de

Otl »et que segons els s elegissin vuit
individus, no n'hem que tl de 1334 no se
seguit en aquest punt. La regulació que tres per quarter
i per va mantenir se L elecció
només • t prohoms, p qui d« tnar-ne
un de sol per a quarter En els

part de la t ¡a ts
llur pertme nca en que

Es més, en virtut de màxims del Consell, els
Mr ti d« te i ets membres ta

completaven De que des de 1333, "de facto", i de 1334
"de iure", un de 12 els comptes de

antenors

La composició d aquesta àmplia i
representativa »a l'iwy 1376:

"ítem to mol alt Senyor P*»« 3
a eli oer pari de la Uitvfcrsitat de

(a dita via tot e atordit a la
dt yn que any

la parie» s el
tos«« H prohomens my1*» e

pus dt te dt It vila qui dt
los >'0>sen e

t ab los
tote e de

e de t

59 AHCC 133?, 24r

60

1372, 14v.

60 AHCC 1356, 24r, 97v;
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de ta cantat dels sortais t tots als
quals segons tot trebayte per ells «ahedors
tos per los paners d'aquell any safari
(..-f

D una banda sacaba ta déte òrgans
(paers. consellers i prohoms) i de te circumscripcions («It

quarters) vigent des de 1334, »n benefici d'una comiMiô
formada per només dos individus. Eta d aquest canvi ens
són desconeguts. No obstant podnen plantejar se hipòtesis

a) La reducoó de 8 individus (sense paers) a 2 podia
obeir a ta intenció de ftr una comissió de més tècnic i
mes àgil, per ta cota era un grup
txetssivtmtnt nembrôs, tot i que fos P«r tont, una
explicació tècnica

b) Perd el mateix fet pot en;endre s com una man »obra política
Reduir ta a duts persones de del Consell t ta
un idoni pcnqyè tos uní
reduïda i controlada

D altra banda, et privilegi de 1376 té un segon
tècnic (suposant que r anterior ho tos). Els oïdors

de comptes elegits pel Consell ho eren a tots els efectes Això
vol dir que ta seva ¡unsdicció no afectava els comptes del

del clavan, que entonten de tota la comptabilitat
municipal i ptrt-munieipil (K). Probablement ho he "i d'tntendrt
com una mesura 'aaonalitzadora En lloc d'elegir tria comissió
pe' compto, dos individus els

Finalment, el document també que els dos prohoms
dels millors i més dignes de fe, fórmula que ens

i estàndard de l'elecció de t Els dos
examinaven els comptes Un cop ta feina

tècnica» venta ta vessant «dtninistritivt, i juntament

1 AHCC 1376, 5Ív El tort fa referència al
de 9 de gener de 1376 (AHCC Pergamins num. §5, 1376

i)
R5°* "(...) duo prob» compotorum

nuneunpentur quKjue «laminaré et teoeantur omnia it
compota tut v facía srve

negocia tam clavar»,
botsane, mifMtoen«, qyestiarum, communimu impositionum et
operum sive sut ho»sp»ta»um seu bacinorum
que per vie pro ducuntur quocum alio
quocumque wodo qui dicti s«u et nominan (...)" (AHCC
Pergamins núm. 95,1376 gener i)
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amb «to quatre paart, tancaven i confirmaven, g s esqueia, els
respectius exercicis

Els anys successius, efectivament, només s elegiren dos
oídos de comptas (63), i en cap atoa ocasió tampoc no s'etegiren
oïdors espacíate per a comptes particulars

Es possible qu« aquesta comissió de dos fos més àgil,
però en tot cas sembla ser que no tes

acumulades L'any 1380 el decidia de
sol·licitar un pnviiegi reial que autoritzés elegir quatre
oïdors cada any, a més a més dels dos tal com estava establert
des de 1378. Pert III, atenent tes supliques d« Cervera i perquè
pogués alteugenr-se ta tema va permetre i elecoó de 6 oidora
al 1380. Aquest privilegi reprodueix el de 1376 i ateses tes
supliques de la universitat concedeix el rei l'elecció de quatre
oïdors més. Però aquesta elecció extraordinària no només era
vàlida per aquell sol any, sino mente es ta vtgènaa
de sis anys del privilegi de 1376, i encara durant quatre anys
més que actuaven com una prorroga. Per tant, is validesa del nou
privilegi de 1380 afectava un fötal de deu anys comptent a partir
de 1376, al del qual període es continuarien elegint els
oïdors tal com es 'eia abans (64).

Els canvis en ta de la
d'oïdors van Mr progressais. A del XJV observem la

d'aquest procés amb la figura del Racional, Era un
càrrec tècnic per antonomàsia qut, aparentment, la

nomenada ptl Consti. Si bé és cert qye no tomem a
documentar els oïdors desprès de 1388 (la conservació dels
documents no és però), sobre el

63 AHCC 1377» 2r,28v; 1378, iöv;
1379, 2v; 1379, 108v.

^ "(...) quod dicti duo progbi non suffietunt ad
audiandum compota supradictam cum sint plura et a multo tempore
otrta. Idorco ad vtstri humitem suppbcaoonem tenon presente

(...) dt et da anno in
pomo cínsifco d»ctorum paciarionim

et vo¿* ac e!eg«re quator
m universitats invaneritis

probos sic quid sint sex
pfob»s homints qui compotorum nuncuptrtntur (...)
prediciam auf m sac annorum supernommatorum a dia qua
ipst sex anni fmi«nt ad qyitor continue
huius sent promgamus et hone presentem durare volumus et
vatere quondam cum dictam prorrogationem durabit concessw
et no ultra. Mandantes (...)* (AHCC Pergamins num, 100. 1300 marc
17, Clavtna 1380,92V).
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funcionament lit la hisenda local que data di 1715 expressa
clarament que « més a més de ctavari, racional i subsíndic, també
M havia quatre 'comptadoni". que podríem associar
pressumiWementalt Oïdors de tínate del XIV

A Vatèncua ei raooual des de 1329 i
fiscahöava els comptes del davan des de 1410. Però a més
tema competència jurídica al davant d'un tribunal anomenat
'Cort' que podia els de l'administració
financera (65).

Com p hem vtst, a Cervera et pot formalment del
racional a partir de 1392. Però el contingut del càrrec ja es
perfilava amb antenontat. Un text de 1393 refennt-se
ai de la via- que ha d'actuar com es i l'any
1385 es parla de reidor de comptes, en A més a més, el
càrrec d oïdor de 1365 i el de racional de 1393, recau en ta
mateixa persona: Berenguer de Cantona. Pf r contra, el 1188 tomem
3 documentar dos oïdors (66)

En definitiva, dona, és en aquest període de de
XIV (1380-1392) quan s'opera el de la comissió de

dos oïdors de comptes a ta figura del Pero es
d'una "de iure", ja que de fet, e' caràcter tècnic del
racional ja s insinuava a partir de 1376 quan tes auditories
comen a càrrec de reduïdes de dos pronoms de te
via.

L evolució d aquest de la hisenda
! hem pogut observar amb cert al del

XIV, Va ser el moment que va madurar el mymoptl í qye es
consolidà una estructura que va durar da temps.

Abans de 'i regulantzació del municipi el
1331. la de la hisenda no com a tol,
ja que el privilegi de 1311, sense deixar de ser important, no
deixa de ser un frustrat d organització financera que no
es consolidaria ins el 1331. En tot cas els magistrats
es preocupaven de toi Després de 1331 ve «i període de regulació
i de la despesa publica D'una comissions

d oïdors de comptes del t d altra banda
í de tes auditories- El Conteu nomenava

per a ofici que dtl comú, i

VILIALÖNGA B^EACL.JMfflfíBal—Xiifí'Ç'aíA (Valènaa,
1916), 5. Cfr. PONT "Órganos y funcionarios,. "~274~27§ '

m AHCC 1385, 71v-72r; 1388, 15r;
1393, 35v,



creava corrusswns "ad hoo" Al Harg del s. XIV htm vl·lst crear
comissions per ate següents motius fiï):

1356, . compte déte procuradors de la Cantat
1356,1362 compte déte obrers de Santa Mana
1360, cornpte de tes tal·les, questies imposicions
1362,1372 œrnpte dels hospdals de cada quarter

A de 1376 una da dos oïdors que
excepcionalment samphava a sis persones es teto carree
d'escotar loto els comptes, actuant amb els paers Ei 1392 sena
el el responsaWe d aquesta activitat

2.4. Dipositari:

Només molt la esmenta si
El trobem per prunera vegada del 1333, quan

ei Cons«! un prohom per a que t te dipòsits que es
a les Corts del i de) Vtrfwr, ordenava

ei nou pnvilegi (f?) Aquest el troten el
1356 (68), i s'ocupa igualment dee de la cort dels

reials Pel que ta ai que ho
regulava, hom podria identificar ho amb el dt 1331

"Volem emperò que te dits
conseylers no tmgen l'aver d« tes o
cumins e d'altres exaccions o ftyts a Nos o a
la drta pertanyent, abans em en ta Casa
de Santes Creus de la dita vila ( f (691

Del text se'n desprèn que hns moment els
jurats te que pertocaven ai

comú i també les que eren a l'erart re tat a través del
o del veguer A partir de la dt 1331, els

paers no disposarien directament Les note«
¿e 1333 i 1356 fan suposar que la part d ingressos

al rei (la proporció corresponent als bans, per
exempta) es dipositarien a tes Corts de i
veguer, \ les pel en la caixa

67 AHCC 1356, 35r, 1360 97V.
1362. 14v. I6r, 1372,17v. 16r. 33r

67 AHCC 1332-1333, 62v

68 AHCC 15r-16v

69 AHCC Pergamins 29. 1331 13 Publicat per
CANELA.TURULL Tres '
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de tres daus localitzada a ta Cssa de Creus, donant
origen a l'ofici da davan municipal

Aquest dipositari, doncs, denn« ser l encarregat de
custodiar -des del munidpi- ete Jiners que »s transferien al
batlle o al veguer. Ei càrrec tra municipal, tot i que el 1356
també hi participà el batl·le en l'elecció. No s ha d entendre que
ei diposrtan estès mctós dins l'estructura o institució da tes
corts dei batlle o veguer, stnó que formava part da la
infraestructura municipal administrant qua anirien a
parar als d»ts reials El dipositari, en definitiva, era
un home da confiança que només custodiava els diners o dipòsits.
Una vegada més ens adonem que el càrrec requeia, el 1333, »n un
mercader, que eren ei col·lectiu més avesat a amb diner.

El dipositari no pot confondre's amb el clavan Mante
que aquest controlava la de tos finances dtl municipi,
el primer rebia encàrrecs més puntuals Així trotem dipositaris
per a partides especifiques «I 1358 un altre mercader era
dipositari deis diners de la talla (70); el 1362 es parte d'un
dipositari de ta via, especificar (?t); «I 1372
s encomanen tot del blat (ta venda, suposem) a
Btmat PascpaJ (72); i tl 1377 tl ho és dels dinars
dels manifests ja (73). En no una d«
canvis (74), i sense quit en una via com Cervera doctimeniem
i activitat de banquers, la solució pol metàl·lic era la
custodia particular per pronoms elegits pel Cons«!,

no poden deixar c* plantejar
nos interrogants No sabem, doncs, exacta

i existència d« la caixa d« de ta Casa d« Santes
Creus, i tampoc no està prou la que els dipositaris
riantenien amb tl clavan i »I racional Es que els

dipositaris tinguessin els mentre
s efectuava la dtl tnbut o l'tngrès, t que un cop
tancat i exercici concret et liquidés tot al responsable
de municipal En sentit, el dipositari

els i d'una d'un
etc. Si fos aaí, cal pensar qu« el caroe ttndria una

70 AHCC dt 1 358

7 1 AHCC 1 3S2, ir

72 AHCC 1 372, 1 §¥

73 AHCC 1 377, 1 2r

tls orígens d« ia de canvi pot veure's
M1 LL08ET PORTELLA: Lâ_!ÎAaâJi Carw" dft̂ Cjrvj|£i_v_jiJL

(LJe»da. 1985)
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indeterminada, tant com It d'un
Tampoc no s'etegina penòdicament, iino en §1 moment que fos

(75).

* Els son 1333 Ramon
Pert de VERGÖS, 13i2 SERRA,

1372 itmat PASQUAL; 1377 de MANRESA, mtrcatítr.
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3. INGRESSOS 1 FIN ANÇACIO

3.1. Le» imposicions municipals

3.1.1. Origen i concapte

La Imposició t n aguell impost »idirte*« que gravava la
venda dt productes Aquest caràcter tnoVecte t el fet de gravar
mercaderies fa que a cops se'l popíes confondre amb un impost
sobre el „omerç o träfe- ¿e productes (76) Hem de pensar que es
tractava de costs diferents venda o consum d'una banda, i comerç
d'una altra. Dins el segon grup »«clouríem els de pontalge.
passatge, mesuratge etc , i en el primer (a tmpostaó objecte
d estudi ara. Per tant, no afectava el de mercaderies
entre centes, sinó la darrera transacció, la eompra-venda
dedicada al consum domèstic (72)

La mateixa institució es coneix a amb el nom
tfongen àrab d"ateàbala", o la traducció a' romanç la gabela",
i en d'altres llocs com València amb *l concepte de *sisa* (73)
Aquest impost sobre la venda de de bé, o
rmmobte, tenia un caràcter temporal i extrao'dman, t només
s aplicava en algunes ciutats del regne Una diferent
era l'impost sobre el tràfec, com a "portazgo" (74) Va
ser Alfonso XI a les Corts de Burgos de 1342 qui va generalitzar
1 impost sobre la venda a tot el regne i va canalitzar~lo en
benete del fisc ateses les econòmiques que

* Sobre aquest punt és particularment interessant Antoni
RIERA MELIS "La leída de CoHiure la administración
mallorquína I la reforma de aranceles de del siglo XIII
{1299'r, àçjl— .̂h·fiftDCJL JL .jrçhaeoiogica 1
(Barcelona, 1980), 91 126

72
Sobre tl tema en general, veure J F A VIE R E'BIPSLA

(Pans, 1971), 212-240

** la *s»sa* i duna
outat de ordre, com Cervera, és interessant > molí clar e1

treball d Antoni FURIO i Ferran GARCIA "la economia municipal de
Alzira a fines del XIV según un de de 1380
1381", Iĵ ejudad hisj>anjca_jÉjrante_ los xni al XVI 2 vols
f Madrid, 1985), II. 1611 Í634

El pontatge gravava només la ir«troduce»ó de
mercaderies, ben diferent de la compre da d aquests
productes La institució del pontatge a Castella pareix regulada
a Part!das_V, 7, 5
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afrontava tl rm davant «i setge d'Atgeoras Però paulatinament
a partir d aquest moment Im "aleábalas" van consobdar-st com un

ordinari i dt caràcter rttaf (75)

Longen jynsdteeional de tos Imposicions catalanes ós
un proWema que encara no sha acabat d'adanr Lorigen musulmà
de ¡equivalent a Castella, la "alcabala" hauna <te ser un

de rtftejHÔ ®n el qual no s'hi ha ga»no¿ gens
El ¡unsta XAMMAR (S XV) manifestava que les universitats tenien
«i dret d nposar tributs des d* molt la qual cosa tos
facultava per cobrar imposicions tot t que el dret pertanyia al
rei També un junsta, Andreu BOSCH (1628), reconeix«

potestat dels municipis que de (et recollien tnbuts.
tins qu« el 1663 reberen una confirmació per gravar els

(76)

Per la seva banda, BROUSSOLLE es pregunta si te
de Its Imposicions abans d« ser municipal, no hauna

una «stttwao reial o hns i tot En aquest
CARRERAS CANDI recorda que foren e) s XII amb

Ramon Berenguer lli per bé que diferents de les que trobem el
s XIV (77) Longen doncs no sembla discutit i mos si

' Sense tntrar més en matèria ens limitem a indicar
referència bibliogràfica sobre ¡equivalent de les

catalanes a Castella Lus G de VALDEAVELLANÖ Curso
d« HtstonjLjJiL lli De los o/tgengs fi
h"fl SteJaJidid (Madrid, 1968) 59€59? 607608. Salvador
WÖXQ iAstEif_löjEl fia tos Consejos Reajïf (Madrid
i960) Lutgi EINAUÖI "Un prec«tente scambt od
imfw)sta suï éntrala l'alcavala spagnuofa" R'vista, dj_ ¿lofa

V, (Roma 1940) 2234 ert m' Alfredo IGLES'AS
SUARÉ! *La Alcabala (Una aproximación ai estudio h t̂ónco d¿
>a mdtrecta en la Esparta del antiguo régimen f
HoTOenajf_il Prçffsgr A|oQiO^ÇAro (Santiago de Compostela
1981) 533551 el desenvolupament d aquestes "alcabalas" a

al XV i la seva amb les oligarque .
urbanes considerem interessant ei t'ebaii d*-- Julw Antonio
PARDOS MARTINEZ "La de oonazqc y bar. a
de» cte el xv 142^ 1503)
de la Hfœnja y medieval)
'982 609680 "

^6 XA^IAR X 43 45 Andreu BOSCH Sumari,
«ode» o E§«tome d Honor de Cataiunvji,

i Çfrdanfl (Perpinyà 1628 tatstm Barcelona Sueca
1974| FONT "La administración financiera er los municipios

medievales" 25? 278

77 Francesc CARRERAS I CANDI La ciutat de Barcelona"
Geograf tJLGjtnt[al de GataJiJÍA ( Barcelona 1916) 268 643
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considerem Its minvades atribucions deis catalans en
aquella etapa "embnone"»' En tot cas, ens interessa
d esbrinar own, quan i pirqué ts produí el transí cap a tes
imposicions municipal diferenciades de les pnmerenqueí,

Segons CARRERAS CANDI, « qui segue.x BR DUSSOLLE, el
carn de co'.juntura socioeconómica va afavorir, ti s.XII-XIII. a
deixar dg 'janda ato tribute senyonals M instituint-nt de nous.
Aquest "usattci novt" Q "drets de consum" instaurats per Ramon
Berenguer, lot i substituir tributs antics, requeien a tes mans
del monarca, i l'establiment no es teu tense :onflictes Els
antecedents de te Imposicions del s, XIV »te troten m els drets
de "quartera i quintar* de 11 ÇO i en els de vi, ei pa. la cam,
te olives í tot propietats (78)

Sembla sor -i no ens movem de darcaloni- que el canvi
deocsiu es dóna ei 1283 amb el privilegi Recognoveaint
Proceres* atoigat per Pere II a it dita muntopaltttt, quan el
rei reconeixia nombrosos drets a la ciutat de Barcelona,

Un altre salt qualitatiu documentat no es troba fins
1324, El bisbe s adreça directament als consellers barcelonins
protestant pel gravamen que tombé afectava els eclesiàstics Els
aoisava dliaver-üe apropiat del drtt de »es fn'-postaons. Ets

responien que es tractava d'un antic costum d« la
ciutat ua consuetul legitimava I acció presen1, {78),

A més a més, BROUSSOLLE dedueix d aq íest episodi que
les imposicions no Havien estat regulars fins aque ; moment, sinó
que únteament es recollien quan algun mot«»j extra-ordínan ho
aconsellava. Era un impost per sufragar un motiu :oncret. com el
1320 per una missatgeria a Sardenya, el 1326 en la coronació
d'Alfons III, o tl seu matrimoni amb Elionor dos anys de »prés.

Aquestes darreres recaptacions mostraver ß un caràcter
trtnsitori: irregulars i puntuals en el 5 motius, però

tl sistema de l'arrendament a subhasta. Aquestes
barcelonines encara no esdevenier una via de

78 CARRERAS CANO) LaAMABarçetona

Jean BROUSSOLLE' "Les Imposions municipales de
dt 1328 a 1462* ifütíios_,df̂  ü ist« ¡ría _!é¿dfirna, V

^Barcelona, 1955). 1-164, Vid, també sob 'e el pnvilegí
FERRO, Víctor: fL ^

J_Ci!iiyMf̂  ]ÍnjL_iL_D8CrejL^e_ N< ya JPJanía (V»e,
ï 967). 127 i ss,
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'CQular pel municipi, tot i que ja n eren gestionados
(79).

Sia mm sia, »I pas a ta i plena
Mi donar se quan )n recursos

permanents per afrontar despeses diverses defensa, urbanisme,
de productes, requenments reíais.

La documentació é« Cervera es muda en tot aquest
procés Cap a un impost que fi consum Ete rets
enfranquecen ato habitants d« Cervera de diferents drets
senyonals í (M), A permet de cobrar peí Wat a moUrt
al molí (81), obtga ais cíergues a pagar en i comuns

però mm no n tes

3.1 J. Registres municipal»

tl i d« tos
va tn tl a Cervera i a

La anttgt que del cobrament
a Cervera és imprecisa

Un document Que
132? i 1330 (W), que »is tres anys te
de la vila venuda la a un preu

bo, D'attra banda a partir dt 1333 és probable
que la imposició p tes m que la

municipal El que no és si va o no en
d« que v« de 1327-» J31 a 1333. Ens

a pensar que ti, ja que un c* 4 1333
tn dei d« ta (84) Per tant, és *àol
que la ts a a minan d® ï
de 1328-1329

79 "14-23

80 AHCC s/n. LP 1307 2.2r 2v

81 LP 132? maig 26, 20v-21 r

82 AHCC LP 1359 21. 92r §2v

ftíï00 ACA

84 AHCC 1332-1333, 91 v (30 1333)
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A Barcelona el Ant apareix definitivament
institucionalitzat •! 1330-1331, moment a part» del qual IM
imposicions m venen ininterrompudament fins 1462. Però ta
novetat era ta plena autonomia municipal a eta recursos
financers segons el prop* parer deis regidors locals (SS)

Et evident que mm trobem amb un procés tant i gradual
d« ta trregulantat a ta regulantat. i de! control reta! ai
domini municipal. Ambdues variants canvien ai temps.

No coneixem ta recaptació de ta* Imposicions de 1333,
però un acord municpal especula ant» ti que os fare dels diners
sobrers un cop pagats 12,000 sous ai rt« I en efecte, aquest any
la «mposioó anava com a imposició a subsidi e
ajuda dol Senyor rey" i a tal efecte "que loch pogués
minvar a créixer ta dita imposició en loch segons que is
fot vivat»" (86)

Això no ens sembla que la que
ß era plenament 1333 No en va ei

Contil decidía pagar un deute a i pronoms d alio que
sobrav? de ta Imposició havent pagat el La decisió
era i fi

No hi ha que l'autonomia > (a de les
al procés de del

municipal En aquest Cervera duna tradició
local d ençà el s XII La darrera reforma del

municipal, i que perdurava anys, és ta
de 1331, amb ta derogació de la i la reinstaurado

del de Faena de tos
imposicions com a mecanisme financer i autònom coincideix
per tant, amb un regim municipal i fruit d'un procés
de canvis i

Autonomia i anaven vinculades
Des del moment que tren una important font d ingressos, és lògic
que es convertissin en a fi t d assegurar una
partida dins ete del pressupost

BRÖUSSÖLLE «dea que la rivalitat entre Barcelona i
Gènova va el procés d'autonomttzaciò tota hora que el
rei s allunyava de la política municipal i es centrava en tes

bel liquts La necessitat ú argent d'altra banda,
obligava els municipis a esforçar-se en la recaptació la

85 BROUSSOLLE "Lis Impositions '27

86 AHCC 1332-1333, 91 r, §4r
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comtxnaoó fou la que cnstal.litzà ia tercera dècada de segle
XIV: financera municJpa) i estabilitat

Algunes vîtes i ciutats han conservat el pnvitegi
específic que tos autoritzava a d'altres
com Cerwa, no en tenen cap noticaa (87) De maneres, Pere
111 va donar una autorització general el a Im Corts
Montsó (W),

A Cervera no 0ns consta que tes tinguessin
una sera documental prop« El seu el coneixem
per tos mencions a tos actes del Consell < als volums de
davant. En aquests darrers s anotava a qui ts venten, i per
qumpreu.

Una de 1333 ens qua la Imposició
en tretze père ti 133? ens adonem que eren

catorze els gravamens, t que Alguns agrupaven d i'n producte
La dlmpotioioos amb tts d'arrendament son

any 133? En moment,

i
•CUTO
peí» i

-terrena
-furta

i
especiería i

i
•draps
«t

i
safra

-Mat
-VI

87 el 1331 Y
DÖC 96. 18, Tortosa, 1363 Manresa, 1364,

¿to FONT "Li " 204 21 0

-Lg administración " 205-206, nota
23 Posteriorment, I confirnava el general i
reconeixia ia importància qy? tenien les per
a la hisenda de i *Per quint, a

del de ia guerra »n del drt Principat
es donat destorb en la de las qui son
la anima de las Ciutats. Vilas. e Lochs en ió dit Pnncipat de
Cithalunya, ne se ais càrrecs, las
quals, ab Privileg« los en lo dit Pnnctpat di
Cathalunya Reys de immortal predecessors

han hagut, e ( )" (ÇYAjK l, 4, 25 1 1 )
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Com m veu. •• trot» a la de !a i la de¡
Des dels molins, dues de les prtndpaë tins després. Amb el
pas del temp» M n afegiren de noves i s agruparen. Però
el ventall de productes, a diferència de te sempre
mol semblant, i réduit B tmtoà tl quan es
cobraven 171m

3.1 3 Le« imposición« de Cervem: Tendencies entre 1337-1395

El que es a Cervera
en têt grups segons Huf

productes naturals i alimentais
productes manufacturats
Imposicions singulars

Ja tem vol (pe, a ctei que •
la d impos'oons fou mon a

Cervera i que agrupaven
més. A tai qut ts e) 1337, d'afegir

la carn, la » la tl pes o ti Wat dels
la Hequeoa i els portals Tot t hem du.

s arrendessin sovint junt amb

Ja hem dit que río una documentació
per tot «I a tes Ptr tint,

ens haurem de a alguns a parte*
de les gràfiques que que ta de tes
impósteteos al Barg dtl période 1337-1395 (vxJ a
les gràfiques) (FIGURA 60)

Atenent al valor anual, tl que observem és
una -amb afts i biteos- des de 1337 fms 1372. En frtnta
ctne anys ta suma de les Imposicions han augmentat en un 178%. De
1360 a 1376 es •.•inte stmpre ptr damunt la del període que
estudiem. Però el ot«nni 1378-1379 a un esfondrament
considerable, situat en el vítor total al de vint anys
enrera La nota destacant de f esfondrament la dóna e!

màxim a què s'arnba l'any 1384 De lany anterior
endavant, ja no es baixarà de la del El 1389

a una bona recuperació, per de la
mitjana, i il 1395 una en mitjana
L augment de 1384 respectt l'any interior és de l del 57%

A partir d* 1337, amb alts i bamos les Imposicions
mai van ser mfenors a aquell any L'índex 1337=100 ens indica

1052



una etapa de artbttwnt tmb aturades, però sense recessions
radtcats

Atenent a la relació de l'índex ens adonem que
el période 1360-1376 te« força interessant, p que, m m superar
te de cada «»y, i m m debtif ««te be 133?

SUMA ANUAL 1337-138S. CALCUL DELS INDEX

Index Mtx
Anys considerant

1337.100 tamNjMM
tít
51,471 •- 100

1337 100 §2
1354 !4§ ?§
1355 177 §2 100
1356 157 m m
1360 220 115 124
13« 213 111 120
1372 270 144 155
1373 204 106 115
1376 222 116 125
1378 1 5 6 m m
1379 155 81 S?

212 111 119
13S1 17S §2 99
1383 197 103 111
1384 310 1S2 174
13« 208 101 117
1389 245 128 138
1395 196 103 111

Ptro tl que si
findftx de 1337, p no eedtvé tin s» pef ¡ndtx tl
valor de 1355, de la negra (89) La
de 1337 a 1355 p és (de 100 i 177 1337). Això tflS

que no es licit els § ta
continu, i ets d« El valor

de tes fins t tot de 134S
Pefò a 1355, és qu« tos del

p no ton tan Tan

ÛQ

Its de 1354 és un
qu« l'hem tl

d'un sol En tots els
de 1 ̂ 55
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Il suma fa Menta dt 1384. i la de 1372, La resta tan aviat son
met ates que més baixes de 1355. però abrupte* A finals
de segle tes Imposicions tomen a aproximar-se il valor de la
mitjana centúria, amb IM creixement molt poc

Fins aquí la tendència. Amb ais t baixos marcats, però
que es pugui afirmar una marcadament creixent, m

tampoc decreixent En tol cas, un creixement moderat, com si
fóssim en un període o« oessacceteració

Però tendència, fidelment el
del comerç pel consum si menut a Cervera7 No està tan dar que
Its recaptacions de 1372 i 13S4 signifiquin una major

de productes Sé pot tractar-se d'un augment dels preus
de Its que ti vítor de la Imposició, fins i
tol havent se reduït -qui sap la de

l .a reflexió ens tem en els períodes menys
fructífers Vejam que ens ofereix li t minsa
documentació a preus, i la econòmica i

al Pnrtcpat per f xplicar la

Hom sembla d acord en que la cnsi
qo* la Corona d'Aragó va a dos

t» gran comerç » la banca, i la prosperitat (90)

Seguint PIERRE VILAR, ens «donem qu« d«$ de 1333, amb
ei "mai any primer" es succeeixen ets t tos
epidèmies de Aquests factors (de vegades no
ho són tant, però) i els d'índole que al
seu moment, fan el període de a parto
anys posteriors a la pesta 1350, i més a

dt 13SO A del comerç, fins i tot et possible
qu« te moments de fins
XV No és fins 13SÖ que es rtvtltn les profundes
del demogràfic, diu VILAR {91} Per la seva banda,
com «tea la mat»«a C CARRERE, no és que in««
l'estudi de la en» ti 1380 (92)

Les de preus i de HAMILTON per Aragó,
Navarra i València sén ben de la i
f«s 1380 una d« d« preus

30 La de M» SALRÂCH t es
d lustrativa Hs!OfJi__J|ej§ Països Cajíiinî

QngensjL!7J4J II (Barcelona, 1982).
91 VILAR Çfiti|ynyaj[ins_ JE H 147185

92 GARRIRÉ BirsejQna_J3JQJ4§2 Un cf rtre
I. 5^7

1054



símptomes ja d un desaiustament econòmic • la base. U
í ta deta preus en productes A vote dt 1370-
1380 eren de to depressió que s'apr ipava (93)

A NAVARRA» VALENCIA l ARAGÓ

Navarra inòei 1421 1430-100 Aragó: Ídem

12t§-1fSt,........,23»3 1276-1277.........45.8
1300-1310..........23.4 1iQi-13§?,.....,.JÍJ
1326-1330..........27.6 1333..............52J
1340-1344..,. 22.7 1350..............46.3
135M355..........30.7 1303..... ....72.4
1386-1370......... J3J «373-1374........111.6
1376-13a0..........7S.1 1376-1330.... 90,1
1396-1400..........69J

Valencia Wem

..........1223

qui
tes següents

(§4) més corrent, ja
QU« (M)

1333 .25s. migtfi 1340 3¿
1340,... ....10t. " ..........5s. "
1372 .20*. 6d. ' 1375 ......3-4s '
1375..........10i. " 1312,, . ... 4s '
1378 «A. '
1280 13«.8d."
1382 .. .. 12$. *

Là tot i wt no et
per fidel d« la

Amb tot yn

3a J. HAMILTON; iÉEA-JBfíl! apd wacje$_ jn_Ar2QorL

94 AHCC CC 1340, 7v.
1372. 32r; FM 1375, 7v, 62v,

5v.

95 AHCC CC 1340, P FM 1375, P 1382.
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ara aqueHes que ens poden aiudar a ta tendència dt
tes Imposicions

El context general són tes i eîs "càrrecs"
cié la vila (dificultats econòmiques), però de vegades ta
documentació é« encara més evident (96)

1362 referència al gran numero de pobres que ht havia a
Cervera

1376 el Consell no pot aconseguir moneda ni per mitjà de
m per altres sistemes

•137? de nou referència a l'att nivell de pobresa imperant
1378 molts no voten pagar els togatges
1381 nombroses penyores en ta de (a qui

no han pogut volgut pagar
13€3 bandositats > penil d avalot
1384 molts morts i malalties a la vila

AOH doncs, que ens la de la
d« tes

Ptr de d» qu*
i i Les ten

ben p que poden una i també
t«

El primer pas important és d« 1337 a 1354 Ataos i
de ta Amb »«te* dt 1337 one anys
de i epidemia sha a 145 ttvoiuoó déte preus

és tn uns de fluctuacions,
on ¡augment preus anà acompanyat del dt que

els de la a (Aragó s observa
una preus, a Navarra veiem (

Htm dt eonsidffif però. qut en el conjunt de 1337 no hi
m la de la carn, ni la del blat per moldre,
duts D havt r se cobrat -no ho

(cow a .mnim no consten)- ens yn
del comerç i de la Dt moment

no és »no una conjectura

En tot §l és la tendència
di§u«m-nt rtcuperacté- fm$ al màxim d« 1372 Aflueixen mos

a Cervera*7 ÉS probable que no El 1362 és remarca el
numero dt pobres qui hi havia a la vtïa pel

qut no bàsic Els preus de Navarra i Aragó gairebé
han I índex dt 30-40 anys enrera Però el qu« és mes

AHOC 1362, 18v Cla 1376 ?ir
1377, 8r Claverw 1378. 90r, Clavtna 1381 Si v Clavena 1383
74v, Clavena 1384. 85r
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important: la migera dt forment e« ven al doNe de l'habitual a
Cervera 1372, i donades lat del Consell, 'm

(del pftix només?) s'ha augmentat al 1366 (ST). Et
fàol, doncs, interpretar que aquest punt tan alt de 1372
reflectís un moment d'alça de preus, m d'increment del
comerç menut D'altra banda, et entre i 1371 que els
fogatges indiquen una davaMada important demogràficament El
mercat consumidor potencial pot haver se més d'una tercera
part.

No coneuem o!s preus de 1373, però el rebrot tfmd de
1376 bé pot uns preus del torment Aquest
any va arribar a ta xifra més alta que hem mai: no
res menys que a Sos. ta mgafa (el era da lus. ta

A mes. el Conseil es queixa que no pot aconseguir diner
per de tes clar que la de

minvant progressivament

Però el da tot va »nserrir-st el
137Í-137S Es va pttf de de 1355 i per

de la de tot el període

O una t>anda gent no vol (o no pot) e!s
de«í d'una documentades quenas

fraus que a tes ti 1377 da manera que
moites es Ets qui
s entraven productes de forma fraudulenta pagar (M) El
motiu ha de ser cert i deuna no explica
una tan marcada només un l és que els preus
també continuaven augmentant A el ruvei

anys a ta pesta, i a t'Aragó duplicaven els de
1350

Ens an un moment qu« la cnsi. dttt VILAR,
ta obertamèftt te Com en el grat«,

tes però tes sén
Estsm a la pora de 1380. qua hom real
de la que durmna fm» s XV

Els preus sén ais i no cap del
consum Només ate » qu« indiquen però no

La de 1381 tos de penyorts
als qui no i el 1383 de les t ei

d es viu a la vila

EI 13SO una del del forment, i

97 AMCC 14v

98 AHCC 1377,34r



anys després també del safra A Valencia, amb inte de 1429
preus superen de valent aquest nivell

Però el canvi més espectacular és ¡alça radical del
vítor total de ta el 1384, quan tes són
caite cop més evidents S agreup h o bé tenim m respir
puntual7 Ens decantem per ta pnmera opció vacü.lar

Ja ne'n vist que els preus a un nivell ait
L any 1384 »j produeixen tes epidèmies i Its cròniques parlen de

morts i malalties • ta vila' Ei Consell, angoixat per ta
manca de diner decideix de treure més de les Imposicions
El 31 de desembre de 1384 (començament d'any, ptr acorden

ta imposició de ta cam, que (to 4 t 5
d iíiura, la (tol vi, que pagarà el terç en HOC del quart, ta
ctei i tes al
seu vator

ÉS obvt doncs, que el d« 1384 fou
d'una de la proporció del tnbut. de les
municipals.

Li al 1384 s'havia «n ei període
Els (te tes

ter, a m»n«i, »I negoci de §«é més ÉS
que ti trnb

t que l'any 1385 p ne esdevingués bon arrendar tes
ÉS una hipòtesi qwe ta no ene permet

verificar »m

EI cas és que ti 1389 l'index al tercer pynt
alt d« tot el període, probablement del tribut
vigent des de 1384.

El que és cert, ts que. alhora que augmentaven ets
i ets valors globals, es dóna un de poca

de tos Imposicions. Possiblement a de la baixa
i per I« de ta

Un el tèxtil, ens tn un entmple.
Els ts queixaven aquel 1388 la d« la

donava entre 50 ò 60 no baraava
100 H. (100). És

En doncs, un per
continus alts t Li no era a contínua per
clos perquè la t per tant tl consum, i

99 AHCC 1 3S4, 4r 5r

AHCC 1 3ÍS, 1 9r.
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perqué il poca població existant també consumía nttnyt m nwivar
te capacitat adquisitiva M augmentant els preus Per tint,
una tendencia ascendent marcada pel major o per preus a
i alça m vtte pets igual que ets
alts preus impossibilitaven una tendència decreixent, tot i ta
minva del consum

O* w haver-se dobla» politicamenf la imposició el 1384
(i en endavant, suposem) ta dècada dels s'hauna

per una contfacoó constant Dt fet. aquesta deuna
ser la tendència'ea! del comerç

preus alts, reducció del consum per
de pooresa. i m ta percepció

de to com « recurs del pressupost

3 1 4 P.rttcutadtats

tl d« Its n'hi hará tti que
una importancia decisiva: ti vi, la i !a fariña. La

suma de les Ms votava entre tl 70 i del de
tes qu» co t̂vi tl (FIGURA 70),

DE LES

Any %Vi
Pet

1337 15,1 »
1354 10.2 24,5 23,4 42,5
1355 22,3 23,0 19.2 64.5
135€ 15.9 28.S 23,4 67.9
13« 20,5 20.9 27.2 M,S
13« 25,1 25,0 21,0 71,1
1372 40.9 20,3 1S.4 79.6
1373 27.6 27,4 19.2 74,4
1376 41,8 23.9 14,5 W,2
1378 22.2 31,2 22,3 >5.7
1379 16.5 31.9 23,1 73,5
13SO 37,7 24.9 17.9 80.1
1381 30,5 27.7 19.9 78,1
1383 29.5 30,1 19,0 78,6
1384 36,8 23,1 18.9 78,6
1385 36,3 27,2 16,7 80,2
1389 35,5 28,5 16,8 80,0
13§5 19,1 32,5 25,0 76,6

ts que la de productos
anat terrtny La importancia
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d aqu»sts MM productes alimentats. va doblar se ai Barg dtMM pro
(P»Gy«A

Una observació atenta de l'evoiuctò percentual de cada
un dels irm productes aümentios, et« revelarà quek»m
interessant No M tracta tant de destacar laugment absolut en

de diner, sinó d acionar se que tres producte« gairebé
la del comerç g menut Tan sols al voltant d'un

dels de fm imposioons de productes
a del període, que al començar

ía proporció era doblada No hi ha cap que el consum i el
comerç de manutactures havia minvat Els de pe«, per
exemple, significaven un 4.2% del total d« Its imposoons el
133?, i un excepoonai i 13% el Dis de 1383 no van

més del 3%. El mateix satrâ, la primera meitat
d« va en que rondaven el 2 i el
3%

És d« pensar ep« en de com la
part de segle els prescindibles.

la cosa provocava yna importància
productes dels no es prescindir els

Pot a eerrobomr tl tot que
no s observa una i

tn els tes productes Només la de la cam
tendència. De 1383 en el valor de

(a imposició de la estava per de la t d aquell
period«. El pes del i la flequera tret de
alts ne ert«tm*nt i ei vi es

Pert les ptr
que tot

a) U Imposició d*l vi

Ja h«m dit qu« trtn tres tes qyt
concentraven la ptrt dtl negoa Però la del vi i
la cam s'litemav»« ti prw»r toc També a des de

hns 1412, la del vi fou la de
de la (101), B ftt ser

A fa d« l'Auvergne, a Samt-Flour. per exemple, la
vi es des de 1345 Aviat va

101 "Lts ." 34

10t ]



uni pendo imprescindible, no dt l'impost indirecte, »n® del
coniunt del pressupost, (ont amb la tal·la (102)

Però • diferència d'altres Impostaon«, la del v
presenta una gran irregularitat 72 i 73). En deu anys.
de 1363 • 1372, Iw dootat amb escreix el seu valor En endavant.
els »te i batxos són met accetuats En general, ta imposioo
del vi, segueix ta mateixa tenoencia que descnt pel total
anual recollit

En un pnnopi el vi que es comeroava a Cervera
gravat en 1/1 part. que era a oagar W diners

per A Its düiTwnes de segle, en n384) p es
deixa de gravar amb el quart (IM pari) cc~ ser que es
feia, i passen a no rts menys de 1/3 part del producte
L equivalent m moneda et §0 per en toc dels §0

vigents tas (103) En mt§ per tant, t)
gravamen ha sofert un a un

de primera pol observada
precisament ei 1384

Com hem vist en una blat i ta verema
els dot productes més t pet Conseil

La daprop el seu en
de productes La
d abastiment i/o protecció de vegades tn conflicte amí)
els de íes te ¡a

en que el vi subvencionat
o trine tflmpoiieté Eli paen dt 1377 com un

el que ts venes ¡a del vi te
de i §1 ftt que ts que tnrts v« a

la vite S entenia ta com un entrebanc a
de vi En era i«í Ant» els gravamens que

ei producte el no era cap
bon negoci entrar vi a li via El samscà a tot. No

ptrdrt font i va ta imposició.
Adventen a's compradors dt ¡a que no ts
perquè ei ftt m. El de forn, per a«è. no podria vtndre's
fins que %'mlwufn la producció (104) Però

municipal p Havia portat I any interior, quan
ets aftndtttors vtwnt qy« es demava entrar v» (franc7).

dt no alio que {105} Des del

102 Ville d Auyftrjgcf jyj feas.
2 vols (Pans,

1 °3 AHCC 1332-1333, 93r. 1384, 5r

1 °4 AHCC 13?7, 3v

1 °5 AHCC 1376, 31 r
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moment que t's ptffeuiaft adquinen et dret dt cobrar ta
Imposictó, M stntJtr tegitimats per exigir-lo 8 totho'n. Treure'n
•t rendiment «n coherent, i aquesta xocava arnb els

D'una banda el municipi feia bilaterals amb
d'altres universitats § i i efecte de cert comerç
Els impositadors. en canvi, no estaven de i m entenien
dt tractes privilegiats, ¡a que en darrera instància te
perjudicats eren eüs Això és el que el biat i el vi
rntraadajat amb els de Vilagrassa (106), i el pnvitegi i
txampdò déte ctergues (107), sobre el qual |a hi tomarem. De
it p»caresca del frau ta n eren prou ells mateixos

descobnen i rhtrba i to
que hom entrava al recinte urbà (108)

b) La !mpo*ictd de N carn

La de la carn 74 i 75) imb
la del vi en importància Ara l'una, ara ocupaven el
Hoc preeminent de la A de la del vi. ¡a

de ta apareix t una Unit
La teva 1/3 i

1/4 part d* total dt tes tmpotiaofm.

ta una línia
ascendent, lot i que no és continua n« regular. Fins 1373 la

i probablement el comerç d« la parar.
ti 137S í 1381. p»r oH la a partir

d aquest moment i fins el del peno'ie. probablement a
dt riyfmtnt de prtus tí ¿s île 1380.

Let adoptades pel ei 1384 també van
en la carn. El producte estava gravat 3d. per

ctes d« 1358 (109). i amb 4 dVM. dts dt 1372. com a mínim
(110). L'incrtmtnt d'ur» ptr el 1384 d« 4

AHCCCIivtna1333, 24v.

1 §7 AHCC 1355, S2r,

108 AHCC Constis 1377, 34v

1 °9 AHCC 135S, 46v.

110 1372, 24r.
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a 5) es va notar en el total d aquell any (in), (gual
comentaren amb el total anual, ta «tn segueix la tendènaa amb
força Ei 13S4 M es proposava d'actua,
en el trau que ara reconegut tu Im de ta own i del
«M.

e) U impo»»ciô et ta tarin«

La tntogia d« bastes an
i alimentació, i també en el pressupost, es compléta amb ta

qy* gravava la (FIGURES 76 i 77).

En tes primeres ordenacions a la imposició.
tes de 1337, es plegava sobre el blat Suposava el 24,6%
del total De ben segur que any agrupava el
blat que «s càna a moldre i la de 1354, el

del blat (blat de plaça, es d-u de vegades per no
confondit 1) osei.lava entre 1,1 í tl 7%,

Per tant. de5 d« 1354 trobem bla! de i també pes
de o blat per moldre. La a les ftaquertas ens
apare« tl 1360, Durant 3 anys, in* 1363, ts ai maig* és
Its an tenors, perö a partir de 1373 ja s arrenda
contínuament cl pes data

La dms ei total de its és
notoria. El 1380, per exempta, va ei primer Hoc en

j tl tl 1354» 1378, 1379, i 1395,
de la cam.

La tendència que observem en la
la de la de tes A més a

de 1372 i sobretot 1384, en un tl
1360. B pynt ba« de la ts ei 1376 i no ei 1378-
1379 com era comú.

No és que It tl 1376.
coincideixi amb el preu més alt mai pel torment: vuit

el seu preu normal. Amb un preu alt. la Imposició del
blat del no va per ia
del moment. El 1376 el Cons«! no diner
de tes de veïnal. El municipi va haver de

el blat a 50 s, i per
a

AHCC 1384, Jr.
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La dt) 1376 it ma. tít» comerç per h
coniuntura deis preus, i per la muièri« déte consumidors

Ei 1372 «n canvi.mometit d alça, també coincideix amb
alça de preus, però • un nive« que s'hi podia arribar (20
s/migera) Aisé permetia comprar biat i empobrir se; pe'ò a W
s/migera (a deuna ser gairebé impossibíe de comprar ne

Com totes, ta Imposició del també va
e! 1384 per decisió t això explica fi

màxim d aquell any

Una de les poques notier i que ens ha arribat d'aquell
1333 és Que la Impóstete del pes déte es vendna per M
un any que perdurava encara d 133?, però no després de
la pesta: el 1354 p trobem vendes fraccionades quatnmestrals

d) La Imposició del Mfrè

Ja ens fet de la salmuera de
Cervera Li vtla orobabtement no era un centre exporíador de

en ei comerç o D'altra bandí, qui més
qui menys, veïns de Canora d* en
tes propietats. No era d estranyar, dotes, que ta impos.cio
del malgrat el prey an elevat del producte no prengués
un itoe capdavanter (FIGURA 78)

En tls de màxim rendiment de ta
fürtn 1354, 1337, 1363 « 1360. amb yns

5 000 A de T 363 observem un
d« que jt no m Ni amb tl

de la imposició el 1384 no es va temar a
a

Els es de 13 78 endavant -excepto
any 1384, que sol-, i fins de segle, quan

el de to del sols és d'un 20,3% del que
feta quaranta anys, el 1354

Si que tl de! va anar
ptïfrtssivamtnt, hem de qu« la tindència a la

bawa, des d« 1376, una minva en Mur
comercialització

Pel que fa a la de la Imposoó
del la és a la de valors

Els pel foren sobretot e!
133? i 1354, quan la suposava el 18,9% i el 15,3%
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respectivament del A partir d'ouest moment i matant ete
vators absoluts de 1310 i 1363, la d'aquella
impóstelo m baixar considérablement, essent ti del 7-8%.
la meitat que «i anys anteriors. Una tercera t tase de
ta Impóstete del safra sanceta ei 1372, quan en xifres
percentuals, t« va continuar desvatontzant ta incidència en
tl d» l'impost: del 4.5% MI anar baixant fins al nrvell
més baix, ei 2,2% el 1395

En termes relatius, per tant ei pes del safra «i ei
comerç cerverí va decretxer esporàdiques

pocs després et ta de 134è.

e) U lmpo«ició M MM

Aquesta grava ei blat que es a
vendre a li plaça I era independent, des de 1354, del blat que
es a moldre La coincidència de tes on una de tota ens

tl ten de 1337,

La gràfica (FIGURA 79) en» dos ttpteiatrnent
pel que fa al blat que t§ vine a 1373 í 1376. ÉS

ben possible que ta ta pels preus del
forment Ei 1372 s'havia (no qut tl 1373). »
ei 1378 el seu valor de

La dei blat ocupava un lloc pobre en
»I Trtt d'aquti 24,8*4 del primer any
(1337), del 7,8% del (1354), tl 3% i
§14%.

f) Let altres imposicions

o complementènes que
ens interpretar tes d« Imposició, esdevé
una anar-lts una per una. Davant la

documental en un global
80-87),

En la hem que la Imposició
de 1354, la pnmtra documentada de la pesta, ha minvat el
seu valor ta d'abans (1337). El cas de la Imposició

Its és btn la fou de més del 50%.
Tret d'un estondrimtnt fi 1355 i de l'alça coneguda §l 1384,
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presenta loica estabilitat an* una Bougera • ta baixa
d'ençà 1372. Però amb valors absoluts tan com MO ò WO
sous, les osc'l.lacions afectaven poca quantitat de diner

L'últim dels productes alimentaris gravat era el peix,
que des del pomer moment es cobrava Junt amb ta pete. Per las
oscil laoons que sofria no podem determinar per quin dels
productes eren motivades. Nosaltres estudiarem aquesta Imposició
dins el context de tes manufacturados, i en especial en el
Mx« (112).

En un primer moment erm tres de diferents les
Imposicions que gravaven e' textil: la de la pela, déte draps, i
de la i per bé que tos primeres deunen
unificar-se d ençà 1372, com a minim. En ei comerç de draps es
reprodu.en tes Queixes deis arrendadors conta els paers que
enfranquien alguns mercaders perquè a to ta. En

ets tl compensava als tornant-los part del
que ja haven pagat, en concepte d'mdemmtzacio (113).

En i percentuals, ta dels tres
al van tenir una importància decreixent.

Quan tres Imposicions van tenir més incidència en tl
total va ser ei 1337, que suposaven 1/5 patt, amb el
18.8% Però aquesta fork incidència minvà aviat. En quinze

bama al 8,1%. Mai més ja no va superar tl del 10%, A
la dècada oscil·lava un 6% t un 40% Els

paers es ressò d aquesta tendència. Es lamentaven
que en !a venda de les de 138Í la de la

la meitat que uns anys enrera (114)

D altra banda, és rrolt possible que la Imposició que
grava els i que veiem desaparèixer de 1363 es

luntament amb la de la pela, í no amb la t l'estam.

La interrupció de la séné de la dels draps
»•node« del tot amb un augment brusc rte la Imposició de la
pela, el 1372 (hem de recordar que no s'han guardat registres de
1364 a 1371, inclosos). No obttant, però és improbable, també

que els d'estar gravats

* La "pela* eren draps de i fustany no
confeccionáis, < llana filada. També s'hi comprenien aqueltes

ja i d'un preu més baix (M* Teresa FERRER QECj

113 AHCC Clavena 1360, 93r.

114 AHCC 1388, 19r
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aqueles (petates contra l «ntranquiment del *ot i que m
ref enen ai temps de la hra (IIS).

Ot ser certa ta que • partir de
1360 el comerç de draps i petla 0 peix') anat decreixent
paulatinament Im arribar • un punt « »1 1311, amb una
lleugera recuperació postenor

Com m ta« artres Imposicions ti d'abans i
de ta pesta "* disminuït; considerablement m el peix

peila, i menys er tat altres També tl peix -pella m caracteritza
per no cap alça espectacular 1384 cosa que si
fa la MM i que a (te s na lins els

de

Una que htm conjunta és ta
del ram de la pell En yrt pnmtr mom*« s'navw arrendat en tres
parà el cum, la blanquería, i la La primera va

a ta i la amb ta
Let tres plegades, però, van poca incidència en

•i total sempre al del 3%, de 1355 que. no sabem
per motel, ei seu rendiment es va tos al 13%
Aquest any va quintuplicar de llarg el seu de l'any

Perd l'any (1356), la va cayrt en un
més de tot el nostre No elements

per tan

Al d'aao, »I 1378-1379 el »Jeteens
t el 1364 una que p era

En »I perrada d» 13SS a 1395 la de la pti es
va partiré en més dtl doble, arnbam al limit més baix

Una <?s ta que agrupava ¡a
' la __ Els

» son Tret dtl 4,7% de
133?, mai n« amben al 2%

En cas no s aprecia
t de I any de ta pesta En canvi es es a

d« 1376 ¡augment de les farà que el
1384 arribi ate S» d'aquell

motivat per municipal, la Imposició
un« la

i

Las de la la ferreria. i els
es gravaven per des dtn començament La de la terrena
era poc el seu pel mun«tp» no
ambava ni per pagar el anual dun que era de 200

15 AHCC Clavera 1360, Í3r
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La ho era una mica inte, paie poc L any 1337 la
sola m suposar tf 3.4% del total F oabiement la contracció
demogràfica m lar que il consum fes més baix Deuria aar
pe!s vote da '372 9» totes «m van arrendar se • l'hora. Tot i
ano, ti seu vator relatiu no arribava, sovint, ni a f 1%, Sote
a partir de 1334, i to finals de segle, va desvetllar s«, quan
arnba al punt mes art O 395 3%)

La gràf»ca ens manifesta la tan notable da
133? a 1354. i «a alça. amara mat tl 1356 A partir
d aquest decreixent fins tl '379.

te M no sabem exactament en què la
dels Ens recorda dret de portatge

que es pagava quan s introduïen mercaderies dm s del recinte urbà
Es que lot un pel dret

d entrada A Barcelona, en efecte, es qua
entrava o carregada de cosa, a no ser que a
moldre (116). Paf tant era un el » no sofert
tl consum,

Pafò li més A its va »r la
de¡ sit> Htm M que gravava el i tes vendes de

As de de albergs
i fris i tot » Ftt i fet, la torra

poeta aar un cte eomtrç, yna

La d«l $* ts vi des d'yn pnme-r
El 1337 i tl 1383 va ser la Paro

en el s«y paa rondava 11% i tl 2%,
e»cepcions d« la pesta, com les

va rtdyir-ie a la marta! Va anar cratxant fins oi
1363, i a d'alashores vi començar a ba«ar fins que,

il 13S4 d« noy

3.U. Administració de tes Imposicions

En no un per tes Imposicions,
sa'ns d'aqyesta Penstm que el
sau » la seva estructura tren a les

da par bé qut les

116 BROUSSOLLE "Las Impositions municipals "90

10S8



proporcions de Its sumes i ig de productes
(117),

La documentai* municipal dues
juridiques eis compradors o antndriort (11S) dt tes
imposicions, i tit corredors Eli paers eren ei tercer membre

que M participava, en nom de la A Barcelona
els compradors M coneixien amb §1 nom d'afermaaors, i s ajudaven
d'uns "colectores" En pnncipt eren subordinats dels afermadors,
però al s. XV foren controlats i nomenats pel muricip» (110). A
Cervera no apareix documentada aouesta figura

Quan un any o m quatnmestre ei m trobava
qui tes compres, aleshores I impost es recollia sota

del Consell Eli d imposicions" tren
eis de fer• ho

M nem dit que el ¡ es
de tes tím del del s Xiv

Però en darrera ratènc* era el monarca qwt encara autoritzava
i qui ta d'imposar El

no poete inventar noves p que era un dret
del re« que aquest havia cedí a tes t

El primer en eis ert aquest afer
fou Alfons ¡II El 1333, dtt d« MortWane, a les vites i

d« que o tes
llur propi Anys en tes Corts

de Momso dt 1363, Pere lit
en d imposions, i els d«

íes d agents encara pel

17 Continuem seguint t 11 d« BROUSSOLLE pel
que fa il coneixement del funcionament de la ("Las

* 1021 ss )
11R Utilitzarem ate conceptes "comprar" i "arrendar*

indistintament, tns rtftnm als del Consell amb ate
particulars, tot i jurídicament es de dues
institucions Els contemporanis parlaven d§ "vendre la
impose**, no la propietat t la de I impost
no deixava mai de pertànyer al muntop» Per tant, es venen ete
fruits de l impost, però no s'alitna mai

11Q FONT "La administración financiera tie tos
municipios " , 209
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ni Joan ti 1470 m m reconeix que tot et réfèrent a tes
Imposicions pertany* ais regidors muntopals

Ni que no s'expücrti, m dubtem que la concessió et
feia pel sistema de l'encant públic" e subhasta. Els afermadors
o arrendataris que més diners ofenen adquirien hi

de cobrar el dret ato productes determinats El
benefici era tot altò que recaudaven de més el preu que
havien pagat per arrendar un servei municipal Ei negoci, està
clar, podia sorter malament i resultar que «i preu d arrendament
fot supenor ai que s'havia col lectat Era un nac

Davant li demanda de diners pel rei, ei Consell podia
tos Imposicions segons li convingués Aquell 1333 p

un bon marge de maniobrabilrtat En una van ofenr-
s« opcions vendra tos Imposicions per un període de 4
mesos; arrendar-la per Ms meso¿; arrendar la també per tos

però rebaixar ne el preu, o bé no la i aconseguir
recurs«« per mitjà d'una ai comú També hi havia qui
proposava que només es ixis la imposició a 3 ó 4 productes.
Despr** d un del es la a
una comissió de pronoms, per a que els prenguessin la

(121)

De filer en podem dedutr que tes ja es
venien cobrint des de feta yns anys, t que no era un costum

i Tint podia arrendar-se com no, i
era fluctuant ate que La m deuna
vendre o no tn a tes puntuals
tfaquei moment,

El que sembla, però, és que la -tot t el que
dit- força als de 1333 Hem

documentada una partida de en concepte déte
per fer Its per tes Imposicions

(122)
Un interessant és el d*

f'amndameni Les pnmtres Imposicions (1337) eren
per tot yn any Els arrendadors 1e rtposrtar tot

el a. començament, la qual cosa p limitava els grups

"( ) b no entrametrts directament o indirecta d«
la exacció, o de las

»mpostttons als paers, procuradors consols o jurats
d« las ciutats. t tocs juita ( )' (ÇYADC l.
4,25, 11)

121 AHCC Consells 1332-1333, 91v, 114v

i 22
* AHCC Ciavena 1333, 24r La remuneració en serv9ts era

de 225 sous 16
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que podien lenir-M accés Sovint, però, m deixava •
(tetra una petita quantitat. B sistema, que pressuposava

à» capitals disponibles, aviat va canviar Desprèb
de ta pesta ja trobem que normalment M venen per périodes de
quatre mesos Això entra, aparentment, en contradfeeiò amb to
tesi segons to qual després de to s haunen concentrat

en poque, mans. Té relació una cosa amb l'altra?

De 1372 en endavant, i gairebé interrupcions, tes
Imposicions es van tomar a arrendar anualment

Hem de pensar que el de partir-tes obeïa,
efectivament, a !a condició econòmica dels arrendadors
Zvitar la insoivènoa a ta meitat dti període, trobar compradors
amb més etc Això no sortia un
comprador sovint el Consell no va desaprofitar

Et 1358 samba a ! extrem de vendre'n a
quatre í ¡iquidar-les mensualment, i v«ndre*n dartres
només per dot mesos (123).

El termmi darrenoaneni no era quelcom arbitran Et
Consell esteva mancat contínuament de recursos. Sempre tenia

de rapid Per mostrava un
inequívoc en vendre tes a un any en Itoc de

Aquesta política *tïa que
segons tt termini de l'Arrendament. El 1377, per exemple, i

de la d« la carn, els ¡arrendaven per
10-WO » era í per 12.500 » era en tercet. Aquel
any concret, temen dificultats per trobar un comprador
solvent qy« pagués tot aJ comptat. Finalment va ser un company
('companyó") de Ranw. Serra qui va les 450 H. d'un altre
pfgftndent (124).

Els de fininçacto podien donar mil voltes. Un
cert moment suggerit la d« vendre 1000 s.

i atorgar la imposició de la carn -anual- a aquella
persona que a tfany redimís el i la renda
corresponent, havent primer la ( 125).

De fet. no fitaven els moments que el comprador no
podia liquidar el i derianava una moratòria del pagament.

El entre i arrendadors donava
dret als a 1er pagar la a tothom. A part del

123 AHCC 13§S, 46r.

124 AHCC 1377, 3r, 5r.

125 AHCC Consells 1377,3r.
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tracte, això és ef qu« interessava ate que feton
benèfic« quants més productes taxtssm.

Tothom, en principi, estava obligat a aquest impost
indirecte Però els problèmes i els m upturn!
contínuament

A Barcetona. el conflicte amb ei sobre »i els
clergues havien de pagar Imposició o no, »s troba «4 1328 (128).
A Cervera, el 1333 ia fe«a temps que temen a! mateix contenaos
amb el bist» dt Vic. I no eren només BarcMona i Cervera. EJs
paws dt la nostra vila enviaren missatgers a Manresa. Berga,
Vilafranca i MontWanc per saber com ho htvttn al (127).

L'enuig dels compradors de la imposició rebrotà
contínuament tl 1355 exigeixen que sels tomi diners (el bisbe
mm a Cervera i havia comprat moi vi pagar l'impost). El
1356 semWa que el municipi havia Im cotitzar els
clergues, però el mateix mi reclamà quantitats
Semblava ser que arreu tl problema es «gual El ret es

Contran a Què els paguessin
(128),

En canvi, un pnvtlegt del Ptm lli obligava ate
clergues a pagar quatre sous per mi. en i comuns de la
via (125).

En endavant, els preveres no pagaven imposició, però
•t§ paers van estrènyer el control per fis abusos. Un dels
s«», ïmts era obligarlos a pagar, i retornar-los el valor de la

mensualment, en presència del seu ( 130).

Im ..'14

127 AHCC Clavaria 1333, 24v. » XAMMAR, a qyt erta
FERRO, que »to immunes a les
càrregues i exaccions municipals Però dubtem d aquestes

com a min«i per al XIV (FERRO E
notas 78, 81 ).

Les Imposicions cobrades als durant un any i
nou 60 El rt» t peni la universitat

les (AHCC 1356, 3?r-38v, 21 r)

129 AHCC LP 135S 21. 92r Per 'comuns" cal
les que es col·lectaven, no pas les Imposicions.

1~" A«6 passava §1 137?. El 1384 en el control
a que estaven per evitar abusos en la compra franca de
carn, sobretot (AHCC 1377, 34v; 1384, 1 1v)
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Però els i la vulneracró del venia de més
cantor», segons Im queixes dels atermadors Et moiy pnncipal
eren les franqueses que «to paers atorgaven unilateralment,
negligint els drets dels impositadors i perjudicant llurs
MtfttiQS, Ateò et el que passava amb el comerç de Wat i safra
amb Vilagrassa (131); als mercaders que es pretenia que
vinguessin a la fira; í ate mercaders de Berga, Camprodon,
Ripoll, Perpinyà i Puigcerdà que entraven (draps barats)
amb franqueses, etc (132) Els compradors de les Imposicions
lesionades aleshores eren indemnitzats, però no tens« abans
comprovar te paers si ?que!ls tenien algun compte pendent amb el
Consti (133).

Encara trobem extraordinaris d indemnització
quan, per exemple, la sequera no deixava moldre ets molins í la
Imposició dtl Wat a moldre (o pes dels molins f es perdia (134),

De fet, qualsevol cosa que potenciés o entrebanqués el
comerç i tes importacions era captat aviat arrendadors. Fins
i tot es quedaren d« la prohibició del joc en temps de verema,
Segons ells això i obstaculitzava que vingués més gent.
Salomonieament, el Cons»! decidí d« ptrmetre el joc només als
forastera. Realment, la tafurera estova prohibida per ordre de
Jaume II des de 1323 (135).

Pel que fa al rnotlu exprés de la Imposició municipal,
Broussoit va indicar qu« an la seva primerenca tnavtn

a sufragar despeses concretes: el matrimoni d'Alfons
lli i la guerra amb Gènova, Amb »I temps, ind»ca, va tendir a
regular-se i entrar de ple en el sistema ord»nan de finançactó.

L'expressió del motiu de la venda la trobem a Cervera
fins relativament tardanes. P'^rò això no és símptoma de
poca ínstitueionaioació de l'impost, sinó dautonotnía municipal
a l'hora de planificar la fínançaeió dt les dt^oeses de la vila.

i, es quewes vers Vilagrassa daísn de 1333 (AHCC
Claveria 1333, 24v)

1 32 AHCC Clave na 1 360, 93r, I09r
133 AHCC Claveria 1378, 62r.

El 1355 els paers retomaren 120 sous del pes dels
molins perquè no podien moldre gaire, ja que la poca aigua que
baixava os gastava regant dos dies setmanals i ei molí funcionava
poc (AHCC Clavena 1355, 62r)

135 AHCC 1388, 53v; Pergamins S'n; LP 1323 octubre
28, 29r-29v. "Revocació queJ senyor rei foyta de la tafurena
que no ních hay« en temps de fira ne en negun altri temps".
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La Imposició de 1333 sembla Mr que anava destinada al
ml Però la recaptació s esperava suficient com per pagar unes
despeses que el Consell lanía previstes Per tant, aquesta
primera Imposició documentada ja part -poc, però M
conjunt d'ingressos Implica una planificació És obvi que no
s adreçava automàticament al monarca, sinó que era el Consell el
que decidia com i en quò esmerçar-la

La pràctica de dedicar una part d imposició a tes
reials vigent tl 1355, de que Ptrt

III es beneficiava de 3/4 parts de la t »I Consell de
la restant 1/4 part. El motiu ara, continuava sent r armada
contra els genovesos.

Però poc a poc apreciem en la
distribució déte recursos el 1356 vendre
Imposicions per aconseguir recursos (136), el 1360. a
mes a més del rei, també s'esmercen a pagar da i
violaos (137); el 1366 ta venda és un recurs
financer més al costat de tes (138), el 1377 es
ven la Imposició de la cam amb diners per avançat perquè s'ha
presentat una despesa que cal 039). el 1378 ts
destinen, amb la venda d'un censal, a i
pendents ('40)

En fi, el pagament al raí. tan no l'interpretem
com una ca« rega feixuga a la una

del Consell No en va, la era
important, corn veurem, d'adquwr recursos, t les ptttcions

una corrent que com es

136 AHCC 1356, 19r

137 AHCC Clavena 1360, 6r, iv No hem trobat cap
referència en la documentació de 1360 que fes a pagaments
a la Diputactó del General. Sobri el finançament d'aquesta
institució, en fa un breu FERRO, Víctor Ej._Dret Public

_LSS_ jQStitygions a_ _£atajyny_a fms al Decret_<áe Nova
P!anta"(Vic. 1987)."243. 258"

138 AHCC 1366, 2ÖV

139 AHCC Consuls 137?, 1 v

140 Clavena 1378, 8v. 103r
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3 1 6 Condició »ocial del« arrendataris

En ¡arrendament de tes Imposicions que van de 1337
tins 1395 van intervenir (considerant només els anys que tenim

un d« 250 persones, amb un prorrwg de 14 tndivtdys
any Perd només oonenem fortín socio-economic d« gairebé

la dells Sembla norma! pensar que hi hauria més gent amb
ote déte que nuknent trnn otoumentat, tampoc no htm
d'esperar que ens ei dt tots De ton que existia un
bon grapat d'individus sense cap adscnpetó determinada: els qui
es dt<tov«n a la terra i n'trtn terratinente, ils

etc

En tl de 1497, complet en
ictô yn no »ndiqyen cap

otici » No ens ha d'tstmnyar qu« ai s XIV trobem
» d'vidys

De les 111 qy« hern retendes a
d'lmposioons. prop d'un Sv">n Aqy«st

era, i diferència, »I grup que a «vertir en
Els col qye hi participaren

els (FIGURES 88-91)

1337-1 3S5 $141)

Total 250
Total d 1 1 1

Mercaders
ram de la peA
notaos

tn dret
apotecaris
eamteers
mediana
corredors
senyors
moliner
hostaler
besser
candeler
espaser

63
12

9
6
6

4
3
2
2
t
1
1
1
1

141 La informació fa referència ais divuit anys que hem
1337 i 1395 Oue el r' es correspongui

ei es deu a que ha dubtes en
dent ficar alguns individus Trobem el matei* antropònim amb
oficis diferents Tambó cal anotar que dels quatre camicers

consten com a mercaders, »gual que un metges La xifra
de mercaders podria disminuir, en to! cas, en tres
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flequer
sastre
teuter

Toïti 116

La retado dels grups socials compradors d'Imposicions
és i: nportant perquè ens indica la dísponMtítt de capitate per
invertir Segons el qua venem, és obvi que eren els mercaders els
qui tenten. sovint, »to diners necessaris per afrontar «te

de let imposicions.

El ram del tèxtil no apareix en la telado perquè els
reconeguts que compraren Impositions tanoé constaven com

a mercaders Er» tot cas tampoc no eren gaires. En canvi sembla u».
florent •» dt la pel Si la figura dit nweadtr i

draper ts confon, en el treball d« la pef el saràcttr product
t és 'neiudible Blanquers, sabaters, cuiraters í pellers
van intervenir t n l'arrendament de les

Seguidament ens apareixen dos col lec «us que anaren
importÉ.Toa e« e»' transcórrer del s XiV- els notaris i

i ets apotecaris o tspenters

P»ró més qui no analitzar cada un dels oficis qu« ni
intervingueren, és mes 'tpresetrtatíu saber qui '/a comprar tes

més carts. J vi, la cim, el pes dtls moins i el
Aquestes tren let que nacess»taven la intervenció de

que es ctesei ibossavon a "diners pnmers".

Podem dir qut estem força satisfets del nivell
en aqytstes quatre Imposicions Excec«te tn el cas

del oes (o blat a moldre, o flequer«), el nivell de
de l'adscripció professional sols rondava entre el

10% i el 17% Per tant *s dades són bastant représentants.

Com observem en les gràfiques i quadres corresponents,
ets mercaders continuïn sent el grup social que compra més

el S5,S% dels arrendadors de la Imposició del vi -la
cara vegades- eren me readers, el 55,7% en el cas de la

carn. i el 48,6% tn §1 pes dels molins On la presència dels
és encara més accentuada és «n la imposició del safra,

on representen el 70,9% del inversors Tots els altres grups
representats en proporctns mínimes només els

amben al 6% en el safrà.

En la compra d'aquestes Imposicions tan cares contmupn
individus del ram de la pell, algun que altre apotecari,

a juristes i els nolans
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