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ANYS SALARI 

GUIXAIRES 
SALARI 
APRENENTS 

ANYS SALARI 
PINTORS 

1466   1466  
1467   1467  
1468   1468  
1469   1469  
1470   1470  
1471   1471  
1472   1472  
1473   1473  
1474   1474  
1475   1475  
1476   1476  
1477   1477 36 
1478   1478  
1479   1479  
1480   1480  
1481   1481  
1482   1482  
1483   1483  
1484   1484  
1485   1485  
1486   1486  
1487   1487  
1488   1488  
1489   1489  
1490   1490  
1491   1491  
1492   1492  
1493   1493  
1494   1494  
1495   1495  
1496   1496  
1497   1497  
1498   1498  
1499   1499  
1500   1500  
 
Tabla 6-16. SALARI DELS GUIXAIRES I DELS PINTORS. 
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ANYS SALARI 

MANOBRES 
SALARI 
MANO.REC. 

MITJANA 
MOBIL 

SALARI 
DONES 

1361 16,03 16,03  13,35 
1362 17,27 17,27  9,75 
1363 18,48 18,48  17,26 
1364 20,41 20,41  19,27 
1365 24 24  8 
1366     
1367 22 22   
1368 21,41 21,41  11,88 
1369     
1370     
1371     
1372     
1373     
1374     
1375     
1376     
1377     
1378     
1379     
1380     
1381     
1382     
1383 21,42 21,42  24 
1384  23,85  18,44 
1385 25,79 25,79   
1386 24,35 24,35   
1387 24,32 24,32   
1388 21,73 21,73  12 
1389  23,89 23,98  
1390 25,62 25,62 24,32 15,28 
1391  23,79 24,22  
1392  23,79 24,23  
1393 21,96 21,96 24,35  
1394  24,76 24,59  
1395 26,51 26,51 25,05 14,64 
1396 25,83 25,83 25,25 16 
1397 22,53 22,53 25,49 12 
1398  25,89 25,47  
1399  25,89 25,77  
1400 27,53 27,53 26,11  
1401 27,69 27,69 26,28  
1402 26,52 26,52 26,30  
1403 28,69 28,69 26,41  
1404 23,49 23,49 26,71  
1405 27,68 27,68 26,83  
1406 26,42 26,42 26,94  
1407 27 27 26,97  
1408  26,78 26,96  
1409 27,17 27,17 27,04  
1410 26,54 26,54 26,98  
1411 27,38 27,38 27,22  
 
Tabla 6-17. SALARI DELS MANOBRES I DE LES DONES. 
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ANYS SALARI 

MANOBRES 
SALARI 
MANO.REC. 

MITJANA 
MOBIL 

SALARI 
DONES 

1412  27,31 27,55  
1413 28 28 27,79 12 
1414  27,51 28,13  
1415  27,51 28,05  
1416 28 26,54 28,11  
1417 26,54 31,96 28,30  
1418 31,96 29,53 28,38  
1419 29,53 31,5 28,56  
1420 31,5 25,73 28,51 16 
1421 25,73 27,92 28,55  
1422 27,92 28,96 28,58 16 
1423 28,96 28,48 28,58 12 
1424 28,48 28,48 28,61  
1425 29,68 29,68 28,28  
1426 27,36 27,36 27,98  
1427  27,97 27,71  
1428  27,97 27,88  
1429 27,95 27,95 27,89  
1430 26,92 26,92 28,02  
1431 27,62 27,62 27,99  
1432 25,64 25,64 27,87  
1433  28,01 27,91  
1434  28,01 27,91  
1435  28,01 27,90  
1436 30,59 30,59 27,91  
1437 28,19 28,19 27,99  
1438 28,01 28,01 27,96  
1439 28 28 27,97  
1440  27,96 27,66  
1441 27,85 27,85 27,38  
1442 28 28 26,84  
1443 28 28 26,19  
1444 27,25 27,25 25,99  
1445 25,69 25,69 25,53 8 
1446 24 24 25,22  
1447 24,4 24,4 24,84 12 
1448 21 21 24,19  
1449 22,12 22,12 24,10 15 
1450 25,63 25,63 23,36  
1451 22 22 22,92  
1452 23,96 23,96 22,72  
1453  23,05 22,60  
1454 19,33 19,33 22,37  
1455 26,91 26,91 22,57 12 
1456 18,34 18,34 22,41 10 
1457 21,57 21,57 21,87  
1458 23,08 23,08 21,67  
1459  22,41 21,32  
1460 21,45 21,45 21,24 9 
1461 23,56 23,56 21,58 12 
1462 20,03 20,03 20,90  
1463 18,62 18,62 21,38  
1464 19,44 19,44 22,18  
 
Tabla 6-18. SALARI DELS MANIOBRES I DE LES DONES. 
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ANYS SALARI 

MANOBRES 
SALARI 
MANO. REC. 

MITJANA 
MOBIL 

SALARI 
DONES 

1465 19,33 19,33 22,30  
1466 22 22 22,28  
1467 23,82 23,82 22,17  
1468 18 18 21,91  
1469 24,61 24,61 22,17  
1470 32 32 22,70  
1471  24,68 22,73  
1472 22,09 22,09 22,80 12 
1473 20,02 20,02 22,79  
1474 20,24 20,24 22,78  
1475 23,36 23,36 23,03 12 
1476 25,48 25,48 22,70  
1477 19,86 19,86 21,86  
1478 20,24 20,24 21,50  
1479 21,87 21,87 21,33  
1480 23,69 23,69 21,41  
1481 21,21 21,21 21,67  
1482 20,35 20,35 21,59  
1483 21,1 21,1 21,34  
1484 19,93 19,93 21,40  
1485 20 20 21,67  
1486 20,95 20,95 21,59  
1487 23,73 23,73 21,15  
1488  22,26 21,11  
1489  22,26 21,11  
1490 20,63 20,63 21,04  
1491 23,76 23,76 21,05  
1492  20,77 21,20  
1493 17,96 17,96 21,28  
1494 20,76 20,76 21,26  
1495 20,31 20,31 21,17  
1496 20,2 20,2 21,07  
1497 20 20 21,12  
1498 22 22 20,83  
1499 22 22 20,83  
1500 23,43 23,43 21,24  
 
Tabla 6-19. SALARI DELS MANIOBRES I DE LES DONES. 
 
Figura 6-20  Figura 6-21  Figura 6-22  Figura 6-23 
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VII. LA PRODUCCIÓ AGRÍCOLA 
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Figura 7-1  Figura 7-2  Figura 7-3  Figura 7-4 
Figura 7-5  Figura 7-6 
 
 L'Esglèsia, estament privilegiat en el món medieval i durant tot l'Antic Règim era 
beneficiaria de substanciosos delmes i primícies que la convertien en un important poder 
econòmic. La Seu lleidatana els rebia procedents d'un quantiós nombre de termes que 
actualment es situen sobretot, dins les comarques del Segriá i les Garrigues. 
 En els Llibres de les partilles de les pabordies de la Seu s'enregistraven els comptes 
referents a cada any.791 Malauradament tan sols es conserven els volums corresponents a 
partir de l'any 1466. En ells està detallat el repartiment dels productes a cadascuna de les 
diverses institucions catedralícies que es beneficiaven del delme de la Seu. Les institucions en 
qüestió eren: el Sínode de la Catedral, el Paborde, l'Almoina i l'Ardiaca.792 
 Ja hem esmentat en un capítol anterior que l'11 de desembre de l'any 1237, el bisbe 
Pere d'Albalat establí que la part del delme que fins llavors rebia l'Almoina, el passés a rebre 
l'Obra de la Seu. Aquesta porció del delme s'enregistrava també en la comptabilitat dels 
Llibres d'Obra la font documental emprada per nosaltres. 
 Cal remarcar, doncs, que el nostre estudi es constrinyeix exclusivament a la producció 
agrícola que rebia l'Obra de la Seu. Més que un intent d'aproximació a la producció total, el 
que nosaltres pretenem fer és una anàlisi de l'evolució productiva durant un període de temps 
concret, el que transcorre entre els anys 1356 i 1500. 
 Què succeeix amb la producció de la zona d'influència lleidatana durant la segona 
meitat del segle XIV i tot el segle XV?. 
 Segueixen tots el productes estudiats per nosaltres una idèntica evolució?, o bé els 
cereals segueixen un moviment diferenciat?, o fins hi tot hi ha diferències entre els diversos 
cereals?. 
 S'apercebeix una estabilitat productiva com indica Gonzalez Gomez793 per a Huelva 
durant la segona meitat del segle XV?. Hi ha un augment poc considerable com assenyalen 
Balaguer i Durant a Osca des del segle XIV al segle XVI?794 Hi ha una disminució de la 
producció de cereals, conseqüència d'una reconversió de l'agricultura cap a conreus de plantes 
més especialitzades i plantes industrials com és el parer de R. Conde i J.E. Ruiz795 ?. O 
contràriament s'aprecia un augment de la producció a darreries del segle XV tal com 
apercebeix M. del Treppo.796 ? 
 Es produeixen grans fluctuacions i desigualtats anuals en la producció cerealística 
com estableixen M.A.Ladero i M. Gonzalez durant tot el segle XV per a Sevilla?797 

                                                 
791 Hem d'agrair molt especialment a M. Terre el que ens hagi proporcionat un treball seu inèdit, en el qual ha 
utilitzat com a font documental els Llibres de les pertilles de la Seu corresponents als anys 1467 i 1468. El qual 
porta per títol Estudi dels productes de les pabordies de la Seu de Lleida (1467-1468) 
792 Ibidem. 
793 GONZALEZ GOMEZ, A.: "Produccion y precio de cereales en Trigueros (Huelva) 1450-1512" a La España 
Medieval, Estudios dedicados al profesor Julio Gonzalez Gonzalez, Universidad Complutense de Madrid, 
Madrid, 1980, p.132 
794 BALAGUER, F. - DURANT, A.: Notes sobre relacions comercials i economia d'Osca (segles XIV i XV), 
p.228 
795 CONDE,R. - RUIZ, J.E.: "La agricultura catalana a finales de la Edad Media: Hipótesis y problemas", IX 
Congreso de História de la Corona de Aragon, vol. IV. Nápoles 11-15 de abril de 1973, a La corona de Aragon y 
el Mediterraneo. Aspectos y problemas comunes desde Alfonso el Magnánimo a Fernando el Católico (1416-
1516), C.S.I.C., Zaragoza, 1984, pp. 273-274 
796 TREPPO, M. del: Op. cit. p.326 
797 LADERO, M.A. - GONZALEZ,M.: Diezmo eclesiástico y produccion de cereales en el reino de Sevilla 
(1408-1503), Universidad de SEvilla, Sevilla, 1979, p.49 
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 1. LA FONT DOCUMENTAL 
 
 La part del delme que rebia l'Obra de la Seu s'enregistrava en la comptabilitat de 
l'esmentada institució en el concepte d'entrades.798 Aquest consistia bàsicament en els tres 
cereals bàsics, forment o blat comú, ordi i civada o avena, la verema i el vi, l'oli i les 
menuccies o menuderies, nom amb el que s'agrupava un conjunt de productes de poca 
importància, dels quals l'Obra de la Seu rebia el delme en diners. Encara que alguns anys, 
pocs, es detalli l'entrada de sègol799, mestura800, adaça801,espelta802, çafrà803, faves804, lli805, 
alls i cebes806,productes que normalment estaven inclosos en les menuccies.A excepció 
d'aquestes, el delme el rebia l'Obra de la Seu en espècie. 
 
 El registre de les entrades es feia seguint una distribució temporal i cronològica 
segons el sistema de pabordies o prepositures.807 Acostumaven a ésser 12, una per a cada mes 
de l'any, del qual prenien el nom, confiades cadascuna a un administrador que distribuïa entre 
els canonges les porcions canonicals de tot l'any en 12 mesades.808 A Lleida, malgrat que a 
efectes fiscals també eren 12,809 estaven reagrupades de tal manera que trobem 7 lots 
corresponents a les pabordies o prepositures de Gener-Febrer, de Març-Abril, de Maig, de 
Juny-Juliol, d'Agost-Setembre, d'Octubre i de Novembre-desembre. 
 Malgrat comptades excepcions, en els Llibres d'Obra s'obvien els pobles que 
s'integren en cadascuna de les pabordies o prepositures; i tant sols s'indica la quantitat total 
rebuda per cada pabordia, sense detallar la procedent de cada terme en concret. Possiblement 
perquè ja s'havia detallat en els Llibres de les pertilles de les pabordies de la Seu i no es 
considerava necessari de repetir-ho. Això fa que desconeguem si es produiren diversos canvis 
durant el transcurs del període a estudiar. De fet, nosaltres no hem constatat cap irregularitat i 
es manté, des del primer fins al darrer any, l'anotació sistemàtica de les rebudes de productes 
agrícoles seguint la classificació per pabordies o prepositures. Això no obstant, hem de tenir 
present la possibilitat de que s'haguessin pogut produir alguns canvis. De totes maneres si 
aquests es produiren, ens arrisquem a dir que segurament foren mínims, atesa la immobilitat 
dels béns de l'estament eclesiàstic, la qual hem pogut constatar, referent a les terres del 
Capítol lleidatà fins els nostres dies. 
                                                 
798 La rebuda de productes agrícoles comptabilitzats en els Llibres d'Obra, així com l'inventari detallat de la seva 
posterior venda, és un fet excepcional que no es troba en els Llibres d'Obra d'altres catedrals catalanes. 
799 Els anys 1466, 1468, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1490, 1491, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498 i 1499. 
800 La mestura és una barreja de cereals. Tenim dades sobre la seva producció referents als anys 1466, 1468, 
1469, 1470, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1482, 1483, 1485, 1486, 1490, 1492, 1493, 1494, 
1495, 1496, 1497, 1498 i 1499. Les dades fan referència tant sols a algunes pabordies. 
801 De l'adaça o llenties, solament coneixem que l'any 1388 se'n van rebre 30 almuts procedents de la pabordia 
de Juny-Juliol. 
802 Tant sols els anys 1468 i 1475 l'Obra de la Seu va rebre unes quantitats mínimes d'espelta, mena de blat de 
baixa qualitat de l'especie Triticum spelta 
803 Solament coneixem la percepció de safrà els anys 1382, 1386, 1387, 1388, 1390, 1445 i 1466. 
804 En els Llibres de comptes quedaren enregistrades algunes entrades de faves corresponents als anys: 1466, 
1467, 1468, 1469, 1470, 1471 i 1472. 
805 Tenim dades dels anys: 1382, 1386, 1387, 1389, 1466, 1469, 1470 i 1471. 
806 Tant dels alls com de les cebes, la documentació fa referència a la seva producció els anys: 1382, 1385, 1386, 
1406, 1470 i 1471. 
807 Referent a la utilització d'un o altre mot, sembla que el mot pabordia és més arcaic que el mot prepositura, tot 
i tenir idèntic significat. FABREGA,A.: Op. cit. p.32 
808 Ibidem., p.32. LOPEZ MARTIN, M.P.: La pabostria de la iglesia de San Salvador de Zaragoza, en el último 
tercio del siglo XIII. Diputacion Provincial de Zaragoza, 1980, p.39. FREEDMAN, P.H.: Tradició i regeneració 
a la Catalunya medieval. Ed. Curial, 1985, pp.106-107 
809 BERTRAN, P.: Op. cit. p.154. 



178 

 El marc cronològic està delimitat entre l'any 1356, corresponent al primer Llibre 
d'Obra que ens proporciona dades sobre producció, i l'any 1500. Molt a pesar nostre, en 
aquest espai de temps, hi ha varies mancances motivades per la pèrdua o destrucció dels 
esmentats llibres. La majoria afecten esporàdicament a un o dos anys però ni ha algunes de 
greus entre els anys 1357 i 1360, 1368 i 1381, 1433 i 1435, 1439 i 1441 i finalment entre 
1462 i 1467. 



179 

 2. CARACTERISTÍQUES FÍSIQUES DE LA ZONA 
 
 Els pobles que integraven les diverses pabordies de la Seu de Lleida formen part 
actualment de dues comarques amb característiques físiques molt diferents, que condicionen 
també de forma molt diversa, la producció agrícola: les Garrigues i el Segrià. Coneguem a 
grans trets quines eren. 
 
 Les Garrigues 
 És una comarca situada a l'extrem meridional de la Depressió Central Catalana i amb 
un sector que forma part del Pla d'Urgell. És un territori de límits naturals imprecisos. 
Constituida per una plataforma d'origen oligocènic, inclinada devers el nord-oest; altures i 
fondalades resseques una gran part de l'any, amb una vegetació d'arbusts de garriga. 
 La comarca presenta tres aspectes paisatgístics ben diferenciats: La zona alta amb 
altituts de 700 a 1000 metres, on hi ha conglomerats durs. La part mitjana, on les roques 
dures, molt més primes alternen amb llits argilosos tous amb altituds de fins a 480 metres; 
amb la xarxa hidrogràfica menys encaixada que a la part alta. I finalment el pla amb altiplans 
i turonets. 
 Ateses les condicions pluviomètriques més aviat àrides de la comarca, l'escassa conca 
de recepció, reduïda per la proximitat del muntanyam de capçalera al col.lector, el Segre, que 
discorre a ponent de la comarca, i la relativament baixa altitud de les montanyes, disposades a 
la vora sud-oriental de les Garrigues, es compren la migradesa del cabal del seus rius. Són 
cursos intermitents, d'orientació general SE-NW, que en la seva major part vessen, per 
l'esquerra, les aigües al Segre. 
 El clima és de caracter mediterrani continental, amb hivern força fred i amb estiu 
calent i llarg. 
 La pluja no és gaire abundosa. L'eixut estival és bastant acusat i les pluges de tardor 
no són pas gaire importants. Encara la primavera és l'època que plou més.810  
El Segrià 
 La comarca del Segrià es troba centrada en la ciutat de Lleida, i compren un conjunt 
de terres baixes i planeres, travessades diagonalment de NE a SW pel riu Segre. 
 El Segrià comprèn cinc zones força homogènies: el Segrià Superior, el Pla de Lleida, 
el Baix Segre, el Segrià Garriguenc i el Segrià Urgellès. Tot i aquesta divisió pràctica, la 
comarca té una simetria de relleu en relació amb les planes travessades pel Segre, tant pel que 
fa als altiplans d'Almacelles-Alguaire-Almenar, com les contrades del Baix Segre i el Segrià 
Guarrigenc. De N. a S. les dites esplanades, amb una altitud de 380 i 280 m. respectivament, 
apareixen amb unes capes espesses de còdols, com un escarpament vigoròs d'un centenar de 
metres de desnivell que presenta una línia contínua, alhora que s'hi destaquen alguns tossals. 
 Aquestes terres són de secà, mentre al peu dels vessants, al SE, apareixen les clapes 
verdes de les planes regades, on passen la Noguera Ribagorçana i el Segre, que fan meandres 
pronunciats, entre turons paral.lels de poca alçària. 
 El clima és mediterrani de tendència àrida i continental. 
 La pluviositat és molt baixa i fa dificil l'agricultura de secà. La quantitat mitjana de 
pluja que cau durant l'any és de 350 a 400 mm. El règim de pluges determina una secada 
estival força acusada. Les condicions són francament àrides, en general, durant els tres mesos 
de juny, juliol i agost, i poden ser qualificades com a subàrides durant una gran part de la 
resta de l'any. Només a l'hivern, quan les temperatures són baixes, l'evaporació potencial és 

                                                 
810 Gran Enciclopedia Comarcal de Catalunya. T.10. Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1983, pp.208-
211. 
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inferior a la precipitació. El règim de pluges comprèn dos màxims poc intensos: el principal, 
de primavera, i un de poc sensible a la tardor, i dos mínims, el d'estiu i un altre a l'hivern. 
 El substrat geològic sempre conté carbonat càlcic. En formar-se els sòls, sota el clima 
sec predominant, no solament no desapareixen els carbonats, sinò que sovint es mantenen els 
sulfats i, especialment a les fondalades on va a parar l'aigua de pluja, s'acumulen clorurs 
(sals).811 
 El Segrià es beneficia, però, d'una xarxa de sèquies que permeten el desenvolupament 
d'una important agricultura de regadiu. 
 Els recs del Segrià s'iniciaren en l'època romana, però sembla que els ilergetes ja 
sabien aprofitar les aigues tant dels rius com de les clamors que atravessaven la zona. 
D'origen romà es consideren les sèquies velles de Torres de Segre i d'Alcarràs. La sequia 
d'Alcarràs prenia les aigues de la Font de Sant Geroni, seguia per l'Areny Major fins arribar a 
les hortes de Rufea i de Butsenit i finalment a Alcarràs. La sèquia de Torres devallava per les 
terres d'Albatàrrec, Montoliu i Sudanell, fins a Torres de Segre. 
 D'origen àrab era la sèquia de Fontanet. Però la gran explotació dels recs del Segrià, 
esdevindrà amb la concessió dels seus drets per part d'Alfons I el Cast a dos repobladors: 
Ramon Sassala i Guillem de Basella. Amdòs magnats ampliaren la xarxa de regs, que 
s'iniciava a Pinyana, per tota l'horta lleidatana. Afavorint el poblament de la Cerdera, Raïmat, 
Montagut, Almacelles, Comaestreta i Unilla, els Sassos d'Alguaire i d'Almenar fins la 
Llitera.812 

                                                 
811 Ibidem, pp. 11-15 
812 LLADONOSA, J.:Op. cit. 1971, pp.260-263. 
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 3. COMPOSICIÓ GEOGRÀFICA DE LES PABORDIES O 
PREPOSITURES 
 
 Una pabordia o prepositura era l'administració que tenia cura d'un lot de béns i de la 
seva gestió.813 Segons Terré814 la composicició geogràfica de les pabordies o prepositures de 
la Seu de Lleida era la següent: 
 Pabordia o prepositura de Gener i Febrer: Rebia els productes de tres zones 
diferenciades en els llibres d'Obra: el Camp de Juneda, els Castells i la Borriça. El Camp de 
Juneda l'integraven: Juneda, Torregrosa, Puig-gros, Vimpeli i Pradell; tots ells pertanyents a 
l'actual comarca de les Garrigues. Els Castells l'integraven els llocs de: Torres de Segre, 
Sarroca, Sunyer, Bell-lloc, Vincelló, Els Alamús i Alcolegeta; integrants de l'actual comarca 
del Segriá, però com els anteriors, situats a l'esquerra del riu Segre. Dins d'aquesta zona s'hi 
trobava també la Borriça. 
 Pabordia o prepositura de Març-Abril: Estava integrada per diversos llocs que es 
troben a la dreta del Segre: Alcarràs, Vilanova de Remolins, Montagut, Les Torres de Sanui, 
Vilanova d'Alpicat, Soses, la Plana de Sant Ruf i el Graner de Segarra. 
 
Figura 7-7 
 
 Pabordia o prepositura de Maig: Estava integrada per un conjunt de llocs pertanyents 
la majoria, a l'actual comarca de les Garrigues. Els Castells de la pabordia l'integraven: 
Juncosa, Albagés, Miravall, Mas Roig, Cogul, Vimferri, Les Beces, Granyena, Melons, La 
Sisquella, Triquell, Matxerri, l'Astor, Alfés, Margalef i el Mas d'En Jornet. 
 A més formaven part d'aquesta pabordia: Les Borges Blanques, Castellots, Granyana, 
Sudanell i Montoliu. Els dos darrers pertanyents al Segrià, però com la resta, localitzats a 
l'esquerra del Segre. 
 La pabordia o prepositura de Juny-Juliol percebria els productes de Santa Maria de la 
Horta i el Palau de la Horta, partides que es localitzaven entre els camins de Torrefarrera i 
Torreserona815. 
 La pabordia o prepositura d'Agost-Setembre la integravenven: Torrefarrera, Vilanova 
del Segrià, Benavent, Raimat i Malpartit, dins la comarca del Segrià. 
 La pabordia o prepositura d'Octubre rebia els productes d'una zona molt propera a la 
ciutat, a l'esquerra del Segre. La integraven: Rufea, Vimfaro, Albatarrec i la Illa de Mallorca. 
 
Figura 7-8 
 
 La pabordia o prepositura de Novembre-Desembre obtenia els productes procedents 
de: Rufea, Sucs, Gimenells i Almacelles. 
 

                                                 
813 A les catedrals foren creades al segle XII; sovint eren dotze i tenien el nom de cadascun dels mesos de l'any. 
Gran Enciclopedia Catalana, T.16, 1988, 1º reimpresió, p.513. 
814 TERRE, M.: Op. cit. pp.6-7. 
815 LLADONOSA,J.: Op. cit, 1971, T.1, p.568 
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 4. METODOLOGIA EMPRADA 
 
 Amb la finalitat de que resultés més fàcil i còmode el recompte de les quantitats, hem 
reduït les quanties inicials a la unitat de mesura més petita en que es comptabilitzava cada 
producte en els Llibres d'Obra: l'almut en el cas dels cereals, el cartró per la verema, la 
mitgera pel vi i la lliura per l'oli. Hem considerat les següents equivalències: 
 1 cafiç=12 fanegues i 1 fanega=9almuts. Excepte per la civada que 1 fanega=12 
almuts 
 1 somada=5 cartrons 
 1 quintar=4 arroves i 1 arrova=26 lliures. 
 Respecte a les menuccies, hem reduït les quantitats monetaries a diners, seguint la 
relació 1 sou= 12 diners. 
 
 L'anàlisi de la producció agrícola que rebia l'Obra de la Seu, el farem des de dos punts 
de vista. Primerament realitzarem un estudi de la producció per pabordies. D'aquesta manera 
podrem observar quina és l'evolució i les característiques de cada àrea territorial que 
representen. Les dades amb les que treballarem corresponen als valors efectius reduits a la 
corresponent unitat de mesura. 
 En segon lloc realitzarem l'estudi de la producció anual que ens permetrà percebre 
quina és la situació de conjunt. Del forment, l'ordi, la civada i la verema pretenem, a més, 
conèixer la tendència secular de la corba de producció de cada producte en qüestió. Les 
dades, incompletes de l'oli i el vi no ens ho permeten fer sobre aquests productes. 
 Per obtenir l'esmentat moviment de llarga durada ens hem servit del mètode de les 
mitjanes mòbils816. Aquest consisteix en substituir cada valor d'una sèrie cronològica per la 
mitjana d'un cert nombre de valors de la sèrie pròxims al valor considerat i que l'inclouen. El 
nombre de valors que el substitueixen pot ésser variable però sempre imparell817, encara que 
la majoria d'historiadors utilitzen 13 valors tal com ho feu E. Labrousse818. Nosaltres també 
ho hem fet així, emprant els 6 anys anteriors a l'any considerat, aquest mateix i els 6 anys 
posteriors. Aquest període de 13 anys representa, aproximadamet, dos mitjos cicles 
complerts, es a dir, una proporció quasi bé constant d'anys de baixa i de puja cícliques. 
 Hem utilitzat també el mètode de la mitjana mòbil rectificada819, que consisteix en fer 
la mitja dels 12 anys anteriors al que ens interesa, més aquest, per establir el moviment 
periòdic. Obtenint les diferències en tant per cent sobre la mitjana mòbil rectificada. 
 Per poder realitzar les mitjanes mòbils i les mitjanes mòbils rectificades hem substituit 
els buits d'un, dos o tres anys amb valors aproximats, comptabilitzats fent la mitja de varis 
anys anteriors i varis anys posteriors. Ens ha estat impossible fer-les des d'els inicis de la sèrie 
per manca de dades i ens hem vist obligats a realitzar-les utilitzant com a valor inicial el 
corresponent a l'any 1382. Un altre buit és el corresponent als anys de la Guerra Civil, (1462-
1472) motiu pel qual el moviment de llarga durada es veurà trencat. 

                                                 
816 El trobem explicat a LABROUSSE, E.:Fluctuaciones económicas e historia social, Madrid, Ed. Tecnos, 
1978,p. 92 
817 KULA, W.: Problemas y métodos de la História económica, Barcelona, Ed. Península, 1974, 2ª ed. p.285 
818 LABROUSSE, E.: Op. cit. p.92 
819 Ibidem p. 101 
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 5. ELS CEREALS 
 
 Els cereals han estat des de sempre i en totes les societats preindustrials una font 
bàsica de l'alimentació humana i també animal. Hi destaca entre tots el blat, nomenat 
usualment en la documentació medieval com "forment"820. Segons F. Braudel i R. 
Spooner821: 
 
 "... el trigo, el producto más destacado de las economias preindustriales europeas, y 
en realidad su medida." 
 
 Que el forment fos el producte alimentari bàsic no és un fet gratuït. Segons E. Serra822 
hi contribuiren varis motius: un conreu i una collita fàcils, un cómode transport i una fàcil 
conservació. A més d'unes característiques alimentaries favorables: elevat percentatge en 
glúcids, moderades proteines i un baix percentatge en grasses. 
 En relació als motius esmentats per Serra considerem, però, necessari, fer una 
objecció referent al tema de la fàcil conservació del forment, ja que la documentació ens 
demostra, precisament, el contrari. Són nombroses les indicacions que en els llibres d'obra hi 
fan referència. Tot sovint, trobem despeses relatives a l'estesa del forment en el sol del graner 
i el seu trasvassament d'un cap a l'altre, per evitar que s'escalfés, així com a la seva venda 
forçada per fet d'estar malmès o escalfat i ésser impossible la seva conservació. 
 Si sotgem la bibliografia existent sobre el tema alimentari a l'Edat Mitjana, veiem que 
hom accepta l'existència de dos aliments bàsics sempre presents en la dieta, sobre tot a l'àrea 
mediterrània: el pa i el vi823. Als quals se'ls hi ajuntava el companatge, entenent amb aquest 
terme tota mena d'aliment que acompayava al pa824. En l'estudi fet per A. Rubio825 sobre la 
distribució de les despeses alimentaries del Hospital de Clapers de València els anys 1388-89, 
destaquen el blat i el vi, amb uns costos del 30,1% i 25,7% del total, respectivament. 
 La preeminència del pa i del vi queda reflectida innumerables vegades en la 
documentació medieval. Quan Pere I promulga els ordenaments de preus i salaris al regne de 
Murcia i es refereix als camps de conreu ho fa amb els següents termes: 
 
 "...las heredades del pan et del vino et de las otras cosas que son mantenimiento de 
los omnes."826 
 
 El pa que es menjava a l'Edat Mitjana estava fet amb farina integral827 i únicament era 
pa elaborat exclusivament amb forment el que consumien els membres benestants de la 
                                                 
820 Segons A. Curto en la documentació medieval tortosina, per ell emprada, apareixen diverses varietats de blat, 
encara que amb petites diferències, baldament imprecises. No obstant el mateix vocable "forment" indica, per ell 
mateix, un blat de qualitat. 
821 BRAUDEL, F.-SPOONER, R.: "Los precios en Europa desde 1430 a 1750" en História económica de 
Europa E.D.E.R.S.A., Jaen, 1977, p.581 
822 SERRA,V.: Op. cit. p.71 
823 Alguns exemples propers a nosaltres són els que segueixen: BERTRAN, P.: El menjador de l'Almoina de la 
Catedral de Lleida. Notes sobre l'alimentació dels pobres lleidatans al 1388. I.E.I.,Lleida 1979, p.97. MUT,E.: 
Op. cit. p.72. VINYOLES, T.M.: La vida quotidiana a Barcelona vers 1400, Ed. Rafel Dalmau, Barcelona, 
1985, p.158. ALTISENT,A.: L'estructura econòmica del monestir de poblet el 1460 "Miscel.lània Històrica 
Catalana", Poblet, 1970, p.282. RUBIO, A.: Pobreza, enfermedad y asisténcia hospitalaria en la Valencia del 
siglo XIV, Diputacion Provincial de Valéncia, Valencaia, 1984, p.139 
824 DUBY,G.: Economia rural y vida campesina en el occidente medieval, Ed. Península, Barcelona, 1973, p.94 
825 RUBIO,A.:Op. cit. p.286 
826 TORRES FONTES, J.:Op. cit. p.286 
827 VINYOLES, T.M.: Op. cit. p.161 
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societat. La gent del poble consumia pa elaborat amb farina de blat migenc (forment+ordi) o 
blat tercenc (forment+ordi+ civada).828 
 A Lleida se'n elaborava de diversos tipus. Prim Bertran829 ens fa saber de l'existència 
de dues classes de pa, les quals estan representades en els murals del menjador de l'Almoina 
de la Catedral, un de tradició cristiana i l'altre de tradició musulmana, Lladonosa830 ens parla 
també de l'afamat pa de canonge que es coïa en el forn de la Suda a benefici dels aniversaris 
de la Seu i que es venia exempt d'impostos. Braudel831 ens parla de l'existència a França de 3 
o 4 tipus de pa que podien augmentar fins a 7 en temps de males collites. Fois832 recull a 
Sardenya documentació sobre almenys 16 tipus de pa, segons la composició de la farina, la 
forma o la manera de coure'l. 
 El fet que el pa sigui l'ingredient bàsic i moltes vegades exclusiu, de l'alimentació 
baix-medieval, malgrat que amb el temps, sigui cada cop més variada, convertirà el forment 
en un producte imprescendible. El proveïment de blat serà en aquesta època el principal 
problema amb el qual s'enfrontaran els dirigents urbans. La seva mancança pot arribar a 
provocar greus aldarulls socials i per aquest motiu les ciutats buscaran el seu proveïment en 
els excedents dels centres productors més o menys llunyans. El forment serà el principal 
producte amb el qual es comerciarà.833 
 Un hàndicap dels cereals i en especial del forment és la seva baixa productivitat. 
Segons Braudel els rendiments cerealístics europeus dels segles XIV i XV oscil.len entre els 
4 i 5 grans de collita per cada gra sembrat. A més de cada 4 o 5 grans obtinguts, un s'ha de 
reservar per a la propera sembra.834 Més acuradament, Slicher van Bath i Titow han realitzat 
estudis sobre els rendiments del blat. Malgrat la diversitat dels resultats queda palès que 
aquells eren molt baixos835. 
 
 A Lleida els cereals es mesuren en cafiços, fanegues i almuds seguint les 
equivalències més amunt indicades. Un problema amb el que ens trobem tant referent als 
cereals com a la resta de productes, siguin d'origen agrícola o industrial, és el de la seva 
mesura. En primer lloc desconeixem exactament quina és l'equivalència correcta entre les 
mesures medievals i les d'avui en dia. Prim Bertran considera que la fanega de Lleida, l'unitat 
de mesura cerealística usualment utilitzada en les transaccions diaries, equivaldria 
aproximadament a uns 31 Kg.836. 
                                                 
828 BERTRAN,P.:Op. cit., 1979, p.96 
829 Ibidem., p.95 
830 LLADONOSA,J,:Op. cit. 1971, T.I, p.634 
831 BRAUDEL,F.:Civilizacion material, economia y capitalismo, s.XV-XVIII T.I. Las estructuras de lo 
cotidiano, Alianza Editorial, Madrid, 1984, p.79. 
832 FOIS,B.: "Per una storia dell'alimentazione in Sardegna:prodotti alimentari e prezzi nel XIV secolo", 
Archivio Storico Sardo 34, I, Sardenya, 1983, p.85 
833 Segons A.M. Udina a Barcelona, entre els anys 1426 i 1435, els cereals són el primer grup d'aliments que 
arriven i surten del port i entre ells, el forment destaca per ser el primer en volum i en freqüència. UDINA,A.M.: 
"Nuevos datos para el estudio del comercio de productos alimenticios en Barcelona en el siglo XV". IX 
Congreso de História de la Corona de Aragon, vol.IV. Napoles 11-15 de abril de 1973 a La Corona de Aragon y 
el Mediterraneo. Aspectos y problemas comunes desde Alfonso el Magnànimo a Fernando el Católico (1416-
1516), 
C.S.I.C., Zaragoza, 1984 
834 BRAUDEL, F.:Op. cit. pp. 90-93 
835 CIPOLLA, C.M.: História econòmica de la Europa preindustrial. 
Alianza Editorial, Madrid, 1981, pp.130-133. 
836 BERTRAN, P.:Op. cit. 1979, p. 96. Mes recentment, altres estudis consideren que el cafiç de Lleida 
equivalia a 372,575 litres, el que suposa que la fanega tenia una equivalència actual d'una mica més de 31 litres. 
ALSINA, Cl.-FELIU, G.-MARQUET, Ll.: Pesos, mides i mesures dels països catalans. Ed. Curial, Barcelona, 
1990, p.318. 
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 A més s'hi afegeix l'inconvenient de que aquelles variaven d'una ciutat a altra, el que 
ho dificulta enacara més. Així mentre a València una fanega equivalia a 8 almuts837, a Lleida 
equivalia a 9838. En canvi a Barcelona els cereals en lloc de mesurar-se en cafiços i fanegues 
es mesuraven en quarteres. 
 Pero ens trobem encara amb una major contrarietat:la coexistència de dues mesures 
desiguals, designades com mesura grossa i mesura prima. Esdeveniment comú a altres 
indrets no tant sols de Catalunya sinó també d'Europa. Heers839 ens informa que a Venecia es 
diferenciava entre libbra sotile (pes lleuger) pels productes d'Orient i libbra grossa (pes 
pesat) pels artícles d'Occident. Aquest, però no és el cas de Lleida, ja que es tractava del 
mateix producte. El motiu deu estar segurament, com succeí a Barcelona, en la modificació 
de la capacitat de la mesura i la simultaneitat temporal d'ambdós volums. A finals del segles 
XIV a Barcelona, la quartera de blat era més petita que la de l'ordi. L'any 1378 s'establí que 
fossin iguals, peró el 1390 es parla encara de quartera vella.840 
 A més la capacitat d'una mateixa mesura podia variar per cadascun dels diversos 
cereals, com acabem de veure pel blat i l'ordi barceloní fins a darreries del segle XIV. També 
a Barcelona la quartera del sègol diferia de la del blat. Concretament equivalia a 2/3 d'aquesta 
darrera.841 A Lleida la fanega de civada equival a 12 almuts, mentre la de forment i la de 
l'ordi equivalen a 9 almuts.842 
 
 5.1. EL FORMENT 
 
 5.1.1. Característiques i exigències del conreu 
 
 El blat, com la resta de cereals, és una planta monocotiledònia que pertany a la família 
de les gramínies. Actualment els blats durs es clasifiquen botànicament com Triticum 
turgidum, sub-espècie durum i els fariners com Triticum aestivum, sub-espècie vulgaris. 
 La producció unitària a Espanya és molt baixa, a consequència de l'escasa 
pluviometria que en general té el país. 
 És important que les terres on es conrei siguin profundes amb la finalitat que hi hagi 
un ampli desenvolupament del sistema radicular. En general, seràn millors en els secans, les 
terres que tinguin capacitat de retenció, però que, a la vegada, tinguin un bon drenatge. En les 
terres de secà no vol excessius adobs de matèria orgànica, especialment els anys de 
primaveres seques. 
 La temperatura no ha d'ésser massa freda a l'hivern. Tampoc massa elevada a la 
primavera ni al final de la maduració, especialment si la pluja caiguda durant tot el període ha 
estat escassa i si no hi ha hagut pluges de primavera. 
 S'ha demostrat en els anys secs que el blat pot desenvolupar-se bé amb 300 o 400 mm. 
de pluja sempre que la distribució d'aquesta sigui bona, es a dir, minsa a l'hivern i més 
abundant a la primavera. No obstant, es desitjable que caiguin com a mínim de 500 a 600 
mm., ja que no sempre la distribució de la pluja és la desitjada. 

                                                 
837 SEVILLANO,F.: Valencia urbana en los siglos XIV i XV a traves de los libros del mustaçaf p.187 
838 A més de la nostra propia constatació en els Llibres d'Obra, i en el Llibre Verd Petit Fol. 157V, A.P.Ll. 
també ho indica LLENSA,S.: Breve História de las medidas agrarias de la Antigüedad y su estudio particular de 
aquellas cuyo uso es tradicional en Cataluña, Cámara Oficial Sindical Agraria, Barcelona, 1952, p.37 i també 
ALSINA, Cl.-FELIU, G.-MARQUET, Ll.: OP. cit., p.318 
839 HEERS,J.:Op. cit. p.332 
840 SERRA,E.:Op. cit. p.86 
841 Ibidem. p.85 
842 ALSINA, Cl.-FELIU,G.-MARQUET, Ll.: Op. cit., p.318 
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 En climes àrids o semi-àrids ha de disminuir-se la quantitat de llavor, ja que un 
excessiu nombre de plantes seria perjudicial.843 
 
 5.1.2. La producció a les pabordies o prepositures 
 
 5.1.2.1. Pabordia o prepositura de Gener-Febrer. 
 És la pabordia o prepositura que aporta més forment a l'Obra de la Seu, amb una 
produció mitja anual de 1670 almuts. Alguns dels termes que la formen es beneficien de les 
aigües del Segre i de les escorrenties que confluien en el riu Set. És també la pabordia en que 
s'aprecia oscil.lacions anuals més importants. 
 S'aprecia, en la representació gràfica de tot el període estudiat, 3 moviments de puja i 
baixa que podem delimitar de la seguent manera: 1356-1411, 1415-1461 i 1468-1500. 
 El primer període es caracteritza per una producció baixa, amb una mitjana anual de 
1295 almuts. El punt més baix correspont a l'any 1364, amb 478 almuts i el punt més baix 
l'any 1383 amb 2115 almuts. 
 En canvi durant el segon període augmenta el volum mig de producció, el qual es 
situa en 1758 almuts. Hi ha però molta variació d'un any a l'altre. Alternant-se quantitats 
similars a les del període precedent amb quantitats molt més elevades. La producció més 
elevada es va produir l'any 1430 amb 5.710 almuts i la més baixa l'any 1456 amb 285 almuts. 
Observem que si el valor més alt d'aquest període és més del doble del valor més alt del 
període anterior, en canvi el valor més baix és molt més inferior que el valor més baix del 
període precedent. 
 El tercer període és molt similar al segon. La producció mitja és pràcticament igual a 
aquell, amb 1757 almuts, però les variacions d'un any a l'altre no són tant importants. El valor 
més alt correspon a l'any 1480 amb 5.407 almuts i el més baix a l'any 1472 amb 378 almuts. 
 
 5.1.2.2. Pabordia o prepositura de Març-Abril. 
 Els termes que la integren son regats per les aigues del canal de Pinyana i de les 
sèquies d'Alcarràs i Torres. 
 La producció no arriba a cotes tant altes com la producció de la pabordia o 
prepositura de Gener-Febrer, però en canvi és més homogènia i no s'aprecien oscil.lacions tan 
importants d'un any per l'altre. La seva aportació mitja és de 1254 almuts. La quantitat més 
important és de 3015 almuts l'any 1480 i la més reduïda és de 135 almuts l'any 1414. 
 Observem un cert augment de la producció amb el transcórrer del temps, especialment 
després de la guerra civil. 
 
 5.1.2.3. Pabordia o prepositura de Maig. 
 Com ja hem vist en la pabordia o prepositura de Gener-Febrer, advertim moltes 
oscil.lacions, però amb uns valors més baixos. La producció mitja és de 1222 almuts. 
 En la seva representació gráfica apreciem tres moviments diferenciats limitats pel 
canvi de segle i la guerra civil. Durant tota la segona meitat del segle XIV es produeixen 
oscil.lacions, però els valors dels anys de màxima producció es mouen dins d'uns límits 
(1837, 1701, 1620, 1638, 1881, 1584). Des dels inicis del segle XV es produeix un moviment 
d'alça que arriba l'any 1426 a la producció més elevada amb 3905 almuts. Posteriorment i 
després d'un període de valors alts, la producció va baixant fins l'any 1461. 

                                                 
843 GUERRERO,A.: Cultivos herbàceos extensivos, Ed. Mundi-Prensa, Madrid, 1984, 3ª ed. pp.19-76 
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 Tot seguit de la guerra la producció és encara baixa. En aquest període es produeix 
com també hem vist en la primera pabordia un moviment acusat, primer de puja i després de 
baixa de les collites. 
 
 5.1.2.4. Pabordia o prepositura de Juny-Juliol. 
 Les quantitats són molt més baixes que les que hem vist fins el moment, les quals 
oscil.len entre 41 almuts l'any 1363 i 2245 almuts l'any 1480. 
 Apreciem en la seva evolució dos moviments separats per la guerra civil, molt 
similars als de la pabordia de Maig però amb valors inferiors i amb oscil.lacions molt menys 
accentuades, el que fa que aquells no s'apreciin tan clarament. Durant la segona meïtat del 
segle XIV la producció és relativament estable. Durant el segle següent, aquesta va 
augmentant assolint els anys 1438, 1442, 1446 i 1448 els valors més alts. Després de la 
guerra civil s'aprecia una major productivitat respecte del període anterior. L'any 1480 
s'assolirà la quantitat de forment més important de tota la sèrie estudiada 
 
 5.1.2.5. Pabordia o prepositura d'Agost-Setembre 
 Si comparem l'evolució que segueix la producció anual d'aquesta pabordia o 
prepositura amb la de les anteriors, apreciem un moviment de poques oscil.lacions; on el 
període de màxima producció es situa en els anys precedents a la guerra contra Joan II. 
Malgrat que es caracteritzi per la seva homogeneitat, s'aprecia una menor producció durant la 
segona meïtat del segle XIV i la primera dècada del segle XIV. La producció mitjana és de 
893 almuts, la producció màxima correspon a l'any 1417 amb 1655 almuts i la producció 
mínima a l'any 1420 amb 150 almuts. 
 
 5.1.2.6. Pabordia o prepositura d'Octubre. 
 És la pabordia o prepositura que té la producció més baixa; la mitja anual és de 368 
almuts. A partir del segle XV i sobre tot després de la guerra civil es produeix un augment en 
les collites. Els valors màxims i mínims corresponen als anys 1480 i 1444 amb 1348 almuts i 
30 almuts respectivament. 
 
 5.1.2.7. Pabordia o prepositura de Novembre-Desembre. 
 Observem característiques diferents en el període anterior a la guerra que en el 
posterior. Des de els inicis de la sèrie fins l'any 1461 les quantitats de forment que rep l'Obra 
de la Seu són molt variables, situant-se els millors anys en la quinta centuria. Després de la 
guerra la producció està molt més igualada. La quantitat més alta es de 4000 almuts, l'any 
1443, sobresortint entre totes; la segona en importància és de 1698 almuts, l'any 1437. El 
valor més baix és el de l'any 1364 amb 65 almuts. 
 
 5.1.3. La producció anyal 
 
 5.1.3.1. La producció efectiva 
 Comptabilitzada en conjunt la producció anual de totes les pabordies o prepositures i 
representada gràficament s'aprecien els trets definidors que acabem d'esmentar. En el gràfic 
s'evidencien tres períodes ben diferenciats que s'identifiquen amb els següents espais 
temporals: 1356-1411, 1414-1461 i 1468-1500. 
 El primer període es caracteritza per una producció més baixa que la resta. Amb una 
mitja de 4965 almuts. 
 En el segon els volums de les collites han augmentat alhora que augmenten les 
diferències d'un any per l'altre. La producció mitja és de 6543 almuts. 
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 En el tercer es produeix un nou augment productiu amb oscil.lacions anuals de menor 
importància. La mitja és de 7441 almuts. 
 L'any que l'Obra de la Seu va rebre més quantitat de forment va ésser l'any 1480, que 
va obtenir 17647 almuts. L'any que en va percebre menys va ésser l'any 1413 que tan sols va 
rebre 36 almuts procedents de la pabordia de maig. 
 
 5.1.3.2. El moviment de llarga durada. 
 El sistema de mitjanes mòbils ens permet conèixer més tangiblement quin fou el 
moviment de llarga durada. 
 La tendència secular és clarament alcista si bé amb entrebancs. 
 Feta aquesta primera consideració, ens interessa conèixer amb més profunditat les 
característiques d'aquesta sèrie. Apreciem tres períodes ben diferenciats: 1388-1410, 1410-
1454 i 1474-1494. 
 De bell antuvi cal aclarir que aquests períodes no entren en contradicció amb els 
assenyalats a l'apartat anterior, ja que correspon a dues visions diferents d'una mateixa 
realitat, conseqüència de la utilització de dues metodologies diferents. A l'apartat anterior 
hem utilitzat les dades que directament ens proporciona la font documentat, en canvi, en 
aquest, utilitzem les dades previament elaborades segons el mètode de les mitjanes mòbils. 
Recoredem que un dels motius d'utilitzar aquest mètode és atenuar els efectes dels possibles 
canvis de mesura d'un any per l'altre i d'altres factors similars. La manca de correspondència 
entre aquesta periodificació i la de la producció efectiva, bé explicada en primer llloc pel fet 
que les dades sobre el moviment de llarga durada, per motius inherents a la metodologia, no 
comencen fins l'any 1388 i acaben l'any 1494, quan les dades de la producció efectiva 
comencen l'any 1356 i acaben l'any 1500; i en segon lloc, perquè les variacions observades en 
el moviment de llarga durada es veuen atenuades per la utilització del mètode en qüestió. 
 Període 1388-1410: La producció es manté relativament estable, amb petites 
oscil.lacions i amb una tendència a la baixa que s'aguditza a partir de l'any 1407. 
 Període 1410-1454: S'inicia amb un constant augment productiu que s'intensifica 
entre els anys 1420 i 1423, el qual continua fins l'any 1433. A partir d'aquest i fins l'any 1442 
la producció es manté relativament estable assolint les cotes més altes. L'any 1443 s'inicia 
una devallada constant i persistent. 
 Període 1474-1494: Malgrat la manca de dades intueix entre els anys 1455 i 1473 un 
augment important de la producció. Procés que continua fins l'any 1477. A partir de l'any 
1478 s'inicia un moviment molt lent de decreixement que es manté fins l'any 1482. La 
devallada s'accentua l'any 1483, però els dos anys següents torna al ritme precedent. A partir 
de l'any 1486 el sentit de la corba s'inverteix. 
 
 5.1.3.3. El moviment periòdic 
 La producció medieval, com la de tot l'Antic Règim, es caracteritza per variacions 
molt brusques. S'esdevingueren amb idèntica itensitat durant tot el període?. Si observem la 
gràfica del moviment periòdic veiem que això no fou així i que fou durant la segona i tercera 
dècada de la quinta centuria quan aquelles foren més enèrgiques. 
 Entre els anys 1390 i 1410 les variacions productives d'un any a l'altre oscil.laren 
entre els indexs -57,27 i 42,12. 
 En canvi en el període 1411-1461 els límits es situaren entre -99,23 i 160,03. 
Destaquen els anys seguents amb els seus index corresponents: 1413 =-99,23; 1414 = -96,75; 
1416 = 160,03 1419 = 88,70; 1420 =-74,34; 1422 = 71,49; 1424 = 105,44; 1426 = 89,27; 
1429 =-44,24; 1430 = 100,31; 1431 = -47,52; 1444 =-52,02; 1449=-61,34; 1453=-72,30 i 
1456 = -50,07. 
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 En el període 1481-1500 les diferències entre una collita i la seguent no van ésser tant 
notables. Els valors són similars als del primer període, situant-se entre -55,20 i 51,45. 
 
 5.1.4. Conclusions 
 
 Apreciem en l'estudi del volum de forment que va rebre l'Obra de la Seu de les set 
pabordies, diversos trets definidors: 
 1- Grans diferències del volum de producció entre les diverses pabordies, motivades 
per les característiques específiques del territori corresponent a cadascuna d'elles. 
Característiques resultants de la combinació de varis components: l'extensió territorial de 
cada pabordia, la qualitat de les terres en relació al conreu del forment i la possibilitat de 
beneficiar-se de l'aigua procedent dels rius, clamors i sequies que travessen el territori. 
 En relació a la quantitat total de forment aportada per cada pabordia a l'Obra de la 
Seu, entre els anys 1356 i 1500 podem fer la següent divisió per categories: 
 
 A) Pabordia de Gener-Febrer: 158.662 almuts 
 
 B) Pabordia de Març-Abril:     121.653    " 
 "                          "   Maig:       117.325     " 
 
 C) Pabordia d'Agost-Setembre: 84.858 almuts 
 Pabordia de Juny-Juliol: 72.950 almuts 
 "               "  Novembre-Desembre: 61.614 " 
 
 D) Pabordia d'Octubre: 34.235 almuts 
 
 La pabordia o prepositura de Gener-Febrer, la de major producció és la que ocupa, 
juntament amb la pabordia o prepositura de maig, més extensió de terreny; una part del qual 
es beneficia de les aigües dels rius Segre i Set. 
 
Figura 7-9 
 
 La pabordia de Març-Abril, malgrat ser més petita, té l'avantatge que està ampliament 
regada per les aigües del Canal de Pinyana i de les cèquies d'Alcarràs i Torres. 
 La pabordia o prepositura de Maig mal que sigui molt més gran que l'anterior, està 
enclavada dins l'actual comarca de les Garrigues amb una pluviometria inferior a la de la 
zona del Segrià on es troba la pabordia de març-abril. Principalment en la la zona dels 
Castells. A més les escorrenties del riu Set són molt inferiors als regs de Pinyana, Alcarràs i 
Torres. 
 La resta de pabordies o prepositures ocupen extensions molt inferiors. 
 2- Moltes oscil.lacions d'un any a l'altre. Especialment durant el període comprés 
entre els anys 1414 i 1462. Les causes les hem de buscar hipotèticament en dos factors: a) La 
inestabilitat climàtica. b) La inconstància de terra sembrada per motius diversos, com pot ser 
la manca de pagesos disponibles a causa de les epidèmies, el deixar les terres ermes o 
dedicar-les a altres conreus. S'aprecien més en les pabordies o prepositures de Gener-Febrer, 
Maig, Juny-Juliol i Novembre-Desembre. Quant a les dues primeres per la seva situació dins 
l'actual comarca de les Garrigues, sembla que la causa és bàsicament climàtica. En canvi les 
altres dues, terres de l'horta possiblement alternessin el conreu del cereal amb el de productes 
propis de reg. 
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 3- Augment de la producció en el segle XV que es produeix en dos moments concrets: 
A partir dels anys 20 i despres de la guerra civil. 
 A partir de la segona dècada del segle XV es produeix un augment de producció que 
continua fins la dècada precedent a la guerra civil; la intensitat del qual difereix en cadascuna 
de les pabordies. En la pabordia de Gener-Febrer és molt notable, en la pabordia de Maig no 
ho és tant i en la resta de pabordies, malgrat que s'aprecia, és molt més reduït. 
 Després de la guerra civil i fins a finals de segle es produeix un segon moviment 
alcista amb quantitats de producció molt més homogènies. Moviment que està més marcat en 
les pabordies o prepositures de Març-Abril, Juny-Juliol i Octubre. 
 Quina és la causa de l'augment de producció? Perquè no afecta d'igual manera totes 
les pabordies? En una època en que les collites depenien directament de la qualitat de la terra 
i de la climatologia, en que els camps tant sols s'abonaven amb fems, desconeixent-se 
totalment els avenços científics sobre millora i selecció de les llavors i tot el referent a 
insecticides, pesticides i adobs químics, l'únic factor que explica un augment constant de la 
producció és l'augment de terra sembrada, possiblement per un augment demogràfic. 
 L'increment de la producció posterior a la guerra civil fou segurament conseqüència 
del paulatí augment dels camps conreats, descurats durant la guerra, ja que més que 
caracteritzar-se per l'obtenció de nivells molt alts que sobresurtin, el tret definidor és un 
augment constant, amb valors molt similars. 
 Increment que a priori no es correspon amb la davallada demogràfica consequència de 
l'enfrontament bèl.lic, pero que es podria explicar per un possible augment del consum de pa 
en la dieta diaria844 o bé per un canvi en les relacions socials entre el Capítol i els pagesos, 
després de la guerra, a favor de l'estament eclesiàstic. 
 
 5.2. L'ORDI 
 
 5.2.1. Característiques i exigències del cultiu 
 
 Els ordis es distingeixen pel nombre d'espiguetes que queden en cada ranura del 
raquis o eix. L'ordi de dos carreres és l'Hordeum distichum, el de 4 carreres és l'Hordeum 
tetrastichum i el de 6 carreres l'Hordeum hexastichum. 
 L'ordi té un coeficient de transpiració superior al del blat, encara que al tenir el cicle 
més curt, la quantitat total d'aigua absorbida és inferior. És per aquest motiu que es considera 
més resistent a la sequera. 
 És pot reproduir bé en sòls poc profunds i pedregosos, amb excés de sal i de calç. En 
canvi no li van bé els terrenys argilosos que no drenen bé. 
 En els secans es conrea normalment en les terres que per ésser més lleugeres i no 
retindre bé l'aigua no són adients pel blat. 
 El seu període d'espigat i maduració és més curt que el del blat, per aquest motiu 
necessita menys aigua que el blat. És per això que l'ordi s'acostuma a conrear en terres de 
bona a mitja qualitat en climes subhumits a àrids i en terres mediocres en climes humits i 
subhumits. 

                                                 
844 Ashtor considera com un dels factors causa de les crisis de subsistència de les societats baix-medievals 
europees un nou règim alimentari, basat quasi exclusivament en el pa, fet amb blat cada cop més refinat. 
CURTO,A.:Op. cit. p.22 També RIERA, A.: Sistemes alimentaris i estructura social. a RIERA et. alt.: 
Alimentació i societat a la Catalunya Medieval. p.26 
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 Les terres de reg permeten una sembra més tardana que el blat, el que fa que es pugui 
sembrar després darrera de conreus que es recolecten a l'hivern. Al mateix temps, al segar-se 
abans que el blat és més adequat que aquell quan es fan dues collites. 
 La quantitat de llavor que actualment s'utilitza per la sembra és molt variable. És 
freqüent emprar uns 100 Kg./ha.845 
 
 5.2.2. La producció a les pabordies o prepositures 
 
 De bell antuvi cal dir que la producció d'ordi és en totes les pabordies molt inferior a 
la producció de forment. Les quantitats es situen, en termes generals, un xic per sota de la 
meitat. 
 
 5.2.2.1. Pabordia o prepositura de Gener-Febrer 
 El moviment productiu de l'ordi és molt diferent al que hem vist del forment en la 
mateixa pabordia. Observem en la sèrie tres moviments ben diferenciats corresponents als 
períodes: 1356-1411, 1415-1461 i 1468-1500. 
 Durant la segona meïtat del segle XIV la producció d'ordi és molt bona, especialment 
els anys 1361, 1367, 1383 i 1384, en que s'assoleixen el màxims de tota la sèrie. Però aquesta 
va baixant, especialment durant la primera dècada de la quizena centuria. La producció mitja 
d'aquest període és de 1893 almuts, quan la producció mitjana del forment era de 1295 
almuts. 
 Els dos moviments amb tendència primer ascendent i posteriorment descendent que 
observavam en el forment durant els períodes 1415-1461 i 1468-1500, també els apreciem en 
la gràfica de l'ordi. La seva producció mitjana és molt similar com també hem vist amb la de 
l'ordi. La de l'ordi és de 1032 i 1011 almuts respectivament quan la producció mitjana del 
forment era de 1758 i 1757 almuts. 
 També és la pabordia o prepositura més productiva. 
 
 5.2.2.2. Pabordia o prepositura de Març-Abril. 
 Les collites són més baixes que les que acabem de veure en la pabordia de Gener-
Febrer. El volum és molt similar durant tot el període, encara que es nota un decreixement en 
la primera meitat del segle XV, respecte del període precedent i un augment de producció 
accentuat a partir de la guerra civil. 
 
 5.2.2.3. Pabordia o prepositura de Maig. 
 És després de la pabordia o prepositura de Gener-Febrer, la més productiva. Les 
collites són molt similars durant tot el període, amb moltes oscil.lacions. 
 
 5.2.2.4. Pabordia o prepositura de Juny-Juliol. 
 La producció és molt més baixa que la de les pabordies que hem vist fins el moment, i 
encara més si ho comparem amb el forment. Els valors oscil.len entre 10 almuts l'any 1477 i 
622 almuts l'any 1390. 
 El període de més baixa producció és el corresponent a les dues dècades anteriors a la 
guerra civil. Els anys de millors collites els trobem en la quarta centuria. 
 
 5.2.2.5. Pabordia o prepositura d'Agost-Setembre. 

                                                 
845 GURERRERO, A.:Op. cit. pp.116-118 
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 Els volums són encara més baixos que en la pabordia anterior. Hi ha però uns anys 
que destaquen per la seva major producció, la majoria d'ells, durant la segona meitat del segle 
XIV:  
 Any 1361: 722 almuts 
   "     1363: 469    " 
   "     1383: 425    " 
   "     1388: 1107  " 
   "     1474: 993    " 
   "     1480: 586    " 
 
 5.2.2.6. Pabordia o prepositura d'Octubre. 
 La producció de la pabordia o prepositura d'Octubre és molt similar a la de la 
pabordia o prepositura d'Agost-Setembre, amb una mitjana anual de producció de 162 
almuts, quan a la pabordia o prepositura d'Agost-Setembre era de 164 almuts. També els 
anys en que la producció sobresurt de la resta, es concentren la majoria en la segona meitat 
del segle XIV. 
 Any 1361: 414 almuts 
   "     1367: 590    " 
   "     1385: 476    " 
   "     1390: 432    " 
   "     1392: 819    " 
   "     1397: 477    " 
   "     1476: 444    " 
   "     1480: 586    " 
 
 5.2.2.7. Pabordia o prepositura de Novembre-Desembre. 
 La producció és molt més alta que en les dues pabordies precedents, amb una mitjana 
de 1973 almuts. Tot el període és molt similar, excepte les dues dècades precedents a la 
guerra civil en que la producció és inferior. 
 
 5.2.3. La producció anyal 
 
 5.2.3.1. Producció efectiva. 
 D'arribada s'observa una gran similitud entre l'evolució de la producció anual d'ordi i 
l'evolució de la producció de la pabordia de Gener-Febrer, especialment durant la segona 
meitat del segle XIV, degut a la importància de les collites de l'esmentada pabordia. 
 Altre fet a remarcar és que la producció anual d'ordi evoluciona de diferent manera 
que la del forment. 
 Es distingeixen diversos períodes: 1356-1411, 1415-1438, 1442-1461 i 1468-1500. 
 El primer període es caracteritza per uns importants volums d'ordi que disminueixen a 
partir del canvi de segle. La producció mitjana és de 4388 almuts. 
 En el segon període les collites son inferiors; la producció mitjana és de 2821 almuts. 
 En el tercer període la producció es redueix encara més, situant-se la producció 
mitjana en 2009 almuts. 
 En el quart període es produeix un augment de les collites i la producció mitjana 
assoleix un valor similar al del segon període: 2812 almuts. 
 
 5.2.3.2.El moviment de llarga durada 
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 La tendència secular de la producció d'ordi és, a diferència de la del forment, de signe 
negatiu. S'hi distingeixen diversos períodes: 1388-1405, 1405-1454 i 1474-1494. Com ja hem 
vist amb el forment, la manca de correspondència entre aquesta periodificació i la de la 
producció efectiva l'hem de buscar en la utilització de dos, mètodes distints.846 
 Període 1388-1405: Devallada constant i persistent. 
 Període 1405-1454: Entre els anys 1417 i 1436 la producció va augmentant 
paulatinament. A partir d'aquest darrer la producció va disminuint lentament. A partir de l'any 
1431 i fins l'any 1454 les corbes del forment i de l'ordi segueixen moviments similars. 
 Període 1474-1494: El comportament de la corba de l'ordi és molt similar al de la 
corba del forment. Pero la corba de l'ordi es col.loca en uns nivells semblants als del peíode 
anterior, quan la del forment ho fa en un nivell inferior. 
 
 5.2.3.3. El moviment periòdic. 
 La producció d'ordi fou tant variable com la del forment? Coincideixen els anys de 
canvis sobtats? Eren de més o de menys intensitat que els del forment? 
 Efectivament, la producció anual d'ordi era molt variable i les seves oscillacions 
coincideixen la majoria de vegades amb les del forment, encara que amb una intensitat 
diferent. Tant sols observen tres moments de gran diversitat: els anys 1413-1414, 1381 i 
1386. Els canvis eren però més accentuants en l'ordi, especialment en el període 1381-1500. 
 
 5.2.4. Conclusions 
 
 Els trets que defineixen l'evolució productiva de l'ordi són molt similars als que hem 
vist a l'apartat precedent sobre l'evolució productiva del forment. 
 
 1) D'entre totes les pabordies o prepositures destaca per la seva producció la de 
Gener-Febrer, amb unes collites molt abundoses durant la segona meitat del segle XIV. Les 
diferències qüantitatives entre aquesta i la resta són molt importants, influint força en la 
producció total d'ordi. Podem agrupar les diverses pabordies en relació a la seva producció de 
la seguent manera:  
 
 A) Pabordia de Gener-Febrer: 112.987 almuts. 
 
 B) Pabordia de Maig: 67.709 almuts. 
 
 C) Pabordia de Març-Abril: 33.390 almuts. 
             "       Novembre-Desembre: 24.986 almuts. 
 
 D) Pabordia de Juny-Juliol: 17.408 almuts 
             "        "  Octubre     : 14.915 " 
             "        "  Agost-Setembre: 14.801 almuts. 
 
 2) Unes grans diferències en el volum de producció d'un any a l'altre. 
 
 3) Hi ha dos períodes en que la producció d'ordi disminueix notablement, durant el 
segon quart del segle XV i els anys anteriors a la guerra civil. La primera davallada està 
plenament influenciada per la davallada de la pabordia o prepositura de Gener-Febrer, la més 

                                                 
846 L'explicació donada pel forment a la pàgina 26, serveix també per l'ordi. 
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productiva; la davallada precedent a la guerra civil s'aprecia amb més o menys intensitat a 
totes les pabordies o prepositures, a excepció de la pabordia o prepositura de Març-Abril en 
la que aquesta disminució te lloc durant la segona i tercera dècada del 1400. A les pabordies 
o prepositures de Juny-Juliol i Octubre el fenòmen ja s'aprecia uns anys abans, pero continua 
fins els anys de la crisi política. 
 
Figura 7-10 
 
 4) Un cop passada la guerra civil, la producció torna a augmentar, arribant a uns 
valors superiors als assolits abans de la guerra. 
 
 5.3. LA CIVADA 
 
 5.3.1. Característiques i exigencies del cultiu 
 
 La civada és un magnífic pinso tant pels animals de carrega com pel bestiar per la 
seva gran aportació de vitamina E. 
 És un conreu molt exigent en aigua. Per aquest motiu necessita primaveres molt 
plujoses. És poc exigent en questió de sols, conreant-se bé en terrenys àcids amb un ph entre 
5 i 7. En canvi no accepta els terrenys calcaris. 
 La quantitat de llavor utilitzada sol ser molt variable. És corrent utilitzar uns 
80Kg/ha.847 
 
 5.3.2.La producció a les Pabordies o prepositures 
 
 La producció de civada és encara més baixa que la d'ordi i molt més que la de 
forment. 
 
 5.3.2.1. Pabordia o prepositura de Gener-Febrer. 
 Durant la segona meïtat del segle XIV la producció de civada és, en relació a tot el 
període, important. En canvi es redueix a partir de l'entrada en el segle següent. Però es refarà 
un cop arribat l'any 1415, assolint en els anys següents les millors collites. Entre els anys 
1442 i 1460 la producció es redueix i ho farà encara més després de la guerra civil. 
 
 5.3.2.2. Pabordia o prepositura de Març-Abril 
 La producció és més baixa que a la pabordia o prepositura anterior. Des dels inicis de 
la sèrie s'aprecia un augment que arriba al punt més alt els anys 1417 i 1419 amb una 
producció de 833 i 1072 almuts respectivament i que tot seguit va baixant fins arribar l'any 
1460. 
 Després de la guerra les collites són similars a les dels anys precedents, però a partir 
de l'any 1478 i fins el final de segle disminueixen notablement. 
 
 5.3.2.3. Pabordia o prepositura de Maig. 
 La producció de la pabordia o prepositura de maig segueix una evolució molt similar 
a la de la pabordia o prepositura de Gener-Febrer, encara que la quantitat de civada que reb 
sigui menor. En canvi els anys de producció màxima coincideixen amb els anys de la 
pabordia anterior, els anys de 1417 i 1419 amb 968 i 1332 almuts respectivament. 

                                                 
847 Ibidem, pp.146-148. 
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 Després de la guerra civil la producció baixa força, ja des de l'any 1468. 
 
 5.3.2.4. Pabordia o prepositura de Juny-Juliol. 
 Les quantitats de civada d'aquesta pabordia o prepositura són, tret de la pabordia o 
prepositura d'octubre, les més reduïdes. Fins i tot trobem un bon nombre d'anys en que l'Obra 
de la Seu no en va rebre gens ni mica. 
 Les millors collites les trobem durant la segona meitat del segle XIV. Els anys 
precedents a la guerra la producció disminueix i els darrers any de la quinta centuria, 
disminueix encara més. 
 
 5.3.2.5. Pabordia o prepositura d'Agost-Setembre. 
 La producció és relativament similar, encara que amb oscil.lacions fins l'any 1452. 
Entre els anys 1454 i 1460 es produeix una baixada que és molt més notoria després de la 
guerra civil. 
 
 5.3.2.6. Pabordia o prepositura d'Octubre. 
 És la pabordia o prepositura que aporta menys civada a l'Obra de la Seu. Com ja hem 
vist en al pabordia o prepositura de Juny-Juliol hi ha molts anys en que la producció és nula, 
especialment després de la guerra civil. 
 Les quantitats sempre són molt esquifides, però en canvi sobresurten uns anys que 
sorprentment pugen molt més que la resta. La producció mitjana anual és de 124 almuts. 
 
 5.3.2.7. Pabordia o prepositura de Novembre-Desembre. 
 La producció és també molt baixa, amb una mitjana de 157 almuts l'any. A partir dels 
anys precedents a la guerra civil i després d'aquesta és quan la producció és més reduïda. 
 
 5.3.3. La producció anyal 
 
 5.3.3.1. La Producció efectiva. 
 Com a cosa previa cal dir que la producció de civada és més reduïda que la d'ordi i 
encara molt més que la de forment. 
 Durant tot el transcurs de la sèrie s'observen tres moviments diferenciats: 
 El primer d'ells es delimita durant la segona meitat del segle XIV i es caracteritza per 
una devallada de les collites. 
 Des de els inicis de la quinzena centúria i fins la guerra civil té lloc un segon 
moviment en el que s'evidència primer un augment productiu que a partir de l'any 1442 es 
reemplaçat per una disminució de la producció. 
 Finalment, acabada la guerra civil la producció disminueix encara més. 
 
 5.3.3.2. El moviment de llarga durada. 
 El sistema de mitjanes mòbils ens permet conèixer amb més exactitud quin és el trend 
que segueix la producció de civada durant el període comprés entre els anys 1356 i 1500. 
Aquest és clarament davallador. 
 Coincidint amb el que acabem de comentar referent als preus efectius es distingeixen 
tres períodes amb característiques molt diferenciades: 1388-1408, 1408-1454 i 1474-1494. 
 Període 1388-1408: Des dels inicis fins l'any 1400 es produeix una disminució de la 
producció que és més notòria a partir de l'any 1392. En canvi durant els primers anys de la 
nova centúria la producció es manté més o menys estable. 
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 Període 1408-1454: Es genera a partir de l'any 1408 i fins l'any 1433 un augment en 
les collites que va variant d'intensitat; alternant-se puges importants amb puges més reduïdes 
i fins i tot amb moments d'estabilitat. Arran de l'any següent s'inicia una disminució 
ininterrompuda de la producció que prossegueix fins l'any 1454. 
 Període 1474-1494: La producció ha assolit l'any 1474 un nivell molt baix que minva 
encara més a partir de l'any 1486. 
 
 5.3.3.3. El moviment periòdic. 
 Un cop ja vist el comportament del moviment periòdic de la producció de forment i 
d'ordi ens resta conèixer el de la civada. És tan variable com el d'aquells? Segueix, com el de 
l'ordi les directrius marcades pel moviment periòdic del forment? 
 Efectivament, la producció de civada és tant variable com la dels altres dos cereals. 
Durant la segona meitat del segle XIV i fins arribar a la guerra contra Joan II, la civada 
segueix les directrius marcades pel forment, encara que no tant matematicament. Després de 
la guerra civil el moviment periòdic de la producció de civada segueix unes pautes del tot 
diferents a les seguides per la producció de forment i d'ordi. 
 
 5.3.4. Conclusions 
 
 1) Dos situacions s'observen a primera vista: que les quanties de les collites són molt 
variables i que dels tres cereals principals, la civada és el que menys reb el Capítol. 
 
 2) Excepte les tres primeres dècades de la quinzena centúria, la producció de civada es 
caracteritza per un moviment descendent, especialment durant els darrers anys del segle XV, 
que és quan assoleix nivells més baixos. La civada cada vegada és menys conreada pels 
pagesos, el seu interès es centra en altres conreus. 
 
 3) Com també hem vist amb el forment i l'ordi, la pabordia de Gener-Febrer és amb 
diferència la pabordia més productiva de civada. Es poden dividir les pabordies segons la 
producció total en les següents categories:  
 
 A) Pabordia de Gener-Febrer: 43.370 almuts 
 
 B) Pabordia de Maig:32.691 almuts 
             "        " Agost-Setembre: 30.819 almuts 
             "        " Març-Abril        : 25.306     " 
 
 C)Pabordia de Novembre-Desembre: 11.822almuts 
               "      " Juny-Juliol                 : 10.724 " 
               "      " Octubre                      : 8.712 " 
 
Figura 7-11 
 
 5.4. LA PRODUCCIÓ TOTAL DE GRA. 
 
 Considerem interessant que a més de conèixer l'evolució productiva del forment, 
l'ordi i la civada tinguem notícia del desenvolupament productiu dels tres cereals en conjunt. 
Aquesta coneixença ben segur que ens ajudarà en la valoració del tema productiu. 
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 Creiem necessari però, fer un advertiment que ens remet a una problemàtica 
anteriorment esmentada: el desconeixement total de les mesures i la diversitat de les seves 
equivalències. Ja hem vist com la faneca de forment i d'ordi equivalia a 9 almuts i la de la 
civada a 12 almuts. 
 Hem vist fins el moment que l'evolució seguida per cadascun dels tres cereals 
principals tenia característiques pròpies i desiguals. Quin és el moviment evolutiu que 
segueix la producció globalment? 
 
 5.4.1. La producció conjunta dels tres cereals principals 
 
 5.4.1.1. Producció efectiva. 
 Observant la gràfica corresponent a la producció total de gra veiem que s'hi reflecteix 
el moviment productiu dels tres cereals en qüestió. Una clara diferenciació temporal 
delimitada de la següent manera: 1356-1414, 1415-1461 i 1468-1500. 
 El primer dels tres períodes es caracteritza per ser el que té uns índexs de producció 
més baixos, amb una mitjana anual de 7.822 almuts. 
 Contràriament, el període 1415-1461 és el més productiu, amb una mitjana anual de 
21.809 almuts. L'important augment productiu respecte del període precedent es 
conseqüència de l'addició dels dos períodes més productius del forment i de la civada. 
 En canvi entre els anys 1468 i 1500 la producció disminueix, pero situant-se per 
damunt de la del primer període. La producció mitjana anual és de 12.798 almuts. 
 
 5.4.1.2. El moviment de llarga durada. 
 El sistema de les mitjanes mòbils ens permet altre cop fer una anàlisi més acurada i 
tenir coneixement del moviment de llarga durada. 
 Aquest és a primer cop d'ull, si més no, sorprenent, malgrat ésser la plasmació lògica 
de la quantia global de producció. Efectivament, entre els anys 1418 i 1455 es produeix un 
brusc moviment de dos sentits, primer ascendent i després descendent causat per la suma de 
dos moviments idèntics del forment i de la civada. 
 El moviment de llarga durada es concreta en tres fases ben diferenciades que es poden 
delimitar de la següent manera: 1388-1410, 1410-1430 i 1430-1442 i 1442-1494. Altra 
vegada hem de fer esment a les diferències de periodificació del moviment de llarga durada, 
repecte de la producció efectiva, degut a la metodologia emprada. 
 Fase 1388-1410: Moviment descendent que es manté estacionari els anys 1399-1405. 
 Fase 1410-1430: Moviment ascendent molt més ràpit els darrers tres anys. 
 Fase 1430-1442: Moviment relativament estable, malgrat que amb oscil.lacions que 
assoleix les cotes més altes de producció. 
 Fase 1442-1455: Forta davallada. 
 Fase 1474-1494: Després de la forta baixa, la producció s'ha recuperat però hi ha una 
nova baixa entre els anys 1478-1480 que tot seguit canvia de sentit. 
 
 5.4.2. Percentatges de la producció de forment 
 
 A la gràfica corresponent al tant per cent de producció del forment respecte de la resta 
de cereals, queda palès el continu augment productiu d'aquest cereal en front dels altres dos 
restants. 
 L'augment és perseverant durant tot el període, encara que en el darrer quart del segle 
XV sembla que s'estanqui un xic. 
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 Els pocs anys en que a les gràfiques dels tants per cents, s'observa collites del 100% o 
del 0% corresponen a anys excepcionals en que l'Obra de la Seu o bé únicament va rebre 
forment o que contràriament no en va rebre gens. 
 Aquest constant augment de la producció de forment es correspon amb el persistent 
consum de pa com aliment prioritari i quasibé exclusiu dels segles XIV i XV que ja hem 
esmentat amb anterioritat.848 
 
 5.4.3. Percentatges de la producció d'ordi 
 
 la producció d'ordi, en relació amb la producció total dels tres cereals principals 
disminueix amb el temps. Es diferencien, però, dues etapes desiguals. Durant la segona 
meitat del segle XIV i el primer terç del segle següent la reducció de la producció d'ordi és 
constant i contínua. En canvi durant tot el període restant a més d'ésser més oscil.lant, fins i 
tot en els darrers anys del segle XV té tendència a augmentar una mica. La producció d'ordi 
l'hem de relacionar amb el consum de pa i la seva qüalitat. Una menor producció d'ordi 
significa una disminució en la seva utilització per l'alimentació humana, bé per una davallada 
demogràfica, bé per un augment de l'elaboració de pa amb farina exclusivament de forment. 
 
 5.4.4. Percentatges de la producció de civada 
 
 Fins els anys de la guerra civil la civada es va mantindre en uns nivells similars de 
producció. Ja en els anys precedents a l'enfrontament bèlic sembla que disminueixi un xic, 
però és després de la guerra civil quan comença a decréixer de forma contínua, arribant a 
darreries de segle a uns nivells molt baixos del 2% i el 3,77%. Aquesta davallada tant 
important de la civada, emprada quasibé exclusivament per l'alimentació animal ens fa pensar 
en una davallada important de les caballeries, després de la guerra civil. 
 
 5.5. LA VEREMA 
 
 5.5.1. Característiques i exigències del cultiu 
 
 La vinya pertany a la família de les vitàcees, que conté un miler d'espècies. 
 Per al seu conreu, cada varietat té exigències climàtiques mínimes expressades pel 
llindar de creixement, la suma de les temperatures i la duració de la insolació.849 
 En termes generals es desenvolupa bé en els terrenys secs o semi-secs calcaris o 
arenosos, però no massa bé en els secans argillosos ni en les terres amb components altament 
orgànics especialment si el clima és fresc o semi-humit. Tots els terrenys mitjos poden ésser 
favorables pel conreu de la vinya. 
 La calamarsa i les gelades, especialment al final de la primavera li suposen 
conseqüències desastroses.850 
 Els rendiments actuals a Espanya són molt baixos en comparació amb els rediments 
de la resta de països europeus. 
 Alemanya 85-105 Hl/ha. 
 França   55-70 Hl/ha. 

                                                 
848 Ja hem fet esment amb anterioritat de la postura de Ashtor sobre el tema, que recull A. CURTO. Veure nota 
46 
849 CHAUVES,M.-REYNIER,A.: Manual de viticultura. Ed. Mundi-Prensa, Madrid, 1984, 3ª ed. pp. 33-35 
850 NOGUERA,J.: Viticultura pràctica, Ed. Dilagro, Lleida, 1972, pp. 25 i 297. 
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 Italia   50-65 Hl/ha. 
 Espanya  20-25 Hl/ha. 
 Conseqüència de que normalment es conreen en terrenys pobres i de secà i de la 
tècnica de conreu.851 
 
 5.5.2. La producció a les Pabordies o prepositures 
 
 Les dades sobre la percepció de verema per l'Obra de la Seu no son contínues en la 
majoria de pabordies. Si bé en desconeixem la causa exacta, aquesta rau possiblement en 
alguna de les següents: 
 1) Inexistència de ceps plantats. 
 2) Producció nula degut a causes diverses o producció molt reduïda comptabilitzada 
amb les menúccies. 
 3) Rebuda, per part de l'Obra de la Seu, del vi elaborat en el lloc d'origen. 
 
 5.5.2.1. Pabordia o prepositura de Gener-Febrer. 
 Tenim dades de la producció de verema des de l'any 1383 fins l'any 1425 i dels anys 
1468, 1469 i 1471. Cal dir també, que dels anys 1394-1397, 1402, 1404, 1405, 1407 i 1411, 
l'Obra de la Seu va rebre a més de verema certes qüantitats de vi. Això fa que la producció de 
verema dels esmentats anys sigui més elevada que la que s'indica. 
 Observant la gràfica corresponent a la rebuda per part de l'Obra de la Seu de verema 
apreciem una producció molt variable amb una tendència alcista. 
 
 5.5.2.2. Pabordia o prepositura de Març-Abril. 
 A excepció dels anys 1382, 1389 i 1390, les dades obtingudes dels Llibres d'obra fan 
referència al període 1429-1500. Hi advertim també amb moltes oscil.lacions, una tendència a 
la baixa entre els anys 1429 i 1443 i un augment notable entre els anys 1469 i 1500. 
 
 5.5.2.3. Pabordia o prepositura de Maig. 
 Tenim una sola informació de producció de verema, corresponent a l'any 1384. 
Curiosament la quantitat de verema que s'hi indica és relativament important: 162 cartrons. 
 L'any 1462 també es van rebre 15 mitgeres de vi procedents del celler de Sudanell 
pertanyent a aquesta pabordia. 
 Ambdues informacions, pel fet de ser úniques ens estranyen, especialment la primera, 
per la seva qüantia. Desconeixem però el motiu de la seva exclusivitat. 
 
 5.5.2.4. Pabordia o prepositura de Juny-Juliol. 
 És la pabordia o prepositura de major producció de verema. De la qual coneixem la 
part corresponent a l'Obra de la Seu des de l'any 1364 a l'any 1500, encara que amb alguns 
buits més notoris en la segona meïtat de la quarta centuria. 
 El període de major producció és el comprès entre els anys 1385 i 1410. 
Posteriorment i fins la guerra civil les collites desminueixen una mica, encara que la 
diferència respecte el període precedent no sigui molt significativa. 
 Després de la guerra civil les collites són més minses però amb el temps es confirma 
un tendència alcista qua assoleix la producció més elevada de tot el període l'any 1497. 
 
 5.5.2.5. Pabordia o prepositura d'Agost-Setembre. 

                                                 
851 CHAUVES,M-REYNIER,A.: Op. cit. p.29 



200 

 És la única pabordia o prepositura de la qual l'Obra de la Seu no reb mai verema, 
sempre reb vi procedent del celler de Benavent. 
 
 5.5.2.6. Pabordia o prepositura d'octubre. 
 Durant el període 1389-1470 la pabordia d'Octubre aporta verema a l'Obra de la Seu 
amb quantitats inferiors a les proporcionades per les pabordies anteriors. les millors collites 
es situen entre els anys 1419 i 1437. Posteriorment la producció baixa. 
 
 5.5.2.7. Pabordia o prepositura de Novembre-desembre. 
 La producció és encara més baixa que en la pabordia o prepositura d'Octubre. Dins 
d'un espai de temps comprès entre els anys 1384 i 1471 observem una major producció fins a 
principis de la quinta centuria i les pitjors collites després de la guerra contra Joan II. 
 
 5.5.3. La producció anyal 
 
 5.5.3.1. La producció efectiva. 
 Llevat de la producció corresponent a l'any 1364, que prové exclusivament de la 
pabordia de Juny-Juliol, diferenciem durant tot el període a estudiar quatre fases dissemblants 
caracteritzades totes per una gran oscil.lació productiva: 
 Anys 1382-1406: Fase que s'inicia amb unes collites de poca importància les quals 
van augmant fins arribar l'any 1397 a la quantia màxima de 634 cartrons. Posteriorment la 
producció disminueix fins arribar l'any 1406 a 65 cartrons. 
 Anys 1406-1449: Es produeix un nou moviment alcista, més brusc que el de la fase 
anterior. Assolits els nous nivells de producció, aquests es mantenen constants fins l'any 
1438. A partir de l'any 1442 la producció torna a baixar donant-se l'any 1450 la quantitat 
mínima de tota la série, 40 cartrons. 
 Anys 1460-1461: Després d'uns anys de mancança de dades, els anys 1460 i 1461 
l'Obra de la Seu va rebre 216 i 343 cartrons respectivament, provinents de les pabordies de 
Març-Abril i Juny-Juliol. 
 Anys 1468-1500: Excloent l'any 1468 amb una producció de 423 cartrons, després de 
la guerra civil les collites tornen a ésser reduïdes. S'inicia un nou moviment alcista però molt 
més lent que els precedents, el qual no arribarà a cotes tant altes com aquells a excepció de 
dos anys puntuals, el 1486 i el 1497. 
 
 5.5.3.2. El moviment de llarga durada. 
 El moviment de llarga durada confirma i defineix encara millor les fases que acabem 
de comentar a excepció de la tercera que no es possible d'apreciar mitjançant el sistema de 
mitjanes mòbils. 
 Observem un primer tram on elmoviment té dos sentits, primer ascendent i després 
descendent. Ambòs continus i d'intensitat similar. 
 El segueix un segon tram primer també alcista, però que assolit el màxim nivell es 
manté constant durant un temps per acabar convertint-se en descendent. 
 Finalment, després de la guerra civil i després d'haver arribat a unes cotes de 
producció molt baixes s'inicia un moviment ascendent més lent que els anteriors. 
 
 5.5.3.3. El moviment periòdic. 
 La producció de verema no obstant ser variable, ho és molt menys que la producció 
cerealística. A diferència d'aquesta, no està condicionada pel factor variable de la quantitat de 
terra sembrada. Contrariament als cereals, els ceps necessiten un període de creixença, el que 
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fa que els camps de vinya no s'alterin durant un període de temps determinat, això provoca 
que les collites, quan els ceps han entrat a la fase de producció plena, en anys de semblants 
condicions climàtiques siguin similars. 
 
 5.5.4. Conclusions 
 
 1) La quantitat de producció de verema de cadascuna de les pabordies o prepositures 
és molt variable, destacant entre totes la pabordia de Juny-Juliol. 
 Continuant amb el sistema utilitzat en els cereals de la divisió per categories, els 
resultats són els següents:  
 
 A) Pabordia de Juny-Juliol: 10.930 cartons 
 
 B) Pabordia de Març-Abril: 5.811 cartons 
 
 C) Pabordia de Gener-Febrer: 3.783 cartrons 
              "        " Octubre         : 2.700 " 
              " Novembre-Desembre: 2.199 cartrons. 
 
 D) Pabordia de Maig: 201 cartrons. 
 
Figura 7-12 
 
 Quin és el motiu que fa que les pabordies de Juny-Juiol i Març-Abril destaquin de la 
resta?. Sens dubte la possibilitat de regar les terres que les constitueixen, especialment la 
primera, situada en mig de l'horta. Les quals es beneficien de les aigües del canal de Pinyana i 
de les cèquies d'Alcarràs i Torres. 
 
 2) Després de la guerra civil la producció baixa molt, encara que es recupera 
ràpidament. Les causes les hem de buscar en l'abandonament dels camps i la destrucció dels 
regs durant l'enfrontament bèl.lic. 
 
 3) Les oscil.lacions productives són de molt menys intensitat que les dels cereals. 
 
 5.6. EL VI. 
 
 5.6.1. Procedència del vi 
 
 Tota la verema que rebia l'Obra de la Seu es convertia en vi en l'anomenat Celler de 
l'Almoina. Però alguns anys en lloc de rebre la verema, rebia el vi ja elaborat procedent dels 
respectius cellers que hi havia en cadascuna de les pabordies. Sigui com sigui el Celler de 
l'Almoina és, amb diferencia, el celler que més vi produeix. 
 La resta de cellers són els següents: 
 Celler d'Albares de la pabordia de Gener-Febrer. 
 Celler de Segarra de la pabordia de Març-Abril. 
 Celler de Sudanell de la pabordia de Maig. 
 Celler de Santa Maria de la pabordia de Maig. 
 Celler de Benavent de la pabordia d'Agost-Setembre. 
 Celler d'Octubre de la pabordia d'Octubre. 
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 Celler d'Andreu Capella de la pabordia de Novembre-Desembre. 
 
 5.6.1.1. Celler d'Albares 
 Aporta vi a l'Obra de la Seu des de l'any 1386 a l'any 1418, la majoria d'ells juntament 
amb verema. 
 
 5.6.1.2. Celler de Segarra. 
 Entre els anys 1395 i 1421 l'Obra de la Seu en lloc de rebre la verema que li correspon 
reb el vi ja elaborat. 
 
 5.6.1.3. Celler de Sudanell. 
 Tan sols es reb vi d'aquest celler l'any 1462, una any en que no es reb verema. 
 
 5.6.1.4. Celler de Santa Maria. 
 Com el celler anterior, únicament va produir el vi de l'Obra un any, el 1417. 
 
 5.6.1.5. Celler de Benavent. 
 És l'únic Celler que elabora sempre el vi corresponent a la verema que toca a l'Obra. 
 Les dades que tenim fan referència al període comprès entre els anys 1384 i 1500, 
encara que amb molts vuits. 
 La seva producció és molt desigual en el transcurs de la sèrie. Hi podem diferenciar 
tres etapes: 
 Anys 1384-1390: La producció oscil.la entre 41 i 69 mitgeres. 
 Anys 1409-1451: Hi ha un augment molt important de producció i a la vegada les 
diferències anuals són també més considerables. Les quantitats de vi oscil.len entre 50 
mitgeres l'any 1409 i 182 mitgeres l'any 1428. 
 Anys 1460-1500: La producció baixa moltíssim assolint la quantitat mínima de 9 
mitgeres l'any 1486, malgrat que s'sprecia uns intents de augmentar-la. 
 
 5.6.1.6. Celler d'Octubre. 
 Tant sols es reb vi del Celler d'Octubre els anys 1417 i 1418, dos anys que no es va 
rebre verema. 
 
 5.6.1.7. Celler d'Andreu Capella. 
 Com en el Celler d'Octubre l'Obra de la Seu va rebre vi procedent d'aquest celler els 
anys 1417 i 1418. 
 
 5.6.1.8. El Celler de l'Almoina. 
 Les dades que tenim sobre el vi resultant de la verema procedent de les diverses 
pabordies s'inicien l'any 1490, quan les referents a la verema ho fan l'any 1382, exceptuat 
l'any 1364. Contràriament, tenim dades referents al vi del període 1445- 1467, quan de la 
verema són molt escasses. Possiblement els procuradors encarregats dels comptes durant 
aquests anys consideressin que enregistrant unes o altres dades ja era suficient, donant uns 
preferència a la verema i altres al vi. 
 La producció de vi és molt variable d'un any a l'altre, produint-se generalment una 
estreta relació entre la producció de verema i la producció de vi a excepció dels anys 
posteriors a la guerra en que la proporcionalitat es trenca. No s'aprecia durant aquest període 
en la producció de vi l'augment continuat de la producció de verema. 
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 5.6.2. La producció anyal 
 
 5.6.3.1. La producció efectiva. 
 L'evolució de la producció total de vi és molt similar a la que hem vist del Celler de 
l'Almoina, ja que aquest és, amb diferència, el celler que elabora més vi. 
 Observem en la gràfica corresponent diverses fases: 1384-1432, 1442-1464 i 1466-
1500 totes amb una producció molt fluctuant. 
 Les dues primeres es caracteritzen per un moviment primer ascendent i després 
descendent de la producció de vi molt oscil.lant i interromput en més d'una ocasió. (Si 
comparem les gràfiques corresponents a la producció total de vi i de la mitjana mòbil de la 
producció de verema advertim que en ambdues es marca la disminució de l'any 1409. La 
segona d'elles, però, manifesta un moviment descendent més accentuat. 
 La tercera fase correspon al període posterior a la guerra civil. En l'evolució de la 
producció total de vi d'aquests anys s'aprecia el pes de la gran quantitat de mitgeres de vi 
procedent del Celler de l'Almoina, que fa que sigui molt similar a la d'aquest celler. 
 
 5.6.3. Conclusions 
 
 La producció de vi de l'Obra de la Seu prové en sa major part del Celler de l'Almoina, 
on s'elabora de la verema procedent de les pabordies. 
 La sèrie es caracteritza per iniciar-se amb unes dades molt baixes que es corresponen 
cronològicament amb una producció baixa de verema possiblement per males collites o bé 
perquè coincideix amb un moment de replantació després de la guerra de Pere el Cerimoniós 
amb Pere el Cruel de Castella, ja que tot seguit la producció augmenta considerablement. Al 
llarg de tota la sèrie es produeixen importants canvis de producció, però la tendència que 
sobresurt és de davallada, especialment els anys de la crisi. Recuperant-se en part, els darrers 
anys de la centúria. 



204 

 5.7. L'OLI. 
 
 A diferència de la resta de productes l'oli es comptabilitza en conjunt sense 
especificar-ne l'origen. M. Terré852 ens informa que els anys 1467 i 1468 eren productores 
d'oli les pabordies de Gener-Febrer, Març-Abril, Maig, Juny-Juliol i Agost-Setembre les 
quals ho devien ser també durant el període estudiat per nosaltres ateses les característiques 
d'aquest conreu. 
 La manca de dades ens imposibilita el fer una valoració de la producció de forma 
continuada. Tot i amb això s'observa un trencament els anys de la guerra civil. Els 
subsegüents es caracteritzen per una producció d'oli molt reduïda que augmenta 
paulatinament fins arribar a la producció més alta l'any 1498. 
 
 5.8. CARNALATGES I MENUCIES 
 
 D'aquesta manera s'anomena el conjunt de diners que procedents de cada pabordia reb 
l'Obra de la Seu per la venda de diversos productes ramaders i agrícoles. 
 El mot carnalatge fa referència a la carn. Segons Terre853 els anys 1466 i 1467 el 
carnalatge va consistí exclusivament en la venda d'anyells. 
 El terme menucia significa menut, insignificant, de poca importància. En les menucies 
s'hi arreplegava una diversitat de productes, en sa major part procedents de l'horta, que per la 
seva poca importància quantitativa s'anotaven en conjunt. Disortadament desconeixem quins 
eren. Terré854 ha documentat pels anys 1466 i 1467 fesols, safrà i hortalisses. Per la nostra 
part, el fet que durant uns anys s'especifiqui excepcionalment la rebuda d'alls, cebes, lli i 
faves, ens fa pensar que aquests productes normalment restarien inclosos en les menucies. 
 
 5.8.1. La rebuda de lespabordies o prepositures 
 
 5.8.1.1. Pabordia o prepositura de Gener-Febrer. 
 És la pabordia o prepositura que aporta més diners a l'Obra de la Seu. Destaquen 
especialment els anys 1358, 1359 i 1360 amb unes quantitats de 32.828 diners, 32.724 diners 
i 28.361 diners respectivament. La resta d'anys les quantitats són més baixes, produint-se un 
decreixement al llarg de tot el període, encara que els últims deu anys es recuperi un xic. 
 
 5.8.1.2. Pabordia o prepositura de Març-Abril. 
 Malgrat les àmplies diferències que s'observen d'un any per l'altre, la pauta general de 
la seva evolució coincideix amb la de la pabordia de Gener-Febrer: disminució continuada del 
volum de diners, amb una recuperació els darrers anys de la quinta centuria. 
 
 5.8.1.3. Pabordia o prepositura de Maig 
 La continua disminució de diners que apreciavem en les dues pabordies precedents, 
l'observem també en la pabordia de maig, però fins l'any 1438. A partir de l'any 1441 es 
produeix un augment de les quanties monetàries que reb l'Obra de la Seu el qual es manté fins 
l'any 1461. Entre els anys 1465 i 1472 aquestes assoleixen els nivells més baixos de tot el 
període i a partir dels anys següents té lloc, com en les pabordies anteriors, un nou 
reviscolament. 

                                                 
852 TERRE.M.:Op. cit 
853 Ibidem. 
854 Ibidem. 
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 5.8.1.4. Pabordia o prepositura de Juny-Juliol. 
 L'aportació monetaria de la pabordia de Juny-Juliol és inferior a l'aportació de les 
pabordies que la precedeixen. Destaquen per la importància de la seva quantia en relació a la 
de la resta d'anys les entrades dels anys 1356, 1357, 1361 i 1363. 
 Les quantitats que l'Obra de la Seu reb els anys restants són molt inferiors, disminuint 
al llarg del període. 
 
 5.8.1.5. Pabordia o prepositura d'Agost-Setembre. 
 Els diners que l'Obra reb d'aquesta pabordia és encara menor que la de la pabordia 
precedent. Sobresurten per les reduïdes quantitats els períodes 1417-1425 i 1474-1500. 
 
 5.8.1.6. Pabordia o prepositura d'Octubre. 
 És la pabordia que proporciona menys diners a l'Obra de la Seu pel concepte de 
carnalatges i menucies amb una mitja anual de 637 diners. Contrariament a la resta de 
pabordies destaquen els anys posteriors a la guerra civil per l'importància de les seves 
quantitats en relació amb la resta de la sèrie. 
 
 5.8.1.7. Pabordia o prepositura de Novembre-Desembre. 
 Entre els anys 1356 i 1363 trobem els anys de major aportació monetària d'aquesta 
pabordia. Posteriorment les quantitats són inferiors, distingint-se un període d'entrades més 
elevades entre els anys 1441 i 1451 i un segon període posterior a la devallada provocada per 
la guerra civil de lent però continuat creixement. 
 
 5.8.2. La rebuda anyal 
 
 5.8.2.1. Les entrades efectives. 
 La rebuda de diners procedents dels carnalatges i menucies té al llarg de tota la sèrie 
un moviment decreixent, però amb varis intents de canvi de sentit. Hi distingim diverses 
fases: Anys 1356-1367: Les quantitats de diners que reb l'Obra de la Seu pel concepte de 
carnalatges i menucies són molt elevades, sobresurtin els 44.937 diners de l'any 1361. 
 Anys 1382-1409: Malgrat que amb oscil.lacions són anys que les quanties esdevenen 
també importants, encara que inferiors a les de la fases precedent. 
 Anys 1410-1432: Període que iniciant-se amb uns valors reduïts, aquests van 
augmentant fins arribar l'any 1425 que tornen a disminuir. 
 Anys 1436-1461: Les quantitats monetàries que reb l'Obra de la Seu assoleixen nivells 
superiors als del període anterior i no obstant haver-hi variacions, aquestes no segueixen un 
ritme determinat. 
 Anys 1465-1500: Les entrades corresponents als carnalatges i menucies d'aquestos 
anys son les més reduïdes de tot el període. S'observa, però, un augment continuat. 
 
 5.8.2.2. El moviment de llarga durada. 
 El moviment de llarga durada confirma i concreta millor l'evolució de les entrades 
pecuniaries dels carnalatges i menucies. 
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 La tendència secular és clarament de davallada, baldament hi hagi uns trams de la 
sèrie en que la tendència s'inverteixi. Podem dividir el moviment de llarga durada en tres 
grans períodes: 1382-1403, 1403-1465 i 1465-1494.855 
 Període 1382-1403: Després dels primers nou anys amb un moviment similar mal que 
variable, s'inicia una davallada brusca que finalitza l'any 1403. 
 Període 1403-1465: Es produeixen varis intents de canvi de tendència. El primer és 
tallat només comensar. El segon esdevé impulsiu però a partir de l'any 1418 es converteix en 
un moviment descendent. El darrer s'inicia l'any 1429 i es manté ascendent fins l'any 1438, 
però l'any següent comensa a decreixer i ho fa de forma continuada fins l'any 1465 en que 
assoleix el punt més baix de tota la corba. 
 Període 1465-1494: Nou moviment ascendent que continua fins a final de segle. 
 
 5.8.2.3. El moviment periòdic. 
 Es un moviment completament diferent dels que hem vist per cadascun dels productes 
que rebia l'Obra de la Seu. Malgrat que com aquells assoleixi variacions fortes, que arriben a 
100 i -100. Però les variacions no canvien de signe d'un any per l'altre sinó que es mantenen 
negatives o positives durant varis anys. Fet que dona a la gràfica corresponent una peculiar 
fesonomia. 
 
 5.8.3. Conclusions 
 
 1) Les entrades de diners en concepte de carnalatges i menucies que rebia l'Obra de la 
Seu segueixen al llarg del període estudiat una clara tendència decreixent. Especialment 
durant tota la segona meïtat del segle XIV. Él motiu d'aquesta l'hem de buscar tant en la 
disminució de la producció dels productes (fonamentalment ramaderia), com en la disminució 
del seu preu. 
 El trend que toca fons els anys de la guerra civil, es va refent un cop superada aquesta. 
 
 2) Quant a l'evolució que segueixen cadascuna de les set pabordies o prepositures 
trobem que mentre en algunes d'elles hi ha grans diferències d'un any a l'altre, en canvi en 
altres, els diners que aportaven a l'Obra, es matenen durant tot el període estudiat en unes 
quantitats similars, clar que hem de tenir en compte que la moneda va patir una important 
devaluació. 
 Les pabordies o prepositures de Gener-Febrer, Maig, Juny-Juliol i Novembre-
Desembre coincideixen en que els primers anys de la série (1356-1367) són els més 
productius i els posteriors a la guerra civil els menys fecunds. 
 En canvi en les pabordies o prepositures de Març-Abril i Agost-Setembre no 
s'observa el gran contrast dels primers anys amb la resta de la segona meitat del segle XIV. 
La pabordia d'Octubre té també un fet diferencial: els alts valors dels anys posteriors a la 
guerra. 
 
 3) La producció de cadascuna d'elles és també molt variable, destacant un cop més la 
pabordia de Gener-Febrer. Les podem agrupar de la següent manera:  
 A) Pabordia de Gener-Febrer: 563.517 diners. 
 B) Pabordia de Maig: 343.530 diners. 
            " Novembre-Desembre:253.719 diners. 

                                                 
855 Recordem l'esmentat a la pàgina 26 sobre la correspondència entre els períodes establerts per la producció 
efectiva i pel moviment de llarga durada. 
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            " " Març-Abril        : 197.657         " 
 C) Pabordia de Juny-Juliol: 92.513 diners. 
             "        " Agost-Setembre: 92.513 " 
             "        " Octubre: 46.511 diners. 



208 

 6. CONCLUSIONS DEL CAPÍTOL 
 
 Les conclusions a les que al llarg d'aquest capítol hem arribat al tractar de cada 
producte en concret, ens permeten un cop analitzats tots els productes en qüestió, arribar a les 
següents conclusions generals sobre el tema de la producció: 
 
 1) Primerament, una gran fluctuació anual de la producció al dependre en gran 
manera, l'agricultura del factor climàtic. Malgrat que el pes d'aquest passa a ésser secundari 
en aquelles zones que es beneficiaven de la xarxa de regs. 
 
 2) En segon lloc, observem des dels inicis de la sèrie, fins el canvi de segle (1358-
1410) importants canvis en els delmes que rebia l'Obra de la Seu. Es produiex durant aquest 
període una important davallada productiva de les menucies i carnalatges, verema i gra, que 
s'aguditza durant el període 1390-1410. 
 La forta davallada de la producció de gra, es el reflexe, en gran part, de la forta 
davallada de la producció d'ordi. Els primers anys de la sèrie la producció d'ordi és superior a 
la del forment, però amb el transcorrer dels anys, ambdues produccions es van igualant, per 
acabar essent la producció de forment superior a la de l'ordi, el darrers anys de la quarta 
centuria. 
 El fet que durant el tercer quart del segle XIV l'Obra rebés més quantitat d'ordi que de 
forment, ens fa pensar que també es consumiria més. De fet, en relació al seu conreu son 
varis els factors que faciliten la seva elecció front al forment: l'ordi és més resistent a la 
sequera, es pot sembrar darrera de conreus que es recolecten a l'hivern, i és més adequat quan 
es fan dues collites. En la seva elecció per part dels pagesos, primaria doncs, la quantitat a la 
qualitat. 
 Com ja hem fet esment, l'ordi s'emprava per fer pa, barrejat amb forment, ja que, per 
si sol, no és un cereal panificable. De fet, tant sols les classes benestants consumien pa blanc. 
La constant davallada productiva de l'ordi ens indica també una davallada del seu consum, i 
significa, tenint en compte que la producció de forment es manté, una millor qualitat del pa 
que s'elaborava. 
 També és molt important la davallada de les quantitats de diners que reb l'Obra, 
procedents dels carnalatges i menucies. Els primers anys de la sèrie són molt quantioses, 
indicadores d'una important ramaderia i conseqüentment també, d'un important consum de 
carn, d'acord amb les dades aportades per Lladonosa sobre l'important nombre de carniceries 
que es documenten al capbreu de l'any 1382856 i per Prim Bertran sobre el consum de carn per 
part dels pobres de l'Almoina de la Seu l'any 1338.857 Però la darrera dècada de la quarta 
centúria disminueixen vertiginosament. 
 Quin és el motiu o motius que provoquen una davallada tan generalitzada de la 
producció? Fou conseqüència d'una sèrie de mals anys motivats per unes condicions 
climàtiques adverses o per uns anys d'epidemies? Es produgué una davallada demogràfica?. 
Malauradament els Llibres de Consells de la Paeria, d'aquest període, estan perduts i no ho 
podem comprobar. 
 O bé fou el resultat d'un canvi en les relacions entre el Capítol i els pagesos?. Si fos 
així, ens sorpren que la devallada fos progressiva en lloc de produir-se un trencament brusc. 
 

                                                 
856 LLADONOSA, J.: Op. cit., 1971, T. I., pp. 584-585. 
857 BERTRAN, P.: Op. cit., 1979, pp.99-102 
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 3) A partir del canvi de segle i fins la quarta dècada del segle XV es produeix un 
augment de la producció de gra i de les entrades de diners procedents dels carnalatges i 
menucies, però les cotes assolides per un i altres, en relació a la producció de les dècades 
precedents expressen una situació molt diferent. Mentre la producció de gra augmenta 
considerablement, arribant a les cotes productives més altes de tota la sèrie, els diners 
procedents dels carnalatges i menucies veuen truncat el seu ascans als voltants de l'any 1420, 
quan les cotes assolides estan molt pel davall de les assolides la segona meitat del segle XIV. 
 L'augment de la producció global de gra, és conseqüència de l'augment de producció 
del forment i de l'avena, que arriben a assolir unes quantitats que dupliquen a les assolides la 
segona meitat del segle XIV. En canvi l'ordi, malgrat que a partir de l'any 1400 inicia una 
fase d'augment de producció, aquesta està molt pel davall de la producció assolida els primers 
anys de la sèrie. 
 Perquè la producció de forment i de civada augmenta tant en relació a la d'ordi? És 
que es produeix un canvi dels gustos i preferències, apreciat ja el darrer quart del segle XIV, 
com acabem de veure, que primaria l'elecció del forment com el cereal cada cop més exclusiu 
per l'elaboració de pa?. En relació a l'augment productiu de la civada, no estaria relacionat 
amb el cada vegada més important nombre de cavalleries que trobem, així com ens atansem 
al Renaixement? 
 Semblant pregunta ens podem fer en relació a la rebuda de diners procedents dels 
carnalatges i menucies. Perquè no augmenten tant com el gra i en el període 1422-1433 
disminueixen? Estaria relacionat amb un hipotètic canvi de gustos en l'alimentació, amb 
l'elecció d'una dieta en la que primaria el consum de pa front al consum de carn?. O bé el que 
es va produir va ésser un canvi en la composició del delme lliurat pels pagesos al Capítol, en 
el que primaria la rebuda de gra, front a la rebuda de diners, donada la contínua devaluació de 
la moneda?. La davallada del període 1422-1433 simplement estigué motivada per una o 
varies epidèmies del bestiar?. 
 
 4) Són comunes a tots els productes estudiats la devallada que es produeix a partir de 
la cuarta dècada del quatrecents, fins la guerra civil i la recuperació que s'inicia un cop 
acabada aquella. 
 Quin és el motiu que productes tan diversos com els cereals, la verema i els 
carnalatges i menucies es comportin igual? 
 Són vàlides per Lleida les causes que segons Conde i Ruiz incidiren en la devallada 
de la producció cerealística de Barcelona a finals de l'Edat Mitja? Ambdós historiadors 
assenyalen: a) la davallada dels preus dels cereals. b) La tendència de la burgesia barcelonina 
a l'augment del consum de carn. c) Una reconversió agrícola cap el conreu de plantes més 
especialitzades, farratges i plantes industrials.858 
 Referent al consum de carn pels lleidatans Prim Bertran859 ens informa que aquest era 
important en el segon quart del segle XIV i els inicis del segle XV. Coincidint amb el 
constant augment que durant el segle XV, fa referència Stouff860 que es produeix a la 
Provença. 

                                                 
858 R. Conde i J.E. Ruiz.: Veure nota 6 
859 BERTRAN, P.: El menjador de l'Almoina de la Catedral. Notes sobre l'alimentació dels pobres lleidatans al 
1388. Lleida, I.E.I. 1979, Separata p.99. i BERTAN,P.: "Un viatge per la Catalunya Nova al 1409". dins 
Quaderns de Història Econòmica de Catalunya XIV, 1976, pp.64-77 
860 STOUFF,L.: Ravitaillement et alimentation en Provence aux XIV et XV siècles, Ed. Mouton, París, 1970, 
p.228 
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 Quant a la reconversió agrícola, si en les terres de les quals l'Obra de la Seu rebia el 
delme s'haguessin produit canvis importants de cultius, ben segur que ho copsariem en la font 
documental, bé en l'arribada de nous productes, bé en l'augment de carnaltges i menucies. 
 Finalment sobre l'evolució dels preus dels cereals, i adelantant-nos al proper capítol, si 
que coincideixen amb una baixada de preus, però la davallada productiva no es cenyeix tan 
sols als cereals sinó que s'amplia a la resta de productes. 
 Sense deixar de banda aquestes, han de buscar-se, doncs, altres causes comunes a tots 
els productes en qüestió, entre les quals destaca la població. Es va produir una important 
davallada demogràfica que provocà la disminució del conjunt de la produccio? 
Malauradament l'estudi de la demografia medieval catalana ha d'assolir encara un bon nivell 
de coneixement. Tot i això són molt útils les dades aportades per Iglèsies sobre els fogatges 
baix medievals catalans. Iglèsies ens proporciona, en un estudi sobre el poblament català als 
segles XIV i XV861, les dades sobre tres fogatges, corresponents als anys 1359, 1378 i 1497. 
Les del fogatge de l'any 1376 no les tenim en compte per la seva poca fiabilitat862. Comparant 
les dades dels dos primers fogatges, veiem que la població de la col.lecta de Lleida i del 
Segrià va disminuí, no així la de la ciutat de Lleida que es mantingué en 1213 focs, a 
consecuència segurament dels nou vinguts. Contrariament, en el fogatge de l'any 1497 queda 
palesa la pèrdua de població, tant a la col.lecta de Lleida, com al Segrià, com a la ciutat, 
respecte del fogatge de l'any 1378.. 
 En un altre estudi que recull Lladonosa863, Iglèsies analitza les dades corresponents al 
fogatge de 1365-1370, segons el qual la ciutat tenia 2.234 focs. 
 En relació a la demografia exclusivament lleidatana Lladonosa864 publicà el contingut 
d'un fogatge utilitzat per la Paeria l'any 1413, segons el qual la ciutat tindria uns 7.000 
habitants, xifra sensiblement inferior a la proporcionada pel fogatge de 1365-1370. De 
l'estudi dels capbreus corresponents als anys 1429 i 1453, malgrat que incomplerts, el mateix 
autor considera que la població lleidatana va augmentar entre els anys 1413 i 1462.865 
 Malgrat aquestes dades, deduides, d'altra banda, de capbreus incomplerts, no sembla 
més raonable relacionar el decreixement productiu amb una compressió demogràfica?. 
 Hi ha una altra hipòtesi que també hem de tenir present: la reducció en un moment 
donat del comerç, principalment de cereals, amb altres ciutats, per motius diversos. El que 
suposaria que una gran part de la producció adreçada al comerç no tingués sortida provocant 
uns excedents que repercutirien directament en el preu i també en la producció. 
 
 5) En conjunt, durant tot el període estudiat es constata un augment de la producció de 
forment en detriment de la producció d'ordi i de civada. Fenòment que s'observa a tot Europa. 
Cada vegada més s'utilitza el forment i s'abandona l'ordi pel consum humà, quedant relegats 
aquest i la civada a l'alimentació del bestiar. 
 
 6) El volum de producció que aporta cadascuna de les pabordies o prepositures és 
molt variable. Destaca entre totes per la seva producció la pabordia de Gener-Febrer. La més 
productiva, amb diferència, de forment, ordi i civada i la tercera productora de verema. La 
segueixen en importància les pabordies de Març-Abril i Maig. la de Març-Abril és la segona 
                                                 
861 IGLESIES,J.: "El poblament de Catalunya els segles XIV i XV". A VI Congreso de História de la Corona de 
Aragón, Madrid, 1957, pp. 247-270. 
862 "La separació solament de dos anys entre el segon i el tercer fogatge, fa reflexionar sobre l'autenticitat de la 
diferència de 1754 focs que hi ha entre ambdòs. Aquesta diferència, en la seva major part procedeix d'una 
estimació aparentment inflada dels focs de la majoria de localitats importants" Ibidem p. 252. 
863 LLADONOSA,J.: Op. cit, 1971, T.1. p.491 
864 Ibidem, pp. 495-497. 
865 Ibidem, pp. 642-643 
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productora de forment i verema i la tercera d'ordi. La de Maig és la segona productora d'ordi i 
civada i la tercera de forment. La pabordia de Juny-Juliol sobresurt per ésser la primera 
productora de verema. Pabordies situades en la riba dreta del Segre, com també indica 
Terré866 
 Quins són els motius que fan que les esmentades pabordies es distingeissin per una 
major producció? En primer terme l'extensió de terreny que representen i que podem observar 
en el mapa Figura 7-7. En segon lloc que són terres que s'aprofiten de les aigües dels rius, 
torrents i clamors i dels canals i sèquies que les travessen. I en tercer lloc de la bona qualitat 
del sòl en front de la menor qüalitat de terres situades a l'oest i nortoest de Lleida, molt més 
àrides. 

                                                 
866 TERRE, M.: Op. cit. 
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PRODUCCIÓ D’OLI 
ANYS PRODUCCIO 

OLI 
1367 670 
1368  
1369  
1370  
1371  
1372  
1373  
1374  
1375  
1376  
1377  
1378  
1379  
1380  
1381  
1382  
1383  
1384  
1385  
1386  
1387  
1388  
1389  
1390  
1391  
1392  
1393 208 
1394  
1395  



213 

1396  
1397  
1398  
1399  
1400  
1401 614 
1402  
1403 430 
1404 402 
1405 104 
1406  
1407 130 
1408  
1409 364 
1410  
1411  
1412 130 
1413  
1414  
1415  
1416  
1417  
1418  
1419  
1420  
1421  
1422 396 
1423 548 
 
Tabla 7-1 
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PRODUCCIÓ D’OLI 
ANYS PRODUCCIO 

OLI 
1424 390 
1425  
1426  
1427  
1428 434 
1429 549 
1430 226 
1431  
1432  
1433  
1434  
1435  
1436 527 
1437  
1438  
1439  
1440  
1441  
1442  
1443  
1444  
1445  
1446  
1447  
1448  
1449  
1450  
1451  
1452  
1453  
1454  
1455  
1456 340 
1457  
1458 324 
1459  
1460  
1461  
1462  
1463  
1464 104 
1465  
1466 610 
1467  
1468  
1469  
1470  
1471  
1472  
1473  
1474  
1475  
1476  
1477  
1478 121 
1479  
1480 78 
1481 33 
1482 292 
 
Tabla 7-2 
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PRODUCCIÓ D’OLI 
ANYS PRODUCCIO 

OLI 
1483 201 
1484 138 
1485  
1486 206 
1487 312 
1488  
1489  
1490  
1491 356 
1492  
1493 140 
1494 426 
1495  
1496 588 
1497 588 
1498 1197 
1499 102 
1500 967 
 
Tabla 7-3. 
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VIII. EL MOVIMENT EVOLUTIU DELS PREUS 
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Figura 8-1  Figura 8-2  Figura 8-3  Figura 8-4 
 
Figura 8-5 
 
 1. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 
 
 1.1. L'ESTUDI DEL MOVIMENT DELS PREUS ALS SEGLES XIV 
I XV A EUROPA 
 
 La bibliografia de la història dels preus europeus durant la Baixa Edat Mitjana, és 
sortosament abundant. Són diversos els historiadors que han escrit, des de diversos països, la 
història econòmica de l'Europa medieval. Dividint-la consensuadament en dues fases ben 
diferenciades: una d'expansió, que es mantingué fins a principis del segle XIV, seguida d'una 
altra de contracció que s'esdevingué durant la major part dels segles XIV i XV. 
 A aquestes conclusions ha arribat Bois867 que ha comparat les dades obtingudes per 
ell mateix referents a Rouan, amb les ja publicades per altres autors sobre La Península 
Ibèrica, Tolosa, Nord de França, Flandes, Brabant i Anglaterra. Igual que Pounds868 que ho 
ha fet amb els preus d'Anglaterra, Gant i Cracovia. Abel869 que utilitzà dades d'Anglaterra, 
França, Alemanya i Polonia. Tan sols per citar alguns exemples. 
 Es tracta d'un moviment de baixa de preus generalitzat arreu d'Europa, però que 
tingué una cronologia lògicament diferenciada en cada país. 
 
 " No en todos los paises empieza cada período en el mismo momento. La decadencia 
del siglo XIV empieza en Francia antes que en Alemania; la depresion se prolonga en 
Inglaterra desde 1310 a 1480 aproximadamente...En Noruega el descenso más acentuado se 
registra después de 1360. Italia se retableció ya a comienzos del siglo XV, en una época en 
que los paises escandinavos aun tenian que caer en el punto mínimo."870 
 
 La tendència descendent dels segles XIV i XV és un fet acceptat per tots els 
historiadors. La discusió se centra en les causes fonamentals del moviment dels preus, 
especialment en la moneda i la demografia. Aquests dos factors son considerats bàsics per 
entendre l'evolució dels preus. 
 Segons Bois871 el fet que l'evolució econòmica d'Europa, als segles XIV i XV, sigui 
tan similar, dins d'una gran diversitat geogràfica i històrica, tant sols es pot explicar amb unes 
causes comunes que s'han de buscar en ambdós esmentats factors. 
 Alguns historiadors, però, donen una especial relevància a l'aspecte monetari. 
Miskimin872 considera que la causa primordial que determina el moviment dels preus es la 
devaluació de la moneda. Assenyala per França una directa relació entre la devaluació de la 
moneda i l'augment dels preus nominals del blat. Arribant a la conclusió que durant el segle 
XV l'economia francesa fou extremadament vulnerable als capricis dels corrents 
internacionals de l'or i la plata. 

                                                 
867 BOIS, G.: Op. cit. pp.95-96. 
868 POUNDS, N.S.G.: Op. cit. pp. 554-557. 
869 ABEL, W.: Op. cit. pp. 71-77. 
870 SLICHER VAN BATH, B.H.: Op. cit. p.165. 
871 BOIS, G.: Op. cit. p.96. 
872 MISKIMIN, H.A.: Op. cit. pp. 63-68. 
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 La relació entre la devaluació de la moneda i les oscil.lacions dels preus també ha 
estat demostrada per Farmer pel segle XIV francés. Igual que el sobtat augment del gra a 
Gant durant les dues darreres dècades del segle XV, segons Pounds.873 
 En canvi, altres historiadors, entre ells North i Thomas874 consideren com a factor més 
important de la depressió dels segles XIV i XV la disminució de població. Per ambdós autors 
aquesta va provocar una sèrie d'importants canvis tant econòmics com socials que afectaren 
l'evolució dels preus. Destaquen com a punts importants l'augment dels stocks monetaris per 
càpita, l'augment de la productivitat agrària, la reducció del volum de comerç, l'estímul de 
l'economia d'autosuficiència i el canvi de relacions entre el senyor feudal i el camperol. 
 Referent als productes agrícoles cal afegir-hi un nou element: la productivitat. I més 
quan les dades de les que disposem fan referència a un producte de tant poca elasticitat com 
és el gra875, d'altra banda, aliment bàsic de la població medieval. 
 Per a Postan876 preus, població i producció agraria es presenten com aspectes diferents 
d'un mateix procés, que atravessaren similars fases evolutives combinant-se i actuant els uns 
sobre els altres en tots els esdeveniments importants de la història econòmica medieval. Però 
per la seva interacció es impossible considerar a un d'ells com el motor principal. 
 Segons Pounds877 en qualsevol sèrie de preus de productes de primera necesitat, com 
són els agrícoles s'hi reflecteix varis factors, entre els quals destaquen: 
  1) Un canvi cíclic anual. Amb importants diferències segons el moment, en 
relació amb el temps de collita. 
  2) L'abundància o escassetat de la collita. 
  3) La quantitat de moneda disponible, la seva qualitat i la rapidesa de 
circulació. 
 
 El problema està en trobar les causes específiques que en cada moment concret 
provocaren una determinada situació dels preus, i els historiadors no sempre coincideixen en 
elles. Diversitat d'opinions que queda reflectida en la bibliografia. Com és el cas de la 
controversia entre Bois i Day dobre les causes del moviment dels preus de la Normandia 
oriental. Va ésser Bois878 qui va proposar unes fases de l'evolució dels preus i Day879 qui 
posteriorment li va fer una sèrie d'observacions sobre les causes que motivaren cadascuna 
d'aquelles fases. En síntesi, les fases proposades per Bois i les observacions fetes per Day són 
les següents: Període 1335-1375: Segons Bois, alça dels preus conseqüència del desordre 
econòmic. Segons Day, l'augment del preu del cereal a finals d'aquest període no va ésser el 
resultat de la inflacció nominal del diner com en 1337-42 i 1349-60, sinó al fracàs de la 
collita de l'any 1370. 
 Període 1375-1405/10: Bois atribueix la devallada dels preus agrícols al augment de 
la productivitat del pagés. Segons Day va ésser la contracció dels stocks de metall el factor 
decessiu en el moviment deflaccionari que afectà tota Europa. 
 Entre 1405/10-1438/40: Segons Bois augment dels preus, probablement el període 
més crític de la centuria, motivats en part per la fallida monetaria. Day observa però un 
augment de la circulació monetaria en relació als períodes precedents. 
                                                 
873 POUNDS, N.S.G.: Op. cit. p.553. 
874 NORTH, D.C. i THOMAS R.P.: Op. cit. pp.76-79. 
875 La majoria d'historiadors han utilitzat en les seves series de preus, informació relativa als cereals i en especial 
al blat. Donat-se el cas que en més d'una ocasió els únics preus utilitzats fan referència exclusiva a algun tipus 
d'aquest producte. 
876 POSTAN, M.M.: Op. cit. p.17. 
877 POUNDS, N.S.G.: Op. cit. pp.552-553. 
878 BOIS, G.: Op. cit. pp.88-90 
879 DAY, J.: Op. cit. pp.97-103. 
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 Període1440-1465: Segons Bois colapse dels preus, que no es va limitar als cereals. 
Motivat segons day pel retorn a una situació política estable. 
 Període 1465-1500: Segons Bois augment de preus que es nota especialment en els 
productes agraris. Segons Day l'augment de preus assenyalat per Bois podria ésser atribuit 
més que als nous stocks de metall, a una succesió de collites pobres, els efectes de les quals 
van ésser agravades per l'embargament d'exportacions de gra del Bàltic i possiblement també 
per un increment en la demanda de cereals per una part de la població que estava començant a 
recuperar-se dels desastres demogràfics de la catorzena centúria. 
 Un segon punt en què tots els historiadors estan d'acord és en el diferent 
comportament dels preus agraris i dels preus industrials. Els preus agraris baixaren més i amb 
més rapidesa que els dels productes industrials. El motiu està, segons North i Thomas880 i 
Bois881, en què hi hagué un augment de la productivitat en el camp, ja que la gran qüantitat de 
terres disponibles motivà el conreu de les millors, mentre la productivitat dels productes 
manufacturats es va mantenir pràcticament igual. Per Abel882 està en la disparitat entre la 
producció i la demanda, sent necesari per delimitar-la, l'estudi acurat del moviment 
poblacional. 
 En canvi els historiadors alemanys883 es plantegen altres dues hipòtesis en resposta a 
perquè la regressió demogràfica no va arrastrar també els preus dels productes industrials. 1) 
Es que la població urbana va minvar més i el subministrament de productes industrials, 
llavors va declinar més que la demanda?. 2) o va ésser l'intervenció del factor corporatiu que 
va afavorir la producció urbana en front a la producció del camp?. 
 
 1.2. L'ESTUDI DEL MOVIMENT DELS PREUS ALS SEGLES XIV 
I XV A LA PENÍNSULA IBERICA 
 
 L'únic estudi fet amb profunditat que coneixem sobre l'evolució dels preus als segles 
XIV i XU és el d'E.J.Hamilton884 referent als regnes de Navarra, Aragó i València. 
L'historiador proposa una successió d'etapes en cadascun dels tres regnes que en línies 
generals coincideixen i que segueixen també les directrius més amunt esmentades per 
Europa: augment de preus durant el segle XIV i estancament amb tendència a la baixa durant 
el segle XV. Etapes acceptades per tothom, malgrat que alguns historiadors en qüestionin les 
causes que les provocaren. 
 L'evolució dels preus en els regnes de Navarra, Aragó i Valencia durant els segles 
XIV i XV proporcionada per Hamilton, es pot concretar en les següents fases885: 
 - 1340-1380. Un brusc augment de preus conseqüència de l'augment dels stoks d'or 
degut a l'arribada de l'esmentat metall de les mines de Silèsia i Hongria, del comerç amb 
Africa i de la balança mercantil entre Orient i Occident favorable a Occident. 
 Segons Vicens Vives cal tenir en compte a més altres causes de caràcter intern com és 
la desfeta del sistema productiu resultat de la Pesta Negra. Daltra banda considera difícil de 
comprovar la hipòtesis de la balança comercial favorable a Occident.886 

                                                 
880 NORTH, D.C. i THOMAS R.P.: Op. cit. p.77 
881 BOIS,G.: Op. cit. p.92-93 
882 Ibidem. p.91 
883 Ibidem. pp. 91-92 
884 HAMILTON, E.J.: Op. cit. 
885 Utilitzem la divisió cronològica que en fa J. Vicens Vives.VICENS VIVES, J.: Manual de Historia 
Económica de España, Ed. Vicens Vives, Barcelona, 1977, 9ªedic., 4ª reedic. pp. 204-206 
886 VICENS VIVES J.: Op. cit. p. 205 
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 Dufourcq, Gautier i Dalche també esmenten que la transformació del signe de la 
balança comercial no ha estat demostrada. Quant al tràfec amb Africa, consideren que havia 
provocat una afluència d'or des de molt abans de 1340.887 
 - 1380-1425. Període d'inestabilitat conseqüència d'un reajustament necessari després 
del brusc augment de preus anterior. Que s'aprecia especialment a Aragó degut al seu 
predomini agrícola. 
 - 1425-1460. Tendència depressiva. Deguda a la recuperació demogràfica i a la menor 
existència d'or i plata. S'inicia primer a Aragó però s'estén als altres regnes a partir de la 
quarta dècada. 
 - 1460-1480. Període crític a causa de la guerra civil catalana que repercuteix 
especialment a Aragó. 
 - 1480-1500. Tendència depressiva consequència de l'escasetat de circulació aurífera. 
 Posteriorment Wolff,888 utilitzant les dades proporcionades per Hamilton sobre els 
preus dels esmentats regnes ibèrics, fa un replantejament del tema. En primer lloc realitza una 
crítica de les fonts emprades per aquell i del mètode analìtic utilitzat, proposant-ne un 
d'alternatiu. En segon lloc discrepa de Hamilton en que un dels factors que motivaren la baixa 
de preus fos el creixement demogràfic, contràriament la relaciona amb un declivi poblacional, 
malgrat que ell mateix l'accepti amb algunes reserves. Quant a la devaluació monetària 
comprova que hi ha diversitat de reaccions en cadascun dels productes. 
 De la resta de regnes ibèrics no tenim dades seriades. Malgrat que coneguem quelcom 
de l'evolució dels preus de Mallorca gràcies a l'aportació de Santamaria i també dels referents 
a Castella889, particularment de Burgos890. Així com de l'evolució del preu dels cereals a 
Trigueros, Huelva, estudiada per Gonzalez891. 
 
 Pel que fa a Catalunya hom892 accepta una evolució similar a l'exposada per Hamilton 
per Navarra, Aragó i València, ja que ens manquen les sèries de preus que ell ha donat pels 
esmentats regnes veïns. 
 Els estudis sobre preus catalans el màxim que ens ofereixen són llistats incomplerts 
referents a uns pocs productes. 
 Cal destacar, però, el treball de Carrere893 referent a l'economia barcelonina entre 
1380 i 1462, del qual parem esment en quelcom que ens indica: una remarcable estabilitat de 
preus al consum a partir de 1391894. Estudià en particular l'evolució dels preus dels draps trets 
dels contractes de comandes marítimes, la qual es concreta en895 : 
 - Una flexió sensible entre 1380 i 1388 consequència d'una devallada dels salaris. 

                                                 
887 DUFOURCQ, GAUTIER, DALCHÉ: Historia Económica y social de la España Cristiana en la Edad Media, 
Ed. El Albir S.A., Barcelona, 1983, p.227. 
888 WOLFF, Ph.: "Réflexions sur l'historia des prix dans la Péninsule Ibérique aux XIVe et XVe siècles", Studi in 
memoria di Federico Melis, vol. III. Nàpols, 1978, pp. 73-90. 
889 DUFOURCQ, GAUTIER, DALCHÉ:Op. cit. p. 289 i 253 i Historia de Españay América. Social y 
económica. Dirigida per J. Vicens Vives. Vol. II, Ed. Vicens Vives, Barcelona, 1972, p. 281 i 270-279 
890 VALDEON,J. Dir.: Burgos en la Edad Media, Junta de Castilla i Leon, Consejeria de Educacion y Cultura, 
1984, León. 
891 GONZALEZ GOMEZ,A.: "Produccion y precio de cereales en Trigueros (Huelva), 1450-1512" en La 
España Medieval Estudios dedicados al profesor Julio Gonzalez Gonzalez, Universidad Complutense de 
Madrid, Madrid, 1980. 
892 HAMILTON, E.J.: Op. cit. p.185. VICENS VIVES J.: Op. cit. 1977, p. 205 i 208. VILAR P.: Op. cit. pp. 
174-175. 
893 CARRERE, CL.: Op. cit. pp. 148-153. 
894 Ibidem, p.149 
895 Ibidem, pp.151-152 
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 - Estabilitat que es manté fins la segona dècada del segle XV, amb una lleugera baixa 
l'any 1403 seguida d'una puja els anys 1407 i 1408. 
 - Una nova flexió entre 1422 i 1423 que continua amb els preus baixos accectuant-se 
encara més a partir de 1451. 
 Un altre estudi remarcable és el de Serra896 referent als cereals barcelonins del segle 
XIV. En relació al preu del blat fa un estudi comparatiu entre els preus dels anys 1333-1334 i 
1374-1375, arribant a la conclusió que en el curs del segle XIV el preu del blat augmentà 
considerablement897. 
 Malgrat l'encert del seu treball, aquest és concreta únicament en aquests dos moments, 
desconeixent la corba secular. Daltra banda són dos anyades excepcionals que es troben en 
mig de dues crisis importants, per la qual cosa hem de recordar que els preus són 
eventualment elevats. 
 Finalment, gaudim de l'indispensable estudi de Del Treppo898 sobre el preu del blat a 
Barcelona durant el segle XV, utilitzant les dades sobre l'adquisició de blat foraster per 
abastir la ciutat. 
 Del Treppo diferencia en el període comprès entre l'any 1430 i els darrers anys del 
segle XV les següents etapes: 
 1430-1455: Nivell constant dels preus del blat. 
 1456-1461: Augment dels preus efectius que es situa aproximadament en un 25% 
respecte del període 1446-1455. Conseqüència en part de la devaluació monetaria. 
 1462-1479: Augment desmesurat degut a una causa de naturalesa política, la guerra 
civil. Període de sensibles oscil.lacions. 
 A partir de 1480: Retorn als preus del període 1446-1455. 
 Les dades utilitzades per M. del Treppo li permeten arribar a la següent conclusió: 
 
 "Llevat de fortes pertorbacions degudes a esdeveniments polítics, militars o naturals 
clarament perceptibles, la tendència de fons durant els darrers decennis del segle dibuixa 
una lenta però contínua davallada. En aquest sentit els preus del blat a Catalunya es poden 
considerar com un reflex de la tendència general dels preus que Hamilton ha pogut establir 
sòlidament amb els seus estudis pel que fa a Aragó, València i Navarra."899 
 
 La resta d'historiadors que han aprofundit en l'economia catalana dels segles XIV i 
XV solament fan esment de preus molt concrets i molt esporàdicament.900 
 
 Els estudis sobre l'economia lleidatana de la Baixa Edat Mitjana tampoc ens ofereixen 
corves de preus. Tant sols ens informen de preus molt eventuals.901 
 
 Ens trobem, doncs, amb un greu buit dins la bibliografia referent a l'estudi dels preus 
dels segles XIV i XV en la Península Ibérica. Buit que nosaltres pretenem omplir en part, la 
nostra investigació s'ha centrat en la ciutat de Lleida. 
 Les nostres pretensions es centren en conèixer quina és l'evolució dels preus lleidatans 
i donar resposta a dues preguntes que considerem fonamentals: segueix la corba dels preus 
                                                 
896 SERRA, E.: Op. cit. 
897 Ibidem, p. 87 
898 TREPPO, M. del.: Op. cit. pp.317-328 
899 Ibidem. p.322 
900 Esmentem per la seva importància a P. Vilar i C. Batlle que ens dònen el preu dels cereals l'any 1333. 
VILAR, P.:Op. cit. p. 148 i BATLLE, C.: Op. cit. p. 45. També CURTO, A.: Op. cit. Quadres 6-12. 
901 MUT REMOLAR, E.: Op. cit. pp. 148-152 i LLADONOSA, J.: Op. cit, 1971, Vol. I, pp. 662 i 739., 
BERTRAN, P.: Op. cit. 1979, p.121. 
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lleidatans les pautes donades a conèixer per Hamilton per Navarra, Aragó i València, i que 
fins el moment hom ha acceptat per Catalunya? Coincideix el procés evolutiu del preu del 
blat de Lleida amb el del blat barceloní donat a conèixer per M. del Treppo? A priori sembla 
que així sigui, atesa la repercusió que sempre han tingut en la nostra ciutat els esdeveniments, 
de tota mena, que al llarg de la història s'han esdevingut a Barcelona i la proximitat, no 
solament física, de Catalunya amb Aragó i València. La nostra tasca és comprovar-ho. 
 Altra questió recau sobre la diversa evolució que seguiren els preus de cadascun dels 
productes dels quals tenim dades. Baixaren més i amb més rapidesa els productes agrícols 
que els productes industrials tal com succeí a la resta d'Europa? 
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 2. COMENTARI DE LA FONT UTILITZADA 
 
 Com ja hem indicat en un capítol precedent la font documental de la qual hem extret 
les dades per fer l'estudi dels preus ha estat els Llibres d'Obra. Sobre el tipus de font a 
utilitzar hi va haver a França una forta discusió metodològica entre partidaris de la utilització 
de mercurials i partidaris de la utilització de llibres de comptes. 
 La polémica s'esdevingué fonamentalment en els treballs de la Societé d'Histoire 
Moderne, a les pàgines dels "Annales" i en els articles publicats pel "Comité Internacional". 
Els que més van entrar en la polèmica van ésser Hauser d'una banda i Simiand i Labrousse 
d'altra, amb la participació en el debat de nombrosos científics, entre els que destaquen Bloch 
i Lefebvre. El pensament de Hauser es basà en les crítiques contra la indagació històrico-
estadística dels preus com a tal. Cada mitja era per ell quelcom irreal que mai existí realment. 
Hauser proclamà la superioritat de les fonts privades, en contra del criteri aceptat pels 
investigadors de la història dels preus, que consideraven de més valor les anotacions oficials. 
Labrousse va ésser qui més intensament es va enfrontar a les teories de Hauser, que sense 
negar la importància de les fonts privades, va demostrar fins a quin punt es troba limitada la 
seva utilització i com les anotacions oficials dels preus són superiors a aquelles.902 
 Nosaltres hem emprat els llibres de comptes per una raó molt simple: és la única font, 
coneguda fins el moment, que ens ofereix preus de diversos productes sistemàticament per un 
període de temps llarg. Situació que obliga a accepar els llibres de comptes com una font 
vàlida903 
 Referent als preus dels productes agrícoles, primerament, cal que tinguem en compte 
dues questions que poden marcar el seu comportament en el mercat: la procedència i el 
propietari. Quant a la procedència, són productes que provenen d'un delme. Pel que fa al 
propietari, era el Capítol Catedralici. Aquests dos factors situen aquests determinats 
productes en mans d'un estament priveligiat, que no té necessitat immediata de vendre'ls 
després de la collita i que disposa de graners on emmagatzemar-lo. Tenen la possibilitat de 
reservar el producte quan el preu és excessivament baix i es preveu un augment a llarg 
termini. Si aquest fos el cas podríem considerar que els preus recollits en els Llibres d'Obra 
de determinats anys són un xic més elevats que la mitjana anual real. Malgrat que així sigui, 
no invalida les dades que aportem, a més la metodologia utilitzada de mitjanes mòbils 
esbaeix les petites anomalies. Encara que poques vegades, també ens trobem amb el cas que 
l'Obra, en determinades ocasions es veu obligada a vendre el gra perque necessita els diners 
per les obres de la Seu. 
 La font, que com ja sabem, registra els preus anualment, ens indica sempre la 
quantitat, el preu i la qualitat del producte. La majoria de vegades qui és el comprador i 
alguns cops, també el dia concret que va tenir lloc la transacció. En algunes ocasions fa 
referència també a la causa que provoca la variació del preu. 
 Referent als preus dels materials, fan referència a productes que compra l'Obra. 
 
 De quins productes coneixem els preus? Quina és la seva cronologia? Els productes 
dels quals tenim més dades són els agrícoles. Del forment o blat, de l'ordi, de l'avena o civada 
i del vi les dades s'inicien l'any 1361 i finalitzen l'any 1500. Tenim però alguns buits, 
principalment durant el segle XIV, de poca durada, excepte el que abarca el període comprès 
entre els anys 1368 i 1376. 
                                                 
902 KULA, W.: Problemas y métodos de la hsitoria económica Ed. Península, Barcelona, 1974, 2ª edic. pp. 414 i 
ss. Podem consultar també a E. Labrousse, que basa la seva obra en la defensa dels mercurials en 
LABROUSSE, E.: Fluctuaciones económicas e historia social Ed. Tecnos, Madrid, 1978, pp.25-27 
903 VILAR, P.: Crecimiento y desarrollo, Ed. Ariel, Barcelona, 1976, 3º edic. 
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 De la verema, la mestura, el lli, els alls i les cebes tenim dades molt esporàdiques, que 
ens serveixen solament per donar una informació puntual en un moment donat, però sense 
tenir la possibilitat de realitzar cap corba de preus. 
 Les notícies referents al preu dels productes industrials de que disposem són molt 
nombroses, però també molt diverses. 
 La majoria fa referència a materials emprats en les obres de construcció i d'adob de la 
fàbrica i en l'acondicionament dels cellers i graners. En tenim també de pigments emprats per 
pintar les escultures, de metalls utilitzats per fer noves campanes i del paper comprat per 
enregistrar els comptes. A més dels preus d'un heterogeni i ampli ventall de productes per 
finalitats molt diverses. Però que ens permeten seguir l'evolució referent a un determinat 
producte durant l'esmentat període de temps són molt pocs. 
 Utilitzem els preus de les candeles, els claus, l'estopa, el ferro, el guix, el paper, el 
seu, la calç, les atoves,les teules, les rajoles i els marcovins, un tipus de claus petits, 
diferenciats de la resta. 
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 3. METODOLOGIA UTILITZADA 
 
 Davant la discussió oberta sobre la utilització de l'any del calendari o bé de l'any 
agrícola en els estudis sobre preus de productes del camp, Baehrel904 va presentar un 
diagrama segons el qual ambdòs mètodes són iguals. L'any que nosaltres utilitzem és l'any del 
calendari ja que, excepte alguns anys del segle XIV, la font documental enregistra els preus 
segons aquest còmput. 
 Una altra polèmica es centra en el maneig de preus nominals o del valor pecuniari 
segons el seu valor en metàl.lic. Aquest darrer és el sistema emprat per Hamilton905, el qual li 
permet utilitzar el major nombre de preus possibles per establir el que anomena "moviment 
general dels preus", però que ha estat ampliament criticat. Per Baehrel906 convertir els preus 
en or equival a introduir una variant suplementaria que complica el raonament. Vilar907 
considera que utilitzant aquest mètode s'elimina el comportament particular de cada preu, que 
ens interessa tant com el moviment general i que en realitat reflecteix el moviment del preu 
de la moneda en mercaderies i no el preu de la mercaderia en moneda. 
 Per obtenir el moviment de llarga durada ens hem servit dels mètode de les mitjanes 
mòbils908 i mitjanes mòbils rectificades ja esmentats en capítols anteriors. Per poder realitzar-
les, hem substituit els pocs buits que teniem amb preus aproximats, comptabilitzats fent la 
mitja de varis anys anteriors i varis anys posteriors. 
 Pretenem establir també quina es l'evolució del moviment cíclic, en canvi la 
documentació no ens permet fer un estudi eshaustiu del moviment estacional. 
 Respecte a l'evolució del preu dels productes no agricoles, les dades que tenim 
únicament ens permeten conèixer el moviment dels preus efectius i dels preus relatius. Per a 
estudiar aquests s'ha elaborat una sèrie utilitzant com a base igualada a 100 la mitjana de tot 
el període. 
 

                                                 
904 KULA, W.: Op. cit. pp. 423-424 
905 HAMILTON, E.J.: Op. cit. 
906 KULA, W.: Op. cit. pp. 422-423 
907 VILAR, P.:Op. cit. 1976, pp. 189-190 
908 El trobem explicat en LABROUSSE, E.:Op. cit. p. 92 
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 4. ELS PRODUCTES AGRÍCOLES 
 
 En el preu que assoleixen els productes agrícoles medievals, i de tot l'Antic Règim, hi 
té un paper fonamental el volum de les collites. Però aquest no és l'únic, contràriament, hi 
conflueixen altres factors, com són la demografia, la moneda, les epidèmies, els 
esdeveniments bèl.lics, el monopoli exercit pels venedors o les situacions polítiques greus. 
 Quant a la demografia ja n'hem tractat en un capítol precedent. 
 Referent al tema monetari, encara poc clar, hem considerat que era millor treballar 
amb les nostres pròpies dades, malgrat que escases. No son dades sobre l'encunyació de 
moneda, ni del seu valor o llei, sinó de l'equivalència entre el diner i el florí, que ens permet 
conèixer l'evolució d'aquell ja que els preus dels productes estan indicats en diners. Observant 
la gràfica sobre la relació entre l'evolució del florí i l'evolució del preu del forment, apreciem 
clarament que ambdues gràfiques evolucionen d'igual manera i que hi ha una clara relació 
entre la progressió del florí i el moviment de preus del forment. Arribant a la conclusió que 
un dels factors causa del moviment del preu del forment és el factor monetari. 
 Les epidèmies es repeteixen constantment durant els segles XIV i XV. Lladonosa909 
ens indica com tocats per la pesta els anys 1348, 1362, 1371, 1380, 1402, 1408, 1410, 1442, 
1451, 1458, 1465, 1468, 1474-75, 1480-83, 1486-87, 1489-91 i 1493-94. La pesta es 
convirtiria, doncs, en quelcom al que estava acostumada la gent de l'època i que ja no 
sobtava. 
 Aquest fou també un període abundós en guerres i bandositats, entre les que destaca la 
guerra civil (1462-1472). Lladonosa910 destaca com anys d'intranquilitat a Lleida els 
següents: 1361, 1364, 1366, 1367, 1381, 1391, 1401, 1410-12, 1413, 1452, 1456, 1464, 1467, 
1473, 1474, 1476-77 i 1484. Les causes foren molt diverses: ajut de Pere III a Enric de 
Trastàmara contra Pere el Cruel de Castella, hostilitat anti-semita, revoltes de senyors 
feudals, avalots per causa d'impostos, lluites entre llinatges lleidatans, alçament del comte 
d'Urgell, litigi entre els canonges i els Santcliment, lluites per la baronia de Montcada i la 
guerra civil. 
 Sobre la possibiliat del Capítol d'esperar a vendre els productes en el millor moment 
ja n'hem fet esment, ja que la seva situació econòmica no l'obligava a vendre, tot just rebuda 
la collita. 
 Finalment, en relació amb les situacions poítiques, hem de tenir en compte com 
podien afectar psicològicament a la població, quan es tractava d'esdeveniments greus i fer que 
emmagetzamés queviures, provocant un exhauriment dels productes en el mercat i un 
augment de preus. 
 
 4.1. ELS CEREALS 
 
 4.1.1. El forment 
 
 4.1.1.1. El moviment de llarga durada. 
 Ja hem vist com a Europa, durant la segona meitat del segle XIV i la major part del 
segle XV el preu del forment es caracteritzà per una tendència a la baixa o bé un estancament, 
seguit d'una recuperació a finals del segle XV. Pel que fa al preu del forment lleidatà, donant 

                                                 
909 LLADONOSA,J.: Op. cit.1971, vol.I, pp.490, 544, 654, 679, 715, 719 i 720. Vol. II. pp. 46, 47 i 64. 
LLADONOSA, J.: Op. cit. 1975, Vol. II pp. 59, 65, 120 i 121 
910 LLADONOSA,J.: Op. cit. 1971, Vol. I. pp. 476, 479-485, 524-525, 530, 597-599, 601-606, 629-630, 681-
683, 697-711, 716-721. Vol. II. pp. 41-44 
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només un cop d'ull al gràfic corresponent a l'evolució dels preus efectius, constatem, de 
moment, que aquests tenen un moviment similar. Una primera mirada ens serveix per veure 
que la tendència secular dels preus del forment a Lleida entre els anys 1361 i 1454 és, amb 
moltes oscil.lacions, d'una baixa. Tot seguit, els efectes de la guerra contra Joan II faran que 
els preus pugin desmesuradament; tornant al ritme anterior un cop que la normalitat revingué 
al pais i acabant el segle amb una inicial tendència a l'alça. 
 Feta aquesta primera observació ens pertoca delimitar amb més precisió els trets 
d'aquesta sèrie. Ens interesa comprovar el que hom ha acceptat fins el moment. Es a dir, el 
moviment dels preus de Lleida és similar als preus d'Aragó i València donats per 
Hamilton?911. Les oscil.lacions de la nostra sèrie segueixen un moviment ritmic o bé la sèrie 
canvia el sentit d'un any a l'altre? 
 Primer de tot hem d'indicar que segueix un moviment de preus molt compassat. La 
regularitat, és doncs, un element característic de la corba dels preus de Lleida. 
 Referent a la similitut amb les corbes de preus donades per Hamilton912 sobre Aragó i 
València, de primer cal precisar que les dades no són tant exhaustives com les nostres. A més 
d'iniciar les sèries amb posterioritat a la de Lleida, hi trobem buits importants. Les dades 
valencianes malgrat començar l'any 1413 no són contínues fins l'any 1420 i les aragoneses si 
bé s'inicien l'any 1382 continuen amb molts buits durant tota la sèrie. 
 Observant el gràfic dels preus efectius del forment de Lleida, Aragó i València, 
comprovem com les tres corbes són similars. Similituds que s'aprecien encara més en els 
gràfics sobre els preus efectius de Lleida i Aragó i Lleida i València; i en el grafic dels índex 
dels preus de Lleida i València. La gràfica dels índex dels preus d'Aragó no l'hem pogut 
elaborar per manca de dades. 
 Els preus aragonesos ens els dona Hamilton utilitzant el cafiç com a unitat de 
capacitat del gra. En canvi tant els valencians com els lleidatans estan establerts per fanegues, 
mesura de grans que es considera és una dotzena part del cafiç. Comptabilitzant els preus 
aragonesos en fanegues, aquests es situen en el lloc més baix de les tres corbes. Essent els 
preus valencians els més alts excepte l'any 1425, l'any 1495 i els anys de la guerra civil en 
que els preus lleidatans superaren els valencians. 
 La guerra contra Joan II no afectà tant sols els preus catalanans, sinó que repercutí 
també en els preus dels regnes veins. Fet que podem comprovar especialment pel regne de 
València, amb un augment màxim una mica posterior i de menys intensitat que el que tingué 
lloc a Lleida. Respecte a Aragó la manca de dades no ens permet fer idèntiques afirmacions. 
 La comparació dels màxims i mínims de les tres corbes ens permet apreciar les seves 
similituts. Els màxims dels anys 1413 i 1464 coincideixen en les tres corbes. El de 1445 de 
Lleida i Aragó el trobem a València l'any 1442 i els de Lleida de 1441, 1457, 1473 i 1477 els 
trobem un any després a València, excepte el de 1457 que el trobem un any abans. Els 
mínims de 1448 i 1454 són comuns a Lleida i València i el primer d'ells s'avança un any a 
Aragó. El de 1468 el trobem a Lleida i a Aragó. El de 1482 i el de 1491 els trobem també a 
València amb una diferència d'un any, el primer anterior i el segon posterior. 
 El sistema més senzill per avaluar l'alça o la baixa d'una sèrie cronològica és el de 
comparar els valors mitjos d'un grup d'anys del principi i d'un grup similar del final. Utilitzant 
les dades de Lleida, trobem que entre el primer període que tenim (1361-1367) i el darrer 
(1492-1499) els preus baixaren el 43,69%. 
 Ara bé aquestes dades que ens confirmen una important baixa del preu del forment 
entre mitjans del segle XIV i finals del segle XV, no ens permeten fer cap comparació amb 
l'evolució de València i Aragó. Per a poder comparar les tres gràfiques hem d'agafar com a 
                                                 
911 HAMILTON, E.J.: Op. cit. 
912 Ibidem. 
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període inicial comú a les tres el comprès entre els anys 1412 i 1416. La diferència entre 
ambdòs períodes és de -18,44% a Lleida, -26,88% a València i -25,95% a Aragó. Lleida és, 
doncs, on menys baixà el preu del forment, seguida d'Aragó i posteriorment, i amb preus molt 
similars a aquest regne, de València. 
 Aquests resultats, però són solament indicatius, ja que no ens proporcionen 
informació de tota la sèrie. Molt més interessant és la utilització de les mitjanes cícliques per 
a tot el període. 
 La corba de Lleida, atenent-nos a les puges i baixes cícliques la podem dividir en 15 
períodes. Després d'obtindre els preus mitjos de cada període913 i el seu respectiu índex 
observem que es produeixen uns moviments alterns d'alça i baixa dels preus. Amb una 
variació de sentit cada un o dos períodes. 
 Les mitjanes cícliques ens indiquen un període de moltes oscil.lacions amb uns índex 
situats la majoria entre el 50 i el 70 per cent respecte de l'índex inicial que correspon al 
període 1361-1366 i amb una única mitjana cíclica superior a l'índex 100 que correspon al 
període 1469-1475 com a conseqüència de la guerra. 
 Entre el primer i el segon període hi ha una disminució del 63,24% consecuència dels 
preus força elevats de la sisena dècada del segle XIV. Entre el segon i el tercer període hi ha 
un augment del 7,3%. Els preus mitjos del tercer i quart període són practicament iguals, ja 
que té lloc un augment del 0,26%. Entre el quart i el cinquè període hi ha una disminució del 
6,72%. Entre el cinquè i el sisè període hi ha un augment del 18,35%. Entre el sisè i el setè 
període hi ha una disminució del 14,31%. Entre el setè i el vuité període hi ha un augment del 
3,99%. Entre el vuité i el nové període hi ha un augment del 3%. Entre el nové i el dècim 
període hi ha una disminució del 17,07%. Entre el desè i l'onzé període, coincidint el darrer 
amb la guerra civil, hi ha un augment del 28,6%. Entre l'onzè i el dotzé període, continuant la 
guerra, hi ha un augment del 27,56%. Entre el dotzé i el tretzé període, ja acabada la guerra, 
hi ha una disminució molt important del 42,89% que indica una tornada a la normalitat. Entre 
el tretzé i el catorzé període hi ha una disminució del 6,71% que reafirma la tendència del 
període precedent. Entre el catorzé i el quinzé període hi ha un augment del 10,99% que tanca 
les mitjanes cícliques del segle XV. 
 Si volem comparar els índex de Lleida amb els d'Aragó i València, utilitzant la 
periodificació feta per Lleida, no podem utilitzar el període 1361-1366 com a inicial. Com 
hem dit el primer període del que tenim dades dels tres regnes és el 1412-1416. Igualant la 
primera mitjana cíclica a 100 obtenim que tant a Aragó com a València la resta de mitjanes 
cícliques no assoleixen mai aquest índex, ja que el primer període té una mitjana molt alta 
consequència dels elevats preus de l'any 1413, en canvi a Lleida durant el període 1469-1475, 
coincidint amb la guerra, s'arribà a un índex 131,26%. Durant l'esmentat període els preus 
dels altres dos regnes experimentaren un augment respecte del període anterior, però que no 
superà el preu del període inicial 1412-1416. I és que la repercusió de la guerra civil catalana 
es va notar tant a València com a Aragó, però lògicament més atenuada que al principat. 
 Entre el primer i el segon període a Lleida hi ha una disminució del 24,63%, a 
València del 17,22% i a Aragó del 22,15%, ja que la mitjana cíclica del primer període inclou 
els preus de l'any 1413, que van ésser molt elevats en els tres regnes. Entre el segon i el tercer 
període hi ha un augment del 4,83% a Lleida i d'un 14,4% a València. En canvi a Aragó hi ha 
una disminució del 5,12%. Entre el tercer i el quart període hi ha un augment a Lleida del 3% 
i a Aragó del 3,33%. A València hi ha una disminució del 7%. Entre el quart i el cinqué 
període hi ha una disminució a Lleida del 20,72%, a València del 7,32% i a Aragó del 2,42%. 
Entre el cinqué i el sisé període, aquest darrer corresponent als anys de la guerra civil, hi ha 

                                                 
913 Per obtindre els preus mitjos hem utilitzat solament els preus efectius de que disposavam en cada període. 
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un augment a Lleida del 34,7%, a València del 0,41% i a Aragó del 3,35%. Entre el sisé i el 
septim període,continuació de la guerra, hi ha un augment a Lleida del 33,43%, a València 
del 12,82% i a Aragó del 19,92%. Entre el sèptim i el vuité hi ha una disminució a Lleida del 
52,03%, a València del 9,73% i a Aragó del 31,82%. Entre el vuité i el nové període a Lleida 
hi ha una disminució del 8,14%. En canvi a València hi ha un augment del 3,25% i a Aragó 
també un augment del 13,11%. Entre el nové i el dècim període hi ha un augment a Lleida del 
13,34% i a Aragó del 1,19%. Contrariament, a València hi ha una disminució del 10,82%. 
 Les mitjanes cícliques confirmen la similitut entre les corbes de Lleida, València i 
Aragó i la incidència dels esdeveniments bèl.lics catalans en els regnes veïns. Apreciant-se 
una major similitut entre les corbes catalana i aragonesa. Similitut lògica atenent les similars 
característiques de terres de l'interior, productores de gra. Encara que les amplituts de les 
mitjanes cícliques siguin majors en la corba de Lleida, possiblement per la menor capacitat de 
producció cerealística de Lleida. 
 La corba de les mitjanes mòbils de tretze anys, amb l'any observat al centre, ens 
permet examinar amb rigor el moviment de llarga durada. 
 Hi observem quatre parts ben diferenciades consistents cadascuna d'elles per un 
moviment de puja seguit d'un moviment de baixa. Parts que es delimiten de la seguent 
manera: 1383-1420, 1421-1453, 1454-1486 i 1487-1494. 
 Les dos primeres estan compostes d'una successió de puges i baixes poc importants, 
que s'inicien amb un alça i finalitzen amb una baixa remarcables. La tercera està formada per 
una alça seguida d'una baixa, molt importants i molt ben definides. La quarta molt reduida, la 
podem considerar com l'inici d'un nou moviment del que desconeixem la continuació. Bé 
podria ésser similar als dos primers o bé podria ésser l'inici d'una alça que comença amb un 
moviment de puja, seguit d'una baixa de menor intensitat. 
 Més detalladament, la corba de mitjanes mòbils, evoluciona de la seguent manera: 
  1383-1420: 
 1383-1391: Augment constant 
 1392-1395: Baixa lenta i cada vegada menor. 
 1396-1406: Després d'un augment inicial es manté constant fins l'any 1399, l'any 1400 
puja una mica i tot seguit continua baixant. 
 1407-1420: Augment inicial que baixa bruscament fins arribar l'any 1413 en que es 
manté constant fins l'any 1420, tret de l'any 1419 que augmenta una mica. 
  1421-1453 
 1421-1430: Una puja, amb un ritme més ràpid fins l'any 1426. 
 1431-1434: Baixa. 
 1435-1440: Puja. 
 1441-1453: Baixa, amb dos moments d'estancament entre 1443 i 1446 i entre 1449 i 
1453. 
  1454-1486 
 1454-1468: Una puja ràpida, que avança més lentament entre els anys 1461 i 1465. 
 1469-1486: Baixa ràpida, especialment l'any 1477 i amb un estancament els anys 
1478-1480. 
  1487-1494 
 1487-1490: Puja 
 1491-1494: Baixa 
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 Fins aquí hem vist quin era el moviment dels preus del forment Lleidatà en relació 
amb els preus del forment d'Aragó i València. Passem tot seguit a fer un estudi comparatiu 
amb l'evolució que seguiren els preus del forment comprat per la ciutat de Barcelona.914 
 Utilitzant la periodificació realitzada per Del Treppo, veiem que les nostres dades 
coincideixen amb les seves. 
 El període 1430-1455 en que a Barcelona els preus es mantingueren constants té el 
seu afí a Lleida en el període 1429-1446. 
 Entre els anys 1456 i 1461, els preus també augmentaren respecte el període anterior. 
I com a Barcelona el preu més alt va ésser el de l'any 1457. Segons Del Treppo915 el motiu va 
ésser la greu escassetat de l'any anterior que havia afectat Aragó i l'Urgell. 
 Des de l'any 1462 a l'any 1479 s'assoliren, en mig de grans oscil.acions, els preus més 
alts de tot el segle, a causa de la guerra civil. Destacant entre tots, dos anys: el 1464 i el 1473-
1474. 
 Ja hem vist com un dels màxims en que coincidien els preus de Lleida, Aragó i 
València era el de l'any 1464. Any en que la guerra s'endurí i en el qual Lleida va ésser 
assetjada per les hosts de Joan II. 
 Altre màxim de la corba lleidatana era el de l'any 1473, any en que fou assetjada 
Barcelona. En canvi ja hem vist com a València es retrasava un any, igual que a Barcelona.916 
 A partir de l'any 1480 la situació es normalitza i els preus tornen al nivell dels anys 
anteriors a la guerra. 
 
 4.1.1.2. El moviment cíclic. 
 Tenim ja varies dades sobre la corba de Lleida:1) l'existència d'una baixa entre els 
anys 1361 i 1500. 2) Un comportament similar de la corba de Lleida amb les de València i 
Aragó. 3) Una major amplitud de la franja en que es mouen els preus lleidatans. 4) Una gran 
coincidència de l'evolució dels preus lleidatans amb els de Barcelona. 
 Però ja es prou sabut que tant o més important que la tendència secular, en l'època 
medieval i en tot l'Antic Règim, ho són les variacions cícliques. Variacions moltes vegades 
brutals que necessariament han de repercutir en l'economia i en la societat i que actuen de 
forma molt diversa tant en els diferents grups socials que intervenen en la producció com en 
els consumidors. 
 Per a poder precisar estadísticament el moviment cíclic utilitzarem el sistema de les 
mitjanes mòbils de 13 anys amb l'any estudiat al final. 
 Observant la gràfica del moviment periòdic del preu del forment, apreciem una gran 
amplitut de les oscil.lacions, arribant a uns valors molt alts. Situant-se el màxim, l'any 1473 a 
105,11 i el mínim, l'any 1482 a -69. Dades que ens indiquen, sens dubte, una manca 
d'elasticitat de l'oferta i la demanda. 
 Valors molt més alts que els que ens proporciona Vicedo917 per al segle XVIII, també 
per a Lleida i Gabarrou918 durant el mateix segle per a Tarrega. 

                                                 
914 Hem fet primer la comparació amb les dades que ens ofereix Hamilton ja que són més similars a les nostres, 
oferint-nos una llarga serie de preus. En canvi les dades proporcionades per M. del Treppo i E. Serra no són 
sistemàtiques, consistents tant sols en un llistat de preus i excluint-hi l'aportació de gràfiques. 
915 TREPPO, M. del.: Op. cit. p.320 
916 Desconeixem si a Aragó els preus tingueren un comportament similar els anys 1473 i 1474, ja que en les 
dades publicades per Hamilton falten les corresponents a aquests anys. Encara que suposem que els preus 
aragonesos seguiren les mateixes pautes que les indicades per Catalunya i València durant aquests anys. 
917 El màxim té un valor de 67,62 i el mínim de -34,38. VICEDO, E.: "El preu dels cereals durant el segle XVIII 
en un mercat de l'interior: l'Almodí de Lleida" pp.340-341 en DD.AA.: Primer col.loqui d'Història Agrària 
Barcelona, 13-15 d'octubre de 1978, Col. Politècnica, Diputació Provincial de València, València 1983. 
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 El comportament del moviment cíclic no és però igual per a tot el període. Hi 
destaquen uns moments de certa estabilitat entre els anys 1389 i 1400, 1429 i 1446 i 1484 i 
1493. La resta es caracteritza per una important fluctuació, de major o menor intensitat. 
 Amplitut de les principals crisis:  
1402: 42,48% 
1406: 31,24% 
1413: 78,32% 
1425: 73,90% 
1457: 41,61% 
1464: 77,84% 
1473: 105,11% 
1495: 40,49% 
 Al llarg de tot el període estudiat trobem crisis amb una amplitud important. Durant la 
primera meitat del segle XV sobresurten la de l'any 1413, any de crisi també a Valencia i 
Aragó, i la de l'any 1425 i durant la segona meitat les dels anys 1464 i 1473, ambdues a 
consecuència de la guerra civil. 
 La gràfica dels preus del forment ens mostra un cicles determinats per un mínim 
inicial i un minim final. El que a nosaltres ens interesa observar és l'amplitut de cada 
moviment cíclic. Amplitut que arriba a cotes molt altes en la majoria dels cicles i que havia 
d'afectar indubtablement l'economia dels lleidatans dels segles XIV i XV, i que ben segur, es 
reflectí en greus repercussions socials. 
 Amplitut del moviment cíclic:  
1361-1367: 121,61% 
1377-1392: 123,33% 
1392-1397: 30,62% 
1397-1404: 72,79% 
1404-1411: 94,90% 
1411-1416: 287,50% 
1416-1430: 225% 
1430-1437: 63,12% 
1437-1448: 167,49% 
1448-1454: 108,29% 
1454-1468: 297% 
1468-1476: 289,40% 
1476-1482: 314,90% 
1482-1491: 266,66% 
1491-1499: 98,44% 
 Observant el quadre precedent veiem que l'amplitut cíclica d'alguns períodes és 
exageradament important: 314,90%, 297%, 289,40%, 287,50%, 266,66%, 225% i que 
únicament en cinc períodes se situa en uns valors inferiors al 100%. Per apreciar la greu 
situació econòmica en que es devia trobar el consumidor lleidatà dels segles XIV i XV 
podem comparar aquestes dades amb les donades per Gabarrou919 pel segle XVIII a Tàrrega. 
Observem que aquelles es situen sempre en uns índex inferiors al 100% excepte en un cicle. 

                                                                                                                                                        
918 El màxim té un valor de 61,2 i el mínim de -29,6. GABARROU,R.:"Sobre la formació del mercat català en 
el segle XVIII. Una primera aproximació a base dels preus dels grans a Tàrrega (1732-1811) pp. 120-121 en 
Recerques nº1, Ed. Ariel, Barcelona, 1970 
919 GABARROU,R.: Op. cit. p.104 
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 A l'hora de voler fer una comparació del moviment cíclic lleidatà amb els moviments 
cíclics d'Aragó i València, ens trobem que la discontinuitat de les dades aragoneses no ens ho 
permeten fer. 
 Respecte a València, el moviment cíclic dels preus del forment no coincideix amb el 
lleidatà. D'antuvi, el primer cicle s'inicia l'any 1420, i a partir d'aquest any, els cicles 
valencians tenen una duració menor que els de Lleida. La durada mitja dels cicles lleidatans 
és de 7,87 anys enfront d'una mitja de 4,70 anys, els cicles valencians. 
 Tampoc coincideix la seva amplitud. Ja hem vist com l'amplitut dels cicles lleidatans 
arribava fins el 314,90%, en canvi l'amplitud màxima dels cicles valencians es situa en 
83,06%. En la majoria de cicles la seva amplitut es situa entre el 30% i el 40%. Diferència 
d'amplitud que reflexa una major elasticitat de l'oferta del mercat valencià en front del 
lleidatà, afavorida segurament per la situació de ciutat portuaria de València amb una major 
facilitat per portar forment d'altres indrets. Lleida, malgrat ser millor productora de forment 
que València, en canvi, estaria més subjecta a la variació anual de la seva producció. 
 
 4.1.1.3. Evolució dels preus anualment 
 El primer any del qual la documentació ens proporciona dades sobre el preu del 
forment es l'any 1361. Curiosament és l'unic any en que en el llibre d'obra es fa una distinció 
del forment segons el lloc de la seva procedència. Una part del forment venut aquest any 
procedia de la Llitera, la resta de l'Urgell. Es important que remarquem aquesta circumstància 
perquè afectà al preu del producte. El preu del forment de la LLitera es va vendre tot a 54 
diners la faneca, en canvi el preu del forment d'Urgell va oscil.lar entre 48 d/f i 36 d/f. De la 
lectura d'aquest preus es dedueix, doncs, una qualitat superior del primer. Quant a l'oscil.lació 
del preu del forment procedent d'Urgell podríem pensar també am diferències de qüalitat d'un 
a l'altre o fins i tot en una evolució del preu del mercat, malgrat que malauradament 
desconeixem les dades de la seva venda. 
 De l'any 1362 Tant sols tenim un preu: 60 d/f, el que no ens permet conèixer 
àmpliament el comportament del mercat. Encara que si ens permet conèixer una tèndència a 
l'alça respecte de l'any anterior. Tendència que s'accentuà encara més l'any següent. 
 L'any 1363 el preu del forment augmentà notablement respecte dels anys anteriors. El 
preu mig va ésser de 105, 2 d/f, quan l'any 1361 havia estat de 47,46 d/f i el preu més 
freqüent va ésser de 106 d/f quan l'any 1361 havia estat de 54 d/f. Són preus excessivament 
elevats per les possibilitats econòmiques dels lleidatans de l'època. 
 No tot el forment es va vendre a particulars sinó que 9 cafiços i 9 fanegues es van 
vendre a l'Almodí920, el lloc on es venia el forment que proporcionava la Paheria. 
 La relació entre la producció de forment i el preu que aquest assoleix, els anys 1361 i 
1363 és clara. L'any 1361 fou un any de bona collita, a diferència de l'any 1363 en que la 
producció fou inferior a la mitjana de tot el període estudiat. 
 En canvi l'any 1364 malgrat que la producció de forment va baixar, el seu preu va 
disminuir també una mica respecte de l'any anterior. Situant-se el preu mig en 92,18 d/f i el 
preu més freqüent en 90 d/f. Preus encara molt elevats. Com succeí l'any anterior, una part es 
va vendre també a l'Almodí921. Cal fer esment que el preu més baix: 84 d/f, va correspondre 
les dues ocasions en que es va vendre a forment grossal, de baixa qualitat. 
 L'any 1367 el forment del Capítol es va vendre a 50, 38, 60 i 52 diners la fanega. 
Situant-se el preu mig en 50 d/f. 
 La dècada dels seixanta va ésser un període agitat en el qual Pere III ajudà a Enric de 
Trastàmara en la lluita que sostenia contra el seu germanastre, el rei Pere el Cruel de Castella. 
                                                 
920 A.C.LL. Ll.O. Any 1363 E. Fol. 12R 
921 A.C.LL. Ll. O. Any 1364 E. Fol. 13R 
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Esdeveniments que segurament afectaren l'economia de la ciutat, bé per una acumulació de 
provisions per part dels lleidatans en vista a una possible situació bèlica, bé per una major 
demanda deguda al contingent de soldats arribats a la ciutat, o per altres motius provocats per 
tal esdeveniment. Segons Lladonosa l'any 1361 hi havia perill d'invasió castellana i el rei 
català esperava a Lleida l'arribada de les hosts catalanes922. L'any 1364 es fortificaren el 
castell i les muralles de la ciutat en previsió d'un atac923. L'any 1366 alguns grups de 
mercenaris havien entrat dins la ciutat i ocasionaren algunes malvestats924. I l'any 1367, 
davant el perill d'entrada dels francesosa Lleida, molts veïns havien fugit de la ciutat i 
s'enderrocaren algunes casesper la seva defensa925. 
 L'any 1362 Lleida patí també les conseqüències d'una epidèmia926. 
 Dels anys 1377 i 1379 únicament tenim un preu, ja que els llibres d'obra d'ambdós 
anys no han arribat a les nostres mans i coneixem els esmentats preus per uns deutes que es 
pagaren l'any 1382. De totes maneres ens serveixen per tenir una idea del valor del forment 
els esmentats anys. L'any 1377 es van vendre 2 cafiços i 10 fanegues a 30 d/f i l'any 1379 6 
fanegues a 34 d/f. 
 L'any 1382 el forment es va vendre a 40, 38 i 39 d/f. 
 De l'any següent altre cop tenim un sol preu 60 d/f. 
 L'any 1385 solament es van realitzar dues vendes i contrariament al que ens podriem 
pensar els 44 cafiços que es van vendre a un mercader es cobraren a 74 d/f, mentre que les 22 
fanegues venudes a una flequera es cobraren a 60 d/f, 14 diners menys. Ens tornem a trobar, 
doncs, amb el fet que el preu del forment no estava relacionat amb la quantitat venuda, o que 
hi influenciava poc. 
 L'any 1387 aquesta circumstància es repeteix. El 15 de gener el Capítol va vendre 45 
cafiços de forment a un veí de Lleida a 60 d/f. El 17 de juny li va vendre altres 4 cafiços a 40 
d/f. L'única causa de disminució del preu del forment que s'endevina és el moment en que es 
va vendre, més proper a la nova collita. Es un fet comú arreu que en l'època medieval i en tot 
l'Antic Règim en els mesos precedents a la nova collita els preus pugessin o baixessin segons 
les perspectives d'aquella. M.I. Falcon ho constata també per la segona meitat del segle XV a 
Saragossa.927 
 L'any 1389 malgrat que la mitjana de tots els preus sigui de 46,57 d/f i que el preu 
més freqüent sigui de 44 d/f cal deixar constància que aquests índex estan enmascarats pel fet 
que la majoria de forment venut aquest any no estava en òptimes condicions, el que fa que els 
preus esmentats siguin inferiors al preu del forment bo. Del forment venut a 44 d/f 3 fanegues 
6 almuts eren de forment nou, però grossal928 i que es corcava i les 21 fanegues restants eren 
de forment vell i corcat de restes d'anys passats. Del forment venut a 51 d/f una part era vell i 
l'altre nou, barrejat amb vell dipositat fora de la citja perque no hi cavia. L'únic forment que 
es va vendre en òptimes condicions de qualitat es va vendre a 54 d/f. El forment vell venut a 
51 d/f es va vendre a l'Almodí929. 
 L'any 1390 fou un any de molt bona collita. El Capítol no començà a vendre part del 
seu forment fins el 22 de juny, quan la collita ja estava assegurada, en menut. En conjunt en 
va vendre 7 cafiços i 6 fanegues a 44 d/f. L'1 d'agost, en temps de plena collita en va vendre 
                                                 
922 LLADONOSA, J.:Op. cit 1971. Vol. I pp.479-480 
923 Ibidem p.481 
924 Ibidem. pp. 482-483 
925 Ibidem. pp. 482-483 
926 LLADONOSA, J.: Op. cit 1975, vol. II p. 120 
927 FALCON,M.I.: "La comercializacion del trigo en ZAragoza a mediados del siglo XV" a Aragon en la Edad 
Media vol.I, Zaragoza, 1977 
928 De qüalitat inferior. 
929 A.C.Ll. Ll.O. Any 1389 E. Fol 11R. 
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50 cafiços 7 fanegues de la collita de 1389 a un mercader per preu de 38 d/f, un preu lògic, 
tenint en compte que la producció d'aquest any era bona i que aquest ja era blat vell. El que 
va vendre el 15 d'octubre a 48 d/f ja va ésser blat nou, possiblement aquest fou el motiu que 
fos més car que el venut anteriorment. 
 l'any 1392 es va vendre una quantitat molt important de forment: 80 cafiços i 3 
fanegues. Era blat vell, el que ens indica que malgrat que aquest any la producció va ésser 
bona, però tampoc excepcional, hi havia gran quantitat de forment d'anys anteriors encitjat en 
els graners. 
 Aquest any 10 cafiços 3 faneques es van vendre a 38 d/f i 70 cafiços a 42 d/f, preus, 
que sense ésser massa elevats comencen a ser un xic cars, sobretot el segon. 
 L'any 1393 la situació es va agreujar. La producció va baixar en picat. La causa fou la 
sequera. Els dies 1, 2 i 3 de maig es feren professons per demanar pluja930. 
 El preu del blat va pujar respecte de l'any anterior. Es va vendre a 50 i 54 diners la 
fanega, preu que podem considerar car. 
 L'any 1394, malgrat que la producció va augmentar molt, encara s'arrossegava la 
mancança de l'any anterior i el preu del forment continuà pujant. Es va vendre a 52 i 56 d/f. 
 Situació que va empitjorar l'any 1396931. El forment es va vendre a 48, 59 i 60 d/f. La 
producció fou bona, pero s'arrosegaven uns anys d'escassetat que no van permetre que aquest 
any s'abaixés el preu del forment. Perquè encara hi havia en l'ambient una por a l'escassetat 
dels anys anteriors. De fet, el forment que va vendre el Capítol, era forment de 1395932, i el va 
començà a vendre el 15 de desembre ja que es comensava a picar. Es a dir, que en principi no 
tenia cap intenció de vendre'l. 
 En canvi l'any següent, com que segurament es pronosticava una bona collita, tal com 
succeí, el forment es començà a vendre el 8 de març. I pel mateix motiu el preu disminuí a 
50, 45, 42 i 40 d/f. 
 L'any 1400 no va ésser un any de bona collita, però en els graners del Capítol romania 
encara forment d'anys endarrera. Una part del forment venut era de la collita de l'any 1398, 
que es vengué a 50 i a 45 d/f. El que era de la collita de l'any present es va vendre també a 45 
diners. Tot el gra que es venia en la botiga del Capítol era primer porgat, tant el vell com el 
nou. Suposem que aquesta tasca, igual com succeïa a Mallorca933, es fèia per ordre municipal, 
perquè no hi hagués frau. 
 L'any 1401 malgrat que la collita fou abundosa els preus del forment pujaren. El 5 de 
març el Capítol posà a la venda una partida de 48 cafiços i 2 fanegues de forment d'anys 
passats ja que necessitava els diners per la construcció del campanar. Es va vendre en menut 
ja que no van trobar cap mercader que el vulgués comprar. Es va vendre a 44 i 45 d/f. El 3 de 
setembre es van vendre 4 cafiços i 6 fanegues de forment de la nova collita a 48 d/f. La resta 
de forment que es va despatxar era també de la collita de l'any 1401. El preu s'establí en 60 
diners, si be foren diversos els compradors. Aquesta puja important del preu del forment es 
degué segurament a les previsions d'una propera mala collita, com així succeí. L'any 1401 va 
ésser també un any mogut. D'una banda repercutiren a Lleida els esdeveniments bèl.lics que 
tingueren per protagonistes al comte de Foix i al vescomte d'Empúries. D'altra banda hi 
hagueren avalots per causa d'uns impostos.934 
                                                 
930 A.C.Ll. Ll. O. Any 1393 S. Fol. 16V. 
931 De l'any 1395 no tenim dades. 
932 Possiblement la collita fou també bona, però segurament no excessiva. 
933 En el Llibre del Mostassaf de Mallorca un dels articles diu el següent "Item, que tot venedor de forment dega 
fer arerar lo forment, que vendrà, ans que'l vena a les gents, sots pena per cascuna vegada, de sexanta sols. 
Emperò que'l arer sia bo e covinent, tot frau cessant sots la dita pena e aytambé en ordi e del mestay" 
PONS,A.: Libre del Mostassaf de Mallorca, C.S.I.C., Mallorca, 1949, p.112 
934 LLADONOSA,J.: Op. cit. 1971, vol. I p. 530. 
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 L'any 1402 fou un mal any. A la Seu es feren professons per pluja i per sanitat.935 La 
collita fou escassa i el preu del forment s'elevà a 72 d/f. Preu que no podia pagar la majoria de 
la població lleidatana de l'època. Recordem que un mestre piquer cobrava un salari diari de 
36 diners. 
 La situació era greu. En el Consell general del 4 de juny es parla de esterilitat del 
temps en la qual som posats e indigencia molt gran que hic ha de blat936. La Paheria hagué 
de pendre algunes mesures per solventar l'assumpte. Primerament prohibí treure forment de la 
ciutat937, però posteriorment hagué de fer els tràmits adients per portar-ne de fora938. 
 L'any següent les coses milloraren. Hi hagué una bona collita i els preus anaren 
baixant amb el pas del temps. Les primeres vendes que es realitzaren en la botiga del Capítol, 
es feren a preus encara elevats, tot i que era forment d'anys anteriors. El forment es va pagar a 
63 i 60 d/f. Les vendes posteriors es van dur a terme en l'almodí, a 56, 54, 49, 44, 42 i 40 d/f. 
En canvi el forment de la collita de 1403 es va vendre a 32, 36, 37, 38 i 39 d/f. 
 La collita de l'any 1404, també va ésser bona, malgrat haver baixat la producció 
respecte de l'any anterior. El preu del forment d'anys anteriors fou molt variable: 39, 27, 37, 
33, 40 i 33 d/f. En canvi el forment nou es va vendre tot a 54 d/f. Un preu molt més alt que 
els anteriors. La causa d'aquesta disparitat del preu creiem que no fou la diferència de 
qualitat, ja que malgrat que el primer forment venut era d'anys anteriors, era bo i la diferència 
de preu es massa gran. La causa en canvi es pot relacionar amb les perspectives de la collita 
pròxima, que realment va minvar notablement respecte de la d'aquest any. 
 Les primeres vendes de forment que es van dur a terme en la botiga del Capítol l'any 
1405 es van fer a uns preus més baixos que el del mercat, degut a les condicions del gra. 1 
cafiç i 6 faneques de forment de l'any 1403 es va vendre a 33 diners la faneca "per ço com ere 
tot banyat en les eres"939. 1 cafiç i 6 faneques més també de 1403, a 36 diners la fanecaja que 
"romas en el graner qe.l no havia pogut vendre per ço com seremolt picat"940. La resta, de 
1404, era "picat i malmenat"941 i es va vendre a 40 diners la fanega. 
 Del forment de la collita nova se'n va vendre 3 cafiços, el 20 d'agost a 48 diners la 
fanega ja que es necessitava els diners per pagar els ports dels blats des de les pabordies fins a 
la botiga del Capítol. Posteriorment se'n va vendre 37 cafiços i 3 fanegues a 54 d/f. 
 L'any 1406 la collita de forment va baixar encara més i el preu de venda es situà en 66 
d/f. Aquest any hi hagué una forta devallada del florí, passant a valdre de 124 a 114 diners. 
 En canvi l'any 1407 la producció va augmentar i els preus van disminuir. El forment 
es va vendre a 40 d/f. 
 L'any 1410 es van vendre 49 cafiços i 9 fanegues de forment de 1409 a Llobera, 
ciutadà que tenia una botiga, a 33 d/f. En canvi 5 cafiços i mitja fanega venuts a Benet del 
Coll, també ciutadà i altres 3 cafiços 3 fanegues venuts a Cardona, botiguer, es van vendre a 
47 d/f. Aquest era blat nou. 
 El motiu de la diferència de preu el desconeixem. La producció dels anys 1410 i 1411 
fou similar i els preus de l'any 1411 seran més baixos que els d'aquest any. Descartem doncs, 
la intuició d'una pròxima mala collita. El fet que la quantitat comprada per Llobera fos molt 
més gran que les altres dues hi podria tenir a veure, però de totes maneres la diferència és 
massa important. 

                                                 
935 A.C.Ll. LL.O. Any 1402 S. 20R 
936 A.P. Ll. Llibre de Concells Any 1402-1403 Reg. 404 Fol. 16V. 
937 A.P.Ll. Llibre de Concells. Any 1402-1403 Reg. 404 Fol. 5R. 
938 A.P.Ll. Llibre de Concells. Any 1402-1403 Reg. 404 Fol. 16V 
939 A.C.Ll. LL. O. Any 1405 E. Fol. 6V 
940 A.C.Ll. Ll. O. Any 1405 E. Fol. 6V 
941 A.C.Ll. Ll. O. Any 1405 E. Fol. 6V. 
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 Els preus del forment de l'any 1411 foren: 29, 30, 32, 36, 32, 36, 42 i 47 d/f. Els preus 
enregistrats succesivament en el llibre d'obra augmenten cada vegada més al anar-se apropant 
la pròxima collita. 
 La producció de l'any 1413 va ésser desastrosa, practicament nula. Entre altres 
motius, a causa de la sequera942. A més aribaren a Lleida les lluites entre els partidaris del 
comte d'Urgell i els partidaris de Ferran d'Antequera943. El preu del forment va ésser molt 
elevat. 5 cafiços i 8 fanegues es van vendre a 84 d/f., ja que era forment sense porgar "grossal 
mesclat e rebroces que per po del compre nol havien pogut fer bell e venil al principi"944. 
Altres 11 cafiços es van vendre a 88 d/f. 
 L'any 1416 el forment es va vendre tot a 24 d/f. Si comparen la relació producció-preu 
d'aquest any amb la d'anys anteriors, veiem que el preu és més baix del que li correspondria, 
fet que ens fa pensar en una collita anterior molt abundant, part de la qual deuria romandre 
encara en els graners del Capítol. 
 L'any 1417 la producció va augmentar molt, en canvi els preus del forment pujaren un 
xic respecte dels preus de l'any anterior. Situació que no es compren, excepte si tenim en 
compte que hi hagué una variació del valor del diner respecte del florí. L'any anterior el florí 
equivalia a 116 diners, l'any 1417 valia 120 i 121 diners. El forment es va vendre a 28, 27, 34, 
28 i 30 d/f. 
 L'any 1418 la producció baixà, però el preu fou similar: 32 d/f. 
 L'any 1419 la producció torna a pujar. El preu es mantingué tot l'any en 30 d/f, tant 
abans com després de la collita(18 d'abril, 2 de novembre i 8 de novembre), però el 16 de 
novembre pujà sorpresivament a 46 d/f intuint una collita dolenta. 
 La collita de l'any 1420 va ésser la pitjor que nosaltres tenim enregistrada. En el 
consell que tingué lloc en la Paeria el 28 de març es parla d'escassetat i que la gent no porta 
forment a l'Almodí, no contestant la crida que s'havia fet de que tothom que tingués forment, 
que n'hi portés.945 També s'havia prohibit treure-n de la ciutat946.En canvi si bé els preus pujaren 
respecte de l'any precedent, no ho feren tal com ens podríem pensar en un any de collita 
nefasta. La causa l'hem de buscar en dues direccions: 1) Hi havia en els graners forment de 
l'any anterior. 2) La Paheria va aconseguir portar forment de fora. El forment es va vendre el 
8 de març a 44 diners la fanega i el 14 de desembre a 45 i 48 diners la fanega. La venda del 
14 de desembre es va fer per necessitat de diners, el que ens fa pensar en la possibilitat que 
l'esmentat forment es vengués a un preu un xic més baix del que es venia al mercat. 
 Confirmant les previsions que es manifestaren en el Consell de la Paeria que tingué 
lloc el 26 de maig de l'any 1421947, aquest any hi hagué una bona collita. En canvi els preus 
no baixaren tant com ens podriem pensar a priori. S'arrastrava encara l'escassetat de l'any 
precedent. El 12 de març, el Capítol va vendre 58 cafiços i 3 fanegues a Pericó Oliver, 
mercader de Tortosa a un preu de 54 diners la fanega. Un preu 9 i 6 diners més elevat que el 
que s'havia donat el 14 de desembre de l'any anterior; i que segurament hagués estat encara 
més alt si en lloc de vendre el forment a l'engrós s'hagués venut en menut. El 22 de 
novembre, passada la collita es van vendre 1 cafís i 2 fanegues a 46 d/f. No fou fins a finals 
d'any, el 12 de desembre que el preu del forment minvà a 38 d/f. S'esperava una bona collita. 

                                                 
942 Aquest any es va haver de comprar l'aigua necessaria per les misses ja que el pou de la Seu estava sec. Ll.O. 
Any 1413 S. Fol. 3R. 
943 LLADONOSA, J.: Op. cit. 1971 vol. I pp. 605-606. 
944 A.C.Ll. Ll. O. Any 1413 E. Fol. 3R. 
945 A.P.Ll. Ll. C. Any 1420-1423 Reg.408 Fol. 30V-30R 
946 A.P.Ll. Ll. C. Any 1420-1423 Reg. 408 Fol. 38R-38V 
947 A.P.Ll. Ll. C. Any 1420-1423 Reg. 408. Fol. 166V 
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 Efectivament, la collita de l'any 1422 fou millor que la de l'any anterior. Dos anys de 
bones collites feren que els preus del forment baixessin. (Baixada que s'aprecia més en la 
gràfica del preu més freqüent que en la gràfica del preu mig). El forment es va vendre a 36, 
33, 50 i 39 d/f. Els preus son similars excepte els 50 d/f a que es van vendre 8 cafiços i 2 
fanegues. Desconeixem el motiu d'aquest preu. 
 L'any següent els preus pujaren una mica. El forment del Capítol es va vendre a 38, 
40, 48, 42, 44 i 38 d/f. 
 L'any 1424 el preu del forment tornà a pujar un xic. Es va vendre a 42, 36, 47 39, 50 i 
41 d/f. 
 Després de dues puges consecutives de poca importància, l'any 1425 el preu del 
forment es va disparar coincidint amb una caiguda de la producció. El preu s'elevà a 78 d/f. 
No va ésser una situació aïllada, també a Tarragona es parla l'any 1425 "d'esterlitat dels 
camps" i els preus del forment pujaren.948 El motiu, sens dubte climàtic, degué afectar una 
zona important. 
 L'any 1426 la collita fou excell.ent. El preus però, es resistiren a baixar. 
Malauradament no coneixem les dates de les vendes, però si que la documentació ens indica 
la causa directa de la disminució del preu del forment en un moment donat: "baxave molt lo 
blat per la pluja"949. Aquest any el forment es va vendre a 72, 66, 60, 50 (quan s'indica el 
motiu de la disminució del preu), 60 i 66 d/f. 
 Entre l'any 1429 i l'any 1432 el preu del forment anà oscil•lant, amb una tendència 
final a l'alça. Moviments que s'aprecien més en la gràfica del preu mig que en la gràfica del 
preu més freqüent. En canvi en la gràfica de la producció s'aprecia un augment molt 
important l'any 1430 (la segona millor producció de tot el període estudiat) i un volum de 
forment molt similar els anys 1429, 1431 i 1432, molt inferior al de 1430. 
 El forment es va vendre l'any 1429 a 50 i a 46 d/f. L'any 1430 a 44, 42 i 32 d/f. L'any 
1431 a 45, 34, 42 i 36 /finers la fanega i l'any 1432 a 48, 50, 54, 55, 52, 58 i 50 d/f. 
L'augment de producció es va deixar notar en l'últim preu de l'any 1430. Però la seva 
repercusió va èsser efímera si observem el primer preu que tenim documentat l'any 1431. 
Sembla ser, doncs, que feia falta que hi hagués més d'un any amb una bona producció perquè 
el preu del mercat es situés en un lloc favorable pel comprador. 
 L'any 1436 el preu del forment no va varià massa. L'11 de gener el Capítol va vendre 
26 cafiços i 8 fanegues i mija de forment al convent de frares menors de la ciutat. I el 6 de 
març 8 fanegues al canonge Joan Rabins i 1 cafiç i 1 fanega al prevere beneficiat Pere 
Florença, a 54 d/f. 
 L'any següent la producció augmentà considerablement, malgrat que l'any 1436 havia 
estat un bon any. Dos anys bons, consecutius permeteren que el preu del forment baixés. El 
16 de febrer el preu era de 42 d/f i el 26 del mateix més era de 40 d/f. 
 La collita de l'any 1438, molt inferior a les dues anteriors va suposà un augment dels 
preus del forment. El 13 de juny es van vendre 30 cafiços i 3 fanegues a 42 d/f. El 3 de juliol 
altres 150 cafiços i 10 fanegues a 44 d/f. (recordem que l'any 1436 la collita fou bona i l'any 
1437 fou encara millor). El 15 de novembre 94 cafiços i 4 fanegues a 49 d/f i altres 5 cafiços 
8 fanegues 2 almuts també a 49 d/f. Finalment el 6 de desembre es van vendre 9 cafiços 4 
fanegues 1 almut a 50 d/f Els preus que acabem d'exposar ens indiquen clarament, si més no 
per aquest any, que la quantitat de forment venuda, per molt important que fos, no afectava el 
preu. El factor que el condicionava era el factor temporal. El preu del forment va anà 
augmentant amb el transcorrer de l'any. 
 L'any 1439 el Capítol va vendre el forment a 43 d/f. 
                                                 
948 CORTIELLA,F.: Op. cit. p. 144 
949 A.C.Ll. Ll. O. Any 1426 E. Fol.5R 
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 L'any 1441 el preu del forment va ésser de 68, 66 i 44 d/f. Segons Lladonosa, tant l'1 
d'octubre com l'1 de desembre la Paeria va pregar a l'abat del monestir de Poblet que vengués 
el blat a la ciutat degut a la gran carestia950. Els preu elevats, d'aquest any eren doncs, 
conseqüència encara, de la mala anyada anterior, de la qual nosaltres no tenim dades ni de 
preus, ni de producció. 
 L'any 1442 els preus baixaren (la baixa queda reflectida més accentuadament en el 
gràfic del preu més freqüent que en el gràfic del preu mig), inversament, la collita fou bona. 
La primera venda de forment que el Capítol va manar que es dugués a terme es va realitzar 
per necessitat, ja que el gra no es conservava en òptimes condicions i fou necessari vendre'l 
abans que es fes malbé totalment. En el llibre d'obra corresponent diu així: "A X de gener fou 
portada mostra del forment de la ciga del graner de l'obra. E fou mostrat al capitol lo qual 
es picave e ere molt calt. Fou manat que fos tret de la ciga e estes per lo graner e així mateix 
de la ciga de l'ordi de Guillem de la Mora e escampat per lo graner. Fou comes a mossen 
Boteila, micer Gabriel e mossen Miquel Periç que vesen lo forment i l'ordi en quin punt 
estave. Vists los canonges los blats manaren a mi que un dia la setmana o de XV en XV jorns 
se mudas de lo cap del graner al altre. Així fins a XII d'abril. Apres vent que lo forment se 
gastave e s'escalfave que non valie res lo mudar, fou manat a mi que fos cridat per la ciutat a 
III sous VIII diners..."951. Se'n van vendre 47 cafiços 6 fanegues 1 almut 1 quartró i mig. Altre 
cafiç es va donar a l'Almoina dels pobres per la professó per la pluja que s'havia fet al mes de 
gener al barri de Magdalena. 
 En el pàragraf anterior queda palès l'interès del Capítol en emmagatzemar tot el 
forment que fos possible davant les previsions negatives de la pròxima collita. Tenint 
d'aquesta manera la possibilitat d'augmentar els guanys l'any següent, quan el forment fos 
escàs. 
 Altra anotació que en el llibre d'obra va realitzar l'escrivent, tot explicant el perquè del 
preu del forment, és força interessant. Diu així:"Tret de la ciga e cridat per la ciutat per 
ordre del Capítol a IV sous 6 diners faneca e aço per tant com en la ciutat no trobaven 
forment a la gent comuna sino en la botiga de Montserrat a IV sous 8 diners e lo Capitol na 
fos cridat per la ciutat a dos diners menys e així se consuma la venda la qual dura de XXII 
d'agost fins a dos de setembre. Foren venudes X cafiços. Lo restant fos venut a IV sous II 
diners per ço com lo forment ere baxat en lalmudí a IV sous IV diners. Foren venuts XXX 
cafiços X fanegues.."952 
 D'ella es desprèn tres fets que considerem importants. El primer es l'existència no 
d'una manca de forment en la ciutat, pero si d'una manca d'excedents, que xoca amb les dades 
que tenim nosaltres sobre la producció, i que únicament podem explicar com la conseqüència 
d'uns anys precedents al 1442 de males collites953. El segon es la relació existències de 
forment-preu del forment i que ens dona una idea de la realitat que vivien els lleidatans de 
l'època. Es a dir, sabem quin es el preu que es pagava per una fanega de forment en un 
moment en que la ciutat no n'estava sobrada. El que ens permet conèixer per aproximació 
quina era l'estat de la qüestió en altres moments en que el preu del forment era més alt o més 
baix. 54 diners es pagaven en un moment en que la ciutat no n'estava sobrada. Finalment un 
fet que nosaltres considerem fonamental, i que és la presència del Capítol com un organisme 
més dins de la ciutat que comerciava amb els productes agraris de la seva propietat intentant 
treure-n el millor fruit possible, que feia ús d'aquells elements que li permitien les regles del 
mercat, un del quals era abaixar el preu del producte per cridar a la demanda. 
                                                 
950 LLADONOSA, J.: Op. cit. 1971 T.1 pàg. 661 
951 A.C.Ll. Ll. O. Any 1442 E. Fol. 17R. 
952 A.C.Ll. Ll.O. Any 1442 E. Fol. 17V. 
953 No tenim les dades de producció dels anys 1439, 1440 i 1441. 
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 L'any 1443 malgrat que la producció va baixar, el preu mig del forment es va 
mantenir practicament igual a l de l'any anterior. 
 L'any 1444 el fenòmen es repeteix. Aquest any però apreciem un altre fenòmen:la 
coexistència de varis preus a l'hora. Quin fou el motiu? ho desconeixem.954 Entre el 29 de 
febrer i el 14 de març es van vendre 10 cafiços i 1 fanega a diversos preus, entre el 14 de 
març i el 10 de maig, 12 cafiços i 3 fanegues a 52 i 50 diners i entre el 15 de març i el 29 de 
maig 14 cafiços i 6 fanegues a 48 diners. 
 L'any 1445 el preu del forment va patir diverses oscil•lacions. El 6 i el 14 d'octubre es 
va vendre a 58 d/f; el 18 del mateix mes va augmentar a 60 d/f, preu en el qual es va mantenir 
fins el 29 de novembre; i el l 16 de desembre es va vendre a 56 i 57 d/f. Aquest any tant el 
preu mig com el preu més freqüent van augmentar en relació a l'any anterior. També va 
augmentar la producció si be molt poc. Aquest any és el primer en que es paga a un dels 
menestrals que participaren en les obres de la Seu Vella amb forment. Concretament a Jordi 
Safont que era el mestre d'obra955. D'aquesta manera el Capítol aconseguia despendre's de 
certa quantitat de forment. El menestral cobrava en un producte que li era necessari per la 
seva alimentació i que podia intercanviar amb facilitat si li interessava. 
 Ens sorpren que entre els anys 1442 i 1445 malgrat que les oscil.lacions de producció 
son notables el preu del forment varia molt poc. El motiu el desconeixem. Encara que ens 
atrevim a decantar-nos cap a una causa que té l'origen en el propi mercat: l'adquisició de 
forment lleidatà per part de compradors forasters, en anys de bones collites, que fan que les 
existències de forment de la ciutat desminueixin greument arribant a crear, fins i tot 
situacions perilloses. De fet aquest no es un cas hipotètic, Ben al contrari es un fet plausible. 
En les actes del consell de la paheria que tingué lloc el 26 de febrer de l'any 1435 en quedà 
constància d'aquesta situació: "Item mes hi fou proposat per los dits honorables pahers que 
com en la present ciutat e lochs de la contribució tot enguany hage molts mercaders 
estrangers qui intensament compren hi traen los blats e ara avans que neguan hora de que la 
ciutat i lochs de la contribució romandran buits de blat el faisen muntar en molt si alcuna 
provisió non ere feta per tant plaguer al dit consell provehir-hi"956 
 El preu del forment de l'any 1446 fou completament diferent abans que després de la 
collita. Durant el mes de gener es a va vendre a 60 d/f. En canvi els mesos d'octubre i 
novembre el seu preu fou de 38 diners la fanega. El motiu d'aquesta baixada tant notable va 
ésser l'excel.lent collita que hi va haver aquest any. Els preus a que es va vendre el forment 
foren els següents: 60, 66, 38, 36 i 34 d/f. 
 L'any següent malgrat que la producció va baixar en picat, el seu índex estigué igualat 
a la mitjana de tot el període estudiat. En els graners hi romania segurament forment de l'any 
1447 i el que s'hi afegí d'aquest any feu que les reserves augmentessen encara més provocant 
que el seu preu anés baixant encara més. El forment del Capítol es va vendre el 25 de juny a 
28 d/f, el 17 d'agost a 30 d/f i el 20 de novembre a 24 d/f. 
 L'any 1448 la collita tornà a ésser excel.lent i els preus lògicament baixaren un altre 
cop. La primera setmana de juliol el preu del forment es situá en 24 d/f; la primera setmana 
del mes d'agost en 20 d/f, preu que es mantingué fins la primera setmana d'octubre i el 17 
d'octubre retornà als 24 d/f del mes de juliol. 

                                                 
954 Aquesta és una de les poques ocasions en que en el llibre d'obra no s'especifica ni el comprador ni el tipus de 
forment que es va vendre. Únicament es fa referència a la quantitat de forment venuda, al preu a que es va 
vendre i al període de temps en que tingué lloc la venda. 
955 Una primera anotació indatada ens indica que va rebre 4 cafiços i 6 fanegues de forment quan el seu preu 
preu era de 58 diners, el que suposava 261 sous. A més, el 6 d'octubre va rebre 2 fanegues més de forment que 
al mateix preu equivalien a 9 sous i 8 diners. A.C.Ll. LL. O. Any 1445 E. Fol. 4R 
956 A.P.Ll. Ll.C. Any 1434-1435. Reg. 411 Fol. 39V. 
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 Que aquests eren anys en que els graners estaven plens de forment ens ve indicat tant 
per la producció de forment com pels preus a que aquest es venia. Però ens ho confirma el fet 
que el forment, al no poder-se vendre tot el que s'havia recollit romania encitjat en els graners 
i que el Capítol hagués de llogar sitges ja que els graners de l'obra estaven plens.957 
 L'any 1449, any en que la producció de forment va minvar notablement (l'índex està 
per davall de la mitja de tot el període estudiat), el preu del forment va pujar també, molt 
respecte de l'any anterior. 
 El forment del Capítol es va vendre el 3 d'abril a 33 d/f; el 5 d'abril a 32 d/f; el 23 de 
juliol a 36 d/f; el 16 de setembre a 42 d/f; el 18 d'octubre a 48 d/f; el 29 d'octubre a 44 d/f i el 
21 de novembre també a 44 d/f. Com veiem, ja des de principi d'any el preu del forment era 
superior al preu de l'any anterior i anà pujant amb el transcòrrer del temps fins arribà el 18 
d'octubre a 48 d/f, el màxim anyal, i el doble del preu que valia una fanega de forment el més 
d'octubre de l'any 1448. La baixada, de 4 diners, s'esdevingué però, el mateix més d'octubre, 
mantenint-se fins el 21 del mes de novembre. 
 L'any 1450 el preu més freqüent del forment fou el mateix que el de l'any anterior 48 
d/f, en canvi el preu mig va pujar de 41,05 a 45,52 d/f. Contrariament al que podriem pensar, 
la producció també va pujar situant-se en un nivell acceptable (una mica superior a la mitjana 
del periode estudiat). 
 Els mesos de gener i febrer el preu del forment va ésser de 48 d/f, el preu més alt de 
tot l'any. Més alt també que els darrers preus de l'any anterior i igual al preu més elevat 
d'aquell any. Els mesos d'abril i maig el preu del forment va ésser de 44 d/f i el 22 de juny de 
42 d/f, el preu més baix de tot l'any. Però pocs dies després, el 29 del mateix més tornà a 
ésser de 44 d/f. S'aprecia doncs, una baixada del preu del forment a partir del segon trimestre 
de l'any, pero els preus es mantenen constants, sense oscil.lacions. 
 L'any 1451 totes les vendes de forment que va realitzar el Capítol van ésser dutes a 
terme abans de la collita. El preu va ésser, sempre de 46 d/f, excepte el 25 de maig que va 
pujar a 48 diners la fanega. Similars a l'any anterior, com també ho va ésser la collita. 
 L'any 1452 Tant la producció com el preu del forment van disminuir un xic. L'11 de 
gener el Capítol va ordenà que es vengués una sitja de forment, ja que es començava a picar, 
abans que es fes malbé del tot. Es va vendre a la menuda iniciant-se la venda el dia 13 del 
mateix mes a 45 diners la fanega, fins el 21 de febrer en que fou baixat a 43 diners ja que no 
es podia vendre. El 27 de març el Capitol decidí de posar a la venda també en menut el 
forment que havia en una altra citja, el qual tampoc estava en bones condicions. Es va vendre 
tot a 42 diners la fanega, fins el 8 de maig. El 5 de juny es van vendre 2 cafiços i 9 fanegues a 
48 diners la fanega i posteriors a aquestes vendes en tenim d'altres a 44 i 42 diners la fanega. 
 L'any 1454 la collita de forment fou bona, però no excel.lent. L'any anterior havia 
estat dolenta. Els anys precedents també havia estat profitosa, un xic superior a la d'aquest 
any, i els preus del forment oscil.laven ente 42 i 48 diners la faneca. En canvi, aquest any els 
preus estigueren entre 21 i 24 diners la fanega, la meitat dels preus abans esmentats. Quin fou 
el motiu d'aquesta baixa? Ho desconeixem, però la disminució del preu indica que la ciutat 
està ben proveida de forment. Hem de pensar doncs, en l'arribada a la ciutat de forment 
procedent d'altres indrets. 
 L'any 1455 la collita de forment fou molt bona, duplicant la quantitat de forment 
obtinguda l'any precedent, en canvi el seu preu va pujar, encara que moderadament, i que el 
preu assolit no es pot considerar car. El forment es va vendre aquest any a 30, 28, 30, 28 i 26 
diners la fanega. Això significa que malgrat la gran collita, les reserves de forment que hi 

                                                 
957 En el llibre d'obra de l'any 1449 trobem una anotació on s'indica el lloguer d'una citja a Fonoll de Torregrosa 
des de feia 4 anys. A.C.Ll. Ll. O. Any 1449 E. Fol. 105R. 
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havia en la ciutat eren menors que les de l'any anterior. Recolzant la hipòtesi que l'any 
anterior arribà a la ciutat forment d'altres indrets. 
 L'any 1456 la producció de forment va caure en picat. Segons Lladonosa aribà a les 
terres lleidatanes una plaga de llagosta.958 Les vendes de forment es van realitzar, excepte la 
darrera, entre els mesos de febrer i juliol, lògicament el forment que es va vendre era de la 
collita de l'any 1455. Els preus van pujar respecte d'aquell any, suposant segurament, una 
collita escassa. Durant tot el mes de febrer el preu del forment fou de 46 diners la fanega, el 
preu més baix de tot l'any. De l'onze de març fins al 15 de maig va ésser de 48 diners la 
fanega. El 24 de maig augmentà a 50 diners la fanega, preu que continuà fins el 3 de juny, 
malgrat que el 26 de juny una part del forment es va vendre a 56 diners la fanega sense haver-
hi cap motiu aparent. Del 10 de juny a l'11 de juliol es va vendre a 52 diners la fanega i del 15 
al 22 de juliol altre cop a 50 diners la fanega. Posterior a la venda efectuada el 22 de juliol, 
tenim documentada el darrer despatx que s'efectuà aquest any. Fou de 4 fanegues de forment 
nou, per sembrar. Aquestes dues circumstàncies: forment nou i per sembrar, pero més la 
segona que la primera, feren que el seu preu fos de 66 diners la fanega. 16 diners més car que 
el que s'havia venut el mes de juliol. 
 L'any 1457 tant el preu mig com el preu més freqüent del forment augmentaren 
respecte de l'any anterior. Però al llarg de l'any l'evolució que seguiren els preus fou d'un 
descens. Entre el 3 de febrer i el 7 abril el forment del Capítol es va vendre a 64 diners la 
fanega, 2 diners menys que la darrera venda que tenim documentada de l'any anterior. Durant 
tot el mes de juliol el forment es va vendre a 48 diners la fanega i entre el 10 i el 29 de 
novembre a 46 diners la fanega, acabant situant-se en 48 diners la fanega el 10 de desembre. 
El motiu de la disminució del preu del forment no va ésser altre que un augment de la 
producció. 
 L'any 1458 la producció fou similar a l'any anterior. Els preus mig i més freqüent, 
baixaren. Un fet lògic en quant que s'esdevingueren dos anys seguits de collita estable. 
Aquest any el forment del Capítol es va vendre a: 50 d/f (fins el 18 d'abril), 45 d/f (era una 
mica corcat) i 52 d/f (des d'abans del 18 d'octubre fins a finals del mes de desembre) 
 L'any 1460 el preu del forment va suportar diverses oscil.lacions. Es va vendre el mes 
de gener a 52 diners la fanega. Entre el 27 de març i el 10 de maig a 45 diners la fanega. El 12 
del mateix mes el Capítol decidí de baxar-lo a 44 diners la fanega ja que a 45 no es podia 
vendre959, i a aquest preu es va mercadejar, fins el 15 de juny. Entre el 23 de setembre i el 7 
de novembre es va vendre altre cop a 45 diners la fanega. Posteriorment a aquesta data es va 
despatxar a 48 diners la fanega i sorprentment, sense que en el llibre de comptes s'indiqui el 
perquè, el 10 de desembre es van vendre 6 fanegues a un llanterner i 1 cafiç a mestre Pi, 
mestre d'obra a 38 diners la fanega. En canvi el 12 de desembre el preu va ésser de 52 diners 
la fanega i els dies 15 i 16 del mateix mes, de 50 diners la fanega. 
 L'any 1461 el preu del forment també va oscil.lar. Va ésser de 49, 50, 46, 50, 57, 58 i 
56 diners la fanega. 
 L'any 1462 el forment es va vendre a 50, 48, 51 i 52 diners la fanega. Però el preu més 
freqüent va ésser el de 50 diners la fanega. A aquest preu s'hi van vendre tant els 40 cafiços 
que compraren Andreu i Joan del Pi per la botiga de la ciutat entre el 12 de març i el 2 d'abril, 
com 4 fanegues que es van vendre a un pastador d'estudiants el 15 d'abril, entre altres vendes. 
Del que deduïm, com hem dit, que el preu del forment no estava relacionat amb la quantitat 
que se'n venia. 
 Des de l'any 1462 fins a l'any 1467, degut a la guerra civil, no quedà constància en els 
llibres d'obra de la percepció de forment per part de l'Obra de la Seu. Creiem que en continuà 
                                                 
958 LLADONOSA, J.: Op. cit. 1971, vol. I p. 654. 
959 A.C.Ll. Ll.O. Any 1460. E. Fol. 4V. 
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rebent, encara que en quantitats segurament mínimes, ja que el forment que es va vendre l'any 
1463 s'indica que era de la collita d'aquest any. Ara bé tot es ven entre diversos canonges i el 
procurador de l'obra. El que ens indica que davant de l'escasetat tingueren preferència a l'hora 
de comprar forment aquells que pertanyien al Capítol, l'organisme que dirigia les finances de 
l'Obra, i al mateix procurador d'aquella. 
 L'any 1463 el Capítol va vendre el forment a 78 diners la fanega, un preu molt elevat, 
ja que així l'havia taxat la paeria960. El preu era conseqüència directa de la guerra. El florí que 
des de l'any 1449 equivalia a 132 diners, l'any 1463 en valia 156. 
 L'any 1464, el preu del forment encara va pujar més, fins a 90 diners la fanega, preus 
realment prohivitius pels lleidatans. Solament se'n van vendre 2 cafiços procedents de 
Torregrossa i 1 cafiç procedent de Puiggros. Desconeixemen, però els compradors. 
 Recordem que Lleida es trobava immersa en plena guerra civil i que aquest any fou 
assetjada per les hosts de Joan II. Diu Lladonosa que "mentre els defensors de Lleida 
pogueren mantenir la forta posició de Flix, a vora l'Ebre, la ciutat es podia comunicar 
relativament bé amb Tortosa i Barcelona" i que "pel camí de València i a través de les 
Garrigues, podien anar a proveir el blat que els facilitava la ciutat de Barcelona, dels seus 
dipòsits de Flix"961. Però entre el 6 i el 8 d'abril Mateu de Montcada, partidari de Joan II 
copsà la conquesta del castell de Flix, i a finals de mes, Lleida ja estava assetjada. Lleida es 
va rendir el 6 de juliol962. Segons Lladonosa després del setge, la ciutat restà mig despoblada i 
no es va poder suministrà cap tipus de queviure a l'exercit de Joan II. La urbs quedà mig 
destruïda i l'horta assolada. Els paers aprofitaren el pas per Lleida de la reina i el seu fill per 
suplicar-li que intercedís davant el rei atesa la greu situació en que es trobava la ciutat, 
empobrida i amb més de 400 albergs deshabitats.963 
 Contrariament al que a priori pensavem l'any 1465 els preus del forment baixaren un 
xic, encara que continuaven sent preus excessivament cars per la gran majoria de lleidatans. 
El preu més freqüent va esser de 86 diners la fanega, i el preu mig 86,25 diners la fanega. 
 Però sorprentment el preu del forment continuà baixant any darrera anys fins arribar 
l'any 1468 a un preu mig de 37,75 diners la fanega i a un preu més freqüent de 38 diners la 
fanega. A diferència del que succeí els anys 1463 i 1464 de la lectura dels llibres d'obra es 
despren la sensació de "normalitat" pel que fa a les vendes de forment. Els compradors tornen 
a ésser tant persones de tots els estaments de la ciutat, com mercaders de fora vila. I en 
diverses ocasions la venda té lloc perquè l'Obra necessita els diners per realitzar alguna 
reparació en la fàbrica. 
 Quant a la producció, la de l'any 1468, sense ésser excessiva es va situar en uns índexs 
superiors a la mitja de tot el període estudiat. 
 Quin fou el motiu d'aquesta davallada del preu del forment? Hipotèticament, en tals 
condicions de ciutat devastada després d'un setge i que períodicament el rei li exigia homes 
per a les seves hosts o diners per pagar-los, sembla que els preus haurien de seguir el camí 
contrari. Els motius podrien ésser dos. 1) Que la ciutat estiqués ben proveïda de forment o bé 
per la producció pròpia o bé perquè la Paeria en portés de fora. 2) Que el forment que hi 
havia a la ciutat fos suficient per la població que restà després del setge i de l'anada de les 
hosts lleidatanes amb Joan II. 
 L'any 1469 el preu del forment augmentà un xic. El preu més freqüent fou de 40 
diners la fanega i el preu mig de 42,66 diners la fanega. 

                                                 
960 A.C.Ll. Ll.O. Any 1463 E. Fol. 2V 
961 LLADONOSA, J.:Op. cit. 1971, T.I pàgs. 696-697. 
962 LLADONOSA, J.:Ibidem pàgs. 697-700. 
963 Ibidem Pàgs. 701-703. 
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 L'any 1470, en canvi, va ascendir notablement. El preu mig es va situar en 77,33 
diners la fanega i el preu més freqüent en 78 diners la fanega, preus força elevats. 
Inversament la producció va minvar, situant-se una mica per sota de la mitja de tot el període 
estudiat. En les actes del Consell de la Paheria que va tindre lloc l'1 d'agost quedà constància 
de la manca de forment que hi havia en la ciutat i de la decisió dels consellers de proveir-
se'n964. 
 El 12 de gener de l'any 1471 els consellers decidiren que ningú tragués forment de la 
ciutat965. Però la producció d'aquest any augmentà respecte de l'any anterior i els preus 
baixaren força, situant-se el preu mig en 59, 42 diners la fanega i el preu més freqüent en 54 
diners la fanega. Contrariament, a Aragó l'any 1471 fou, segons Hamilton, el de més carestia 
de tot el període.966 
 L'any 1472 trobem el fenomen invers, la producció va disminuir i els preus pujaren. 
Els dies 4 i 6 de febrer el preu de la fanega de forment va ésser de 72 diners; el 12 del mateix 
mes va ésser de 74 diners; entre l'1 i el 5 de març el forment es va cobrar a 84 diners la 
fanega; el 18 del mateix mes a 86 diners la fanega i el 26 també de març a 90 diners la 
fanega; entre el 5 d'abril i el 5 de maig es va cobrar a 100 diners la fanega, el preu més alt de 
tots; entre el 16 i el 29 de maig el preu del forment va ésser de 96 diners la fanega i des del 
darrer dia de maig fins el 4 de juny es va cobrar a 91 diners la fanega. 
 L'any 1473 fou l'any en que el forment assolí el preu més elevat de tot el període 
1356-1500. El forment del Capítol es va vendre a 120, 132, 156 i 180 diners la fanega. Preus 
exageradament elevats, que ben poca gent podien pagar967. Les actes del Consell de la 
Paheria d'aquest any parlen diverses vegades de l'escassetat de forment i dels intents 
infructuosos per abastir-ne la ciutat968. 
 L'any 1474, sortosament, fou un any de bona collita i el preu del forment va baixar 
molt respecte de l'any anterior, encara que continuava sent un producte car. De fet el Capítol 
únicament en va vendre 6 fanegues a 72 diners la fanega. Segons LLadonosa aquest any el rei 
va demanar dues mesades per als soldats i la ciutat els hi va donar en forment car n'hi havia 
existències a la bladeria969. 
 Fins aquest any, Joan II anà demanant periodicament a la ciutat, homes i provisions 
per continuar la guerra que encara es desenvolupava en les comarques del nord del principat. 
 L'any 1475 tant la producció com el preu del forment baixaren respecte de l'any 
anterior. Aquest any el forment es va vendre a 66, 50, 36, 38 i 40 diners la fanega. Fou un any 
en que la pesta actuà amb virolència en les contrades lleidatanes970 i possiblement afectà 
ambdòs factors 
 L'any 1476 el preu del forment encara va davallar més. Al reves de la producció que 
va augmentar molt. Entre el 24 d'abril i el 15 de maig el forment es va vendre a 40 diners la 
fanega; aquest darrer dia es va vendre a 42 diners la fanega i entre el 29 de maig i el 15 de 
juny es va vendre a 38 diners la fanega. 
 L'any 1477 es va invertir la situació de l'any anterior. El forment es va vendre ja a 
partir del mes d'abril a un preu molt més alt que els que s'havien donat l'any precedent, però a 
mesura que trenscorria l'any el preu del forment anà augmentant. El preu del forment va ésser 
el 15 d'abril de 60 diners la fanega; entre el 20 de maig i el 30 de juny de 72 diners la fanega; 

                                                 
964 A.P.Ll. Ll. C. Anys 1470-1472 Reg.422 Fol. 29R 
965 A.P.Ll. Ll.C. 1470-1472 Reg. 422 Fol. 58R. 
966 HAMILTON, E.J.: Op. cit. p.198. 
967 Malauradament en el llibre d'obra no s'indica qui foren els compradors, aquest any. 
968 A.P.Ll. Ll. C. Any 1473 Reg. 423 Fol. 10V-11R, 19V-19R i 21R. 
969 LLADONOSA, J.: Op. cit. 1971 T. I pàg. 710 
970 LLADONOSA, J.: Op. cit. vol. II, 1975, p.121. 
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del darrer dia de setembre fins el 9 d'octubre de 84 diners la fanega i entre el 15 i el 25 
d'octubre de 100 diners la fanega. 
 L'any 1478, malgrat que el preu més freqüent del forment fou el mateix que l'any 
anterior: 72 diners la fanega el preu mig es reduí a 63,50 diners la fanega. L'evolució que el 
preu del forment va seguir al llarg de l'any va ésser contraria a la que havia seguit l'any 
anterior. Els preus més alts es situaren a principis d'any, i amb el transcòrrer del temps van 
anar baixant, ja que es preveia una bona collita. El propi escrivent va anotar el motiu pel qual 
el preu del forment disminuí en un moment determinat: "plogue molt e los blats baxeren 
molt"971, és a dir, que s'esperava que la propera collita fos abundosa. El preu més alt va ésser 
de 72 diners la fanega, entre el 5 de febrer i l'11 d'abril i el preu més baig va ésser de 48 
diners la fanega entre el 23 de juny i el darrer dia de juliol. 
 L'any 1479 tant la producció com el preu del forment van baixar respecte de l'any 
precedent. El preu del forment va anar minvant també amb el pas del temps. A darreries de 
febrer el preu del forment era de 48 diners la fanega i a mitjans de desembre era de 32 diners 
la fanega. La resta de preus oscil.laren entre aquests dos valors excepte 1 cafiç i 1 fanega que 
es van vendre a 60 diners fanega. El motiu d'un preu tant elevat en relació amb la resta de 
preus d'aquest any el desconeixem pensant amb la possibilitat que fos un error de l'escrivent. 
 La collita de l'any 1480 fou excel.lent, la millor de tot el període estudiat. Els preus 
del forment lògicament baixaren però no tant com ens podríem pensar observant la pujada de 
la producció. D'altra banda la diferència de preus entre el principi i el final d'any es 
insignificant: de 2 diners, quan a priori pensavam que l'excel.lent producció faria baixar molt 
més el preu del forment després de la collita. Des de l'inici d'any fins a finals del mes de maig 
el preu del forment va ésser de 30 diners la fanega, encara que el 20 de gener es va dur a 
terme una venda a 31 diners la fanega. El 4 de juny el forment es va vendre a 27 diners la 
fanega; el 10 de juny a 26 diners la fanega; el 12 de juny a 30 diners la fanega; des de el 13 de 
juny fins l'1 d'agost a 26 diners la fanega i el 15 de desembre a 28 diners la fanega. 
 L'any 1481 el preu mig del forment va ésser practicament el mateix que l'any anterior 
(27,80 d/f l'any 1481 i 27,60 diners fanega l'any 1481) i el preu més freqüent va ésser una 
mica més elevat (30 d/f l'any 1481 i 26 d/f l'any 1480). La producció en canvi va baixar molt 
respecte de l'any anterior, practicament a la meitat. Un altre cop sembla com si no hi hagi 
connexió entre producció i preu del forment. En canvi l'any 1482 en que la producció fou 
quasibé igual a la de l'any anterior el preu del forment va baixar. El preu mig va ésser de 
18,72 d/f i el preu més freqüent de 24 d/f. Fou un any en que hi hagué molta varietat de preus, 
fis i tot variaven d'un dia a l'altre pujant i baixant i venent-se el forment a dos preus diferents 
durant un mateix dia. El motiu no pot ésser altre que la qualitat del forment, malgrat que en el 
llibre d'obra no s'indiqui. 
 L'any 1483 la producció va baixar una mica respecte de l'any anterior, malgrat que es 
va mantindre en un índex que podem qualificar de bona collita. Tant el preu mig com el preu 
més freqüent del forment augmentà. Augment que es va anar consolidant a mesura que 
avançava l'any. Durant els mesos de gener i febrer el forment es va vendre a dos preus: 24 i 
30 d/f; el 3 de març a 34 d/f; entre el 6 de març i el 23 de juliol a 36 d/f; entre el 12 i el 30 
d'agost a 42 d/f; el 7 d'octubre a 44 d/f i el 18 de desembre a 24 d/f, però aquest darrer preu 
no s'ha de tenir en compte ja que era forment que no estava en bones condicions. 
 L'any 1484 fou un any de mala collita i els preus tornaren a pujar. El preu més 
freqüent va ésser de 72 d/f i el preu mig de 68,63 d/f. El preu del forment va ésser des del 
mes de gener i fins el 10 de maig de 72 d/f; el 5 d'octubre de 84 d/f; el 19 del mateix mes de 
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79 d/f; l'11 de novembre de 72 d/f; el 20 també de novembre de 54 d/f i el 25 del mateix mes 
de 53 d/f. 
 En el període de temps comprès entre els anys 1480 i 1483 la pesta tornà a les terres 
lleidatanes972 i l'any 1484 es caracteritzà per una gran sequera973. Factors que influiren 
segurament en l'esmentada baixada de producció i augment dels preus. 
 Els anys 1486 i 1487974 el preu mig del forment va ésser el mateix, 47,81 d/f i 47,81 
d/f respectivament. El preu més freqüent va ésser similar, 48 d/f l'any 1486 i 46 d/f l'any 
1487. La producció, en canvi, va ésser superior l'any 1487. Tant un any com l'altre el preu del 
forment anà pujant amb el passar dels dies. 
 L'any 1490 el preu del forment va anar variant amb el transcòrrer del temps en relació 
amb la nova collita. Durant tot el mes de març la fanega de forment es va cobrar a 40 diners; 
el 6 d'abril el seu preu fou de 40 diners 4 pugeses; el 5 de maig de 44 diners, el preu més car 
de tot l'any; el 8 de juliol, quan la collita ja s'atansava, de 30 diners, el preu més baig d l'any; 
a partir del 14 de setembre i fins el 5 de novembre de 36 diners i 4 pugeses i el 25 del mateix 
mes de 36 diners 2 pugeses. 
 L'any 1491 els preus baixaren respecte de l'any precedent, malgrat que la diferència 
no reflexa l'important augment de producció que aquest any es va produir. El preu del 
forment es mantingué sense grans oscil.lacions. Des de el 8 de gener fins el 3 de març va 
ésser de 36 diners la faneca i des de el mes de maig fins el 18 de juny de 2 diners més. 
 Al llarg de l'any 1493 el preu del forment anà pujant. La diferència entre el valor del 
primer preu que tenim documentat i el valor del darrer és d'un 25% d'aquest, una puja que es 
pot considerar important. El preu més baig es va donar a primers d'any i anà pujant 
paulatinament. El preu més alt es va donar durant un període de temps relativament llarg, 
durant tot el mes de juliol, época de sega i perdurant fins a finals de novembre. El preu del 
forment va ésser el 25 de febrer de 36 d/f; l'1 d'abril de 40 d/f; el 15 d'abril de 42 d/f; el 6 de 
maig de 44 d/f; el 22 de maig de 36 d/f; el 23 de maig de 46 d/f; Des del 9 de juliol al 23 de 
novembre de 50 d/f i el 23 de desembre de 48 d/f. El preu que es va cobrar el 22 de maig és 
un cas estrany que es desmarca de l'evolució que es seguí durant tot l'any i que hem de 
contemplar amb estranyesa. 
 L'any 1494 el preu del forment seguí la mateixa evolució que l'any anterior, encara 
que la diferència entre el primer i el darrer preu de l'any va ésser molt inferior a la de l'any 
1493. El fet que la producció pugès no fou motiu perquè el preu del forment s'estabilitzés. El 
preu del forment va ésser a finals de gener de 54 d/f; el 4 de febrer de 58 d/f; a partir del 12 
de febrer fins el 15 de maig de 60 d/f; el 21 de maig el preu disminuí momentaniament a 56 
d/f; per tornar uns dies després a60 d/f; el 9 de juny augmentà 16 diners i es situà en 76 d/f; el 
9 d'agost tornà a 60 d/f; els mesos d'octubre i novembre va ésser de 58 d/f; l'11 de desembre 
de 60 d/f; el 16 del mateix mes de 52 d/f, el preu més baix de tot l'any; però el 22 tornà a 
ésser de 60 d/f, preu que es mantingué fins a final d'any. 
 Entre els anys 1486 i 1494 la pesta va reapareixer a Lleida en diverses ocasions, però 
a excepció dels darrers dos anys no sembla que afectés ni a la producció de forment ni en el 
seu preu. 
 L'any 1495 el preu del forment continuà amb la tendència alcista iniciada l'any 1493. 
Entre el 5 i el 15 de gener va ésser de 60 d/f; el 16 de 58 d/f; des del 23 de gener fins l'1 de 
febrer de 60 d/f; el 4 de febrer de 62 d/f; el 6 de febrer de 66 d/f; entre l'11 i el 25 de febrer de 
68 d/f; entre el 2 d'abril i el 17 de desembre de 72 d/f i entre el 18 i el 24 de desembre de 64 
d/f. 
                                                 
972 LLADONOSA, J.: Op. cit. vol. II, 1975, p. 121. 
973 LLADONOSA,J.: Op. cit. 1971, vol. II, p.64. 
974 De l'any 1485 no tenim dades. 
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 L'escrivent va escriure en dos moments determinats el perquè del preu del forment, 
anotacions que són força interesants. El 18 de febrer assenyala que el Capítol va vendre el 
forment a 66 d/f, 2 diners més barat que el que havia venut feia 4 dies, perquè aquest era el 
preu a que es venia el forment en la botiga de la ciutat975. El 18 de desembre anotà en el llibre 
d'obra que el forment del Capítol no es podia vendre perquè no era d'optima qualitat i n'havia 
arribat gran quantitat de bo a la plaça de la ciutat976. Del que es dedueix que mentre la ciutat 
fou deficitaria de forment el Capítol va poder anar apujant el preu del seu forment, malgrat 
que no fos de bona qualitat. Però quan la Paheria portà forment bo de fora, els lleidatans ja no 
acudiren a la botiga del Capitol. Per aquest motiu es va veure obligat a baixar-ne el preu des 
de 72 d/f a 64 d/f. A més el Capítol ordenà que el seu forment es portés a vendre a la plaça, ja 
que al vendre s'hi el forment de la ciutat era allí a on acudien els lleidatans que en volien 
comprar. 
 L'any 1496 el preu del forment va baixar respecte de l'any anterior, conseqüència tant 
dels proveïments que havia fet la Paeria a finals de l'any precedent com de la bona collita 
d'aquest any. El preu del forment fou des de l'1 de setembre fins al 20 de desembre de 50 d/f. 
 L'any 1497 els preus es mantingueren similars a l'any anterior oscil•lant entre 48 i 55 
d/f. El 7 de març el forment es va vendre a 55 d/f ja que a aquest preu es venia el forment a la 
botiga de Montserrat977. Una altra venda, aquest cop indatada, es va dur a terme a un preu de 
46 d/f perquè a aquest preu es venia en l'Almodí978. Anotacions fetes per l'escrivent que 
recolzen el fet que el forment del Capítol estava inmers com un element més dins del circuit 
comercial de la ciutat. 
 L'evolució del preu del forment l'any 1498 es pot dividir en dues tendències oposades, 
a l'alça primer i a la baixa després. El preu del forment era el 8 de gener de 50 d/f, el qual va 
anar pujant paulatinament fins el 27 d'abril en que es situà en 58 d/f, el preu més alt de tot 
l'any. A partir del mes de maig, quan ja era possible preveure quina seria la collita d'aquest 
any el preu del forment anà baixant fins arribar al seu preu més baix el 5 de desembre, 
establint-se en 34 d/f. 
 L'any 1499 el preu del forment va continuant sent similar al que tenia a finals de l'any 
1498. Malgrat que va oscill•ar al llarg de tot l'any les diferències no son importants. Fins el 
13 de desembre que es va produir un augment brusc. L'1 de desembre el forment s'havia 
venut a 36 d/f, en canvi 12 dies després es va vendre a 51 d/f. Quelcom es produí que feu que 
el preu del forment pugés tant sobtadament si bé malauradament ho desconeixem. 
 Aquell preu va ésser el punt inicial d'una pujada que continuà uns dies després, ja dins 
de l'any 1500. Els mesos de gener i febrer el preu del forment va ésser el més alt de tot l'any: 
54 d/f. Posteriorment anà baixant paulatinament fins arribar el 6 d'agost a 40 d/f, el preu anual 
més baig. Però 4 dies després el forment es va vendre a 48 d/f. A partir del mes de setembre 
tornà un altre cop a disminuir lentament, malgrat que amb algunes oscil.lacions, per vendre's 
el 23 de desembre a 39 d/f. 
 De l'anàlisi de l'evolució anual dels preus del forment, que acabem de veure a les 
planes precedents, podem treure diverses conclusions. 
 Primerament, que el Capítol, malgrat ésser un organisme eclesiàstic,a l'hora de vendre 
el seu forment, es comportava mogut per l'afany de treue-n el major profit econòmic possible. 
És per aquest motiu que no dubta en vendre el forment a un preu un xic inferior, del que es 
ven a altres indrets de la ciutat, quan l'interessa despatxar. És segurament aquest interès pels 

                                                 
975 A.C.ll. Ll.O. Any 1495 E. Fol. 12V 
976 A.C.Ll. Ll.O. Any 1495 E. Fol. 13V 
977 A.C.Ll. Ll.O. Any 1497 E. Fol. 9V. 
978 A.C.Ll. Ll.O. Any 1497 E. Fol. 9V 
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beneficis, el motiu pel qual altres organismes catedralicis adquireixen el forment a diversos 
mercaders de la ciutat en lloc d'adquirir-lo a l'Obra. 
 En segon lloc que la disminució del preu del forment motivada per un excedent de 
producció, no s'esdevé fins que els anys de bones collites són succesivament dos o tres, quan 
els graners n'estan plens. 
 I en tercer lloc, que el preu del forment no està sempre en relació amb la seva 
producció rebuda per l'Obra, és a dir, que no necessariament un any en que s'ha rebut gran 
quantitat de forment provinent de les pabordies, el seu preu disminueixi; ja que en el preu del 
mercat hi entrava un element fonamental i desconegut per nosaltres, l'adquisició de forment 
de fora vila, per part de la Paeria. 
 
 4.1.2. L'ordi 
 
 Ja coneixem quina va ésser l'evolució del preu del forment des de mitjans segle XIV 
fins a finals del segle XV i les seves característiques. Fou similar l'evolució del preu de l'ordi? 
A priori la resposta hauria d'ésser afirmativa. 
 En els moments de crisi es produeix un augment més brusc del preu de l'ordi respecte 
del preu del forment, tal com E.Labrousse indica que succeeix amb el sègol durant el segle 
XVIII?979 Hi ha una major variació anual en el preu del forment que en el preu dels cereals 
secundaris tal com indica M. Tangheroni?980. 
 D'antuvi cal recordar el fet que en aquest moment del final de l'edat mitjana, l'ordi era 
un cereal secundari, destinat a l'alimentació dels animals i que solament s'utilitzava per al 
consum humà en èpoques de carestia981. Per aquest motiu, el seu preu era sempre la meitat 
del preu del forment. Circumstància que es donava també en altres ciutats de la Corona 
d'Aragó com és el cas de Saragossa.982 
 
 4.1.2.1.El moviment de llarga durada. 
 Al comparar les gràfiques del preu del forment i del preu de l'ordi, ja al primer cop 
d'ull s'aprecien grans similituts entre ambdues corbes. 
 Si les observem amb més deteniment, veiem que la majoria de màxims i mínims 
coincideixen. Es corresponen els màxims dels anys 1385, 1402, 1406, 1413, 1425, 1445, 
1464, 1473 i 1477 i els mínims dels anys 1404, 1410, 1448, 1454, 1468, 1475, 1482 i 1499. 
Encara que apreciem també algunes divergències. Referent als màxims falten en la corva de 
l'ordi els dels anys 1441, 1451 i 1457. El màxim de l'any 1464, en el cas de l'ordi es 
converteix en un màxim que abasta els anys 1463, 1464 i 1465 i el màxim de l'any 1494, 
s'atrassa sorprentment, un any, en la corva del forment, quan a priori sembla més lògic que 
sigui el moviment del cereal secundari el que segueixi el ritme del cereal més important, tal 
com succeeix amb dos dels mínims. El mínim de l'any 1416 s'endarrerís un any respecte del 
mínim del forment i el de l'any 1460 dos. En canvi el mínim de l'any 1490 s'avança també un 
any respecte del mínim del forment. 

                                                 
979 LABROUSSE, E.: Op. cit. p.121 
980 TANGHERONI, M.: Aspetti del commercio dei cereali nei Paesi della Corona d'Aragona, 1. La Sardegna 
Consiglio Nazionale delle Ricerche. Centro di studi sui rapporti italo-iberici/Cagliari. Pacini Editore, Pisa, 1981. 
p.20 
981 RUBIO, A.: Pobreza, emfermedad y asistencia hospitalaria en la Valencia del siglo XIV, Diputacion 
Provincial de Valencia, 1984, pp. 139-140 
982 A Saragossa, el preu mig del blat era de 25 sous el cafiç, oscil.lant entre un màxim de 60 sous i un mínim de 
14 sous. Mentre que el preu de l'ordi oscil.lava entre 10 i 17 sous el cafiç. LEDESMA,M.L. i FALCON,M.I.: 
Zaragoza en la Baja Edad Media Saragossa, 1977, p.161. 
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 L'afinitat entre els preus d'ambdós cereals s'aprecia també en les corbes de les 
mitjanes mòbils de 13 anys, amb l'any comptabilitzat al mig. Les quatre parts amb que 
haviem dividit la corba de la mitjana mòbil del forment es poden aplicar també en la corba de 
la mitjana mòbil de l'ordi amb divisions molt similars. En aquest cas la divisió seria la 
següent: 1389-1422, 1423-1453, 1454-1486, 1487-1494. (Recordem que la corba del forment 
l'haviem fraccionat de la següent manera: 1383-1420, 1421-1453, 1454-1486 i 1487-1494.) 
Encara que els dos primers períodes tenen un comportament detallat diferenciat del que hem 
vist pel forment. La corba de l'ordi no presenta tantes oscil.lacions. El període 1389-1422 es 
caracteritza per una baixada dels preus entre els anys 1389 i 1405 amb un augment l'any 
1396. Seguit d'un augment entre els anys 1406 i 1408 que continua amb un estancament fins 
l'any 1411. Entre els anys 1416 i 1422 es produeix una altra devallada amb un període 
d'estancament entre els anys 1416 i 1419 i amb una forta baixa a partir de la'any 1420. 
 El període 1423-1453 està compost d'una alça entre els anys 1423 i 1431, seguida 
d'una baixa els anys 1432 i 1433 que continua fins l'any 1436 amb un estancament, per 
continuar amb una altra puja entre els anys 1437 i 1442 seguida d'una caiguda a partir de 
l'any 1443 fins el 1453. 
 En canvi els períodes 1454-1486 i 1487-1494 són practicament iguals als períodes que 
ja hem vist en el forment. 
 
 4.1.2.1. El moviment cíclic. 
 Per poder determinar estadísticament el moviment cíclic utilitzarem, com ja hem fet 
amb el forment, el sistema de càlcul de les mitjanes mòbils rectificades. 
 Si el preu del forment es caracteritzava per una gran amplitud de les oscil.lacions, 
indicatiu d'una manca d'elasticitat de l'oferta i la demanda, l'amplitud de les oscil.lacions de 
l'ordi són encara majors. Els límits es situen en 151,79 l'any 1413 i en -67,98 l'any 1421. 
(Recordem que els límits del forment eren 105,11 i -69,26). 
 La gran similitud que apreciavem entre el comportament del moviment secular del 
preu del forment i del preu de l'ordi, es difumina quan comparem el seu moviment cíclic. 
 Amplitud de les principals crisis del preu de l'ordi:  
1402: 64,46 
1413: 151,79 
1445: 40,56 
1460: 56,92 
1463: 93,34 
1464: 79,51 
1473: 133,22 
1493: 108,33 
 Malgrat que també es produgueren crisis importants durant tot el segle XV, i que 
algunes d'elles coincideixen amb les del forment, la importància que cadascuna tingué dins de 
tot el conjunt, assoleix unes característiques diferenciatives de les del cereal principal. 
 La crisi de més amplitud va ésser la de l'any 1413, arribant a una cota de 151,79. 
Quant la crisi de major amplitud del forment va ésser la de l'any 1473, amb un valor de 
105,11. 
 La de l'any 1473, li segueix amb importància, amb una amplitud de 133,22 
 que supera vastament la del forment del mateix any. 
 En tercer lloc es situa la de l'any 1493, que trobem dos anys més tard en el forment, 
malgrat que de menor importància. Amb uns valors també molt alts (108,33) que superen 
l'amplitud de la crisi més important d'aquell cereal. 
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 La crisi de l'any 1463 també tingué una major amplitud (93,34, en front de 65,12 del 
forment). 
 En canvi l'amplitud de la crisi de l'any 1464 és molt similar entre ambdós 
cereals.(79,51 l'ordi i 77,84 el forment) 
 De la resta de crisis l'única que coincideix en els dos moviments cíclics és la de l'any 
1402. 
 
 4.1.3. La civada 
 
 Les preguntes que ens fèiem, unes ratlles més amunt, referents a l'evolució del preu de 
l'ordi ens serveixen també pel moviment dels preus de la civada, en quant que són dos cereals 
de característiques molt similars i amb una destinació comuna, l'alimentació animal. 
 Els preus de la civada coincideixen moltes vegades amb els preus de l'ordi, i quan 
això no succeeix són molt similars. També a Saragossa, els preus d'ambdós cereals 
coincidien.983 
 Malgrat la seva semblança, el nombre de vendes que tenin enregistrades es inferior al 
de les vendes d'ordi. Motiu pel qual les gràfiques sobre l'evolució del seu preu són menys 
exhaustives que les del forment i l'ordi impedint-nos en alguns casos realitzar les oportunes 
comparacions entre les tres corbes. 
 
 4.1.3.1. El moviment de llarga durada 
 Com ja suposavem a priori, la corba del preu de l'avena és molt similar a les corbes 
dels preus del forment i de l'ordi, i especialment a aquesta darrera. 
 Observant els seus màxims i mínims s'aprecia una gran coincidència entre la majoria 
d'ells. Encara que hi trobem també algunes divergències. El màxim del forment situat l'any 
1441, i que faltava en la corba de l'ordi, en la de l'avena està poc definida, esdevenint dos 
màxims de menor intensitat els anys 1443 i 1445. El màxim del forment de l'any 1464 que 
s'allargava els anys 1463, 1464 i 1465 en l'ordi, en l'avena es localitza únicament l'any 1463. 
 Respecte als mínims el que en el forment es situava l'any 1416 i en l'ordi un anys 
després, en la avena ho fa l'any 1418. I els coincidents entre el forment i l'ordi dels anys 1475 
i 1482, en l'avena s'atrassen un any. 
 Similituds que s'aprecien molt bé en la corba de les mitjanes mòbils, de 13 anys, amb 
l'any comptabilitzat al centre. 
 Les quatre divisions realitzades anteriorment en la corba de l'ordi ens serveixen 
totalment per la corba de l'avena, malgrat que l'inici de la mateixa s'atrassi uns anys. El 
resultat és el següent: 1406-1422, 1423-1453, 1454-1486, 1487-1494. (la corba de la mitjana 
mòbil de l'ordi s'inicia l'any 1389). 
 En el període 1406-1422 segueix practicament la mateixa evolució que la corba de 
l'ordi, pero amb preus un xic inferiors. 
 El període 1423-1453 s'inicia amb un tram fins l'any 1431 en que ambdues corbes es 
sobreposen una amb l'altra. Després, encara que segueixen el mateix moviment, la civada 
assoleix preus superiors. 
 El període 1454-1486 es caracteritza per un moviment idèntic al de l'ordi i el forment, 
però estant la corba de la civada per sobre de la de l'ordi en el tram ascendent i per sota en el 
tram descendent. 
 En el període 1487-1494, les corbes es sobreposen. 

                                                 
983 El preu de l'ordi es situava entre 10 i 17 sous el cafiç i el de la civada entre 9 i 15 sous el cafiç segons 
LEDESMA, M.L. i FALCON, M.I.: Op. cit. p.161. 
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 4.1.3.2. El moviment cíclic. 
 L'afinitat de l'evolució del preu de l'ordi amb la del preu de la civada, igual com hem 
vist amb la relació de l'ordi amb el forment, es dispersa quan passem a comparar el moviment 
ciclic. Les crisis més importants de la civada i la seva amplitud és la següent:  
1413: 166,10 
1441: 52,48 
1443: 52,52 
1460: 52,40 
1463: 90,85 
1464: 59,12 
1473: 87,47 
1493: 72,54 
1494: 58,86 
 Si comparem les amplituds màximes a les que arriben els tres cereals, la civada és la 
que arriba a un nivell més elevat: 166,10 l'any 1413 front de 151,79 el mateix any, l'ordi i de 
105,11 l'any 1473, el forment. Aquestes xifres emmascaren però, la realitat que el cereal de 
major amplitud cíclica és l'ordi. 
 Els anys de crisi de l'avena es corresponen, majoritàriamnet, amb els de l'ordi, però 
amb uns valors més baixos. 
 L'avena coincideix amb l'ordi en l'any que es produeix una major amplitud, el 1413, 
quant pel forment era el 1473. En canvi el segon lloc l'ocupa l'any 1463 amb un índex de 
90,85, que en el forment té un valor de 65,12 i en l'ordi de 93,34, però per darrera dels anys 
1473 i 1493. Les crisis de 1473, 1493 i 1464 es corresponen també amb les de l'ordi, però 
amb índex més baixos. 
 
 4.1.4. El sègol 
 Les dades que tenim referents al preu del sègol són molt minses. Tot just concernents 
a cinc anys: 1467, 1468, 1478, 1480 i 1497. 
 Comparant-les amb les que tenim de la resta de cereals apreciem uns valors molt 
inferiors als del forment, però un xic superiors als de l'ordi i de l'avena. 
 En quant a la seva evolució únicament podem intuir una progressió similar a la 
d'aquells. 
 
 PREU DELS CEREALS (Preus mitjos en diners) 
 

 ANYS SEGOL FORMENT ORDI AVENA 
 1467 30 52,67 27,50 26,67 
 1468 30 37,75 17,50 18 
 1478 38,66 63,53 29,40 36,75 
 1480 18 27,60 14,50 14,63 
 1497 22 50,59 21 22  

 
 4.1.5. La mestura 
 
 En realitat no és un cereal sinò una barreja de varis, normalment composta de forment 
i un altre tipus de gra. Com en el cas anterior, les dades que tenim són escasses. Referents a 
un període de temps comprès entre els anys 1468 i 1499, amb importants buits. 
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 Malgrat aquesta limitació s'observa una evolució similar a la que seguiren la resta de 
cereals. D'altra banda lògica, quant que el producte és el mateix. 
 Destaca entre tots, el preu de l'any 1473, molt elevat respecte del preu dels anys 
precedents i següents. Continuant amb una baixada, amb oscil.lacions, fins a finals de segle. 
Tal com hem vist que succeïa amb l'evolució del preu del forment, l'ordi i la civada. 
 Els preus de la mestura són similars als preus de l'ordi i la civada però una mica més 
alts, degut possiblement a estar composta, en part, per forment. 
 
 PREUS DE LA MESTURA, EN RELACIÓ AMB ELS PREUS DEL FORMENT, 
L'ORDI I LA CIVADA. (Preus mitjos en diners) 
 

ANYS MESTURA FORMENT ORDI CIVADA 
1468 20 37,75 17,50 18 
1470 42 77,33 40 39 
1473 84 147 84 64 
1477 49,71 77,67 40 48 
1478 45,33 63,53 29,40 36,75 
1480 16,87 27,60 14,50 14,63 
1481 14,75 27,81 12,78 13,13 
1482 15 18,72 14 14 
1483 18 35,07 14,23 15,5 
1484 46 68,64 24,57 32 
1497 28 50,59 21 22 
1498 23,33 46,55 17,60 17,25 
1499 27 33,93 17,25 14,75 

 
 4.1.6. Costeres, bocatges i solatges del forment, l'ordi i la civada 
 
 Com ja sabem, el gra que es venia a la botiga del Capítol era gra exempt de tota 
immundícia ja que prèviament havia estat porgat. Les impureses, però, també s'aprofitaven 
per a la venda, malgrat que a preus molt inferiors. 
 La terminologia que trobem en els llibres d'Obra és molt àmplia i fa referència sempre 
a la qualitat de les restes. La majoria de vegades es parla de bocatges, costeres i solatges. 
Terminologia que podria estar relacionada amb la denominació que reb cadascuna de les parts 
d'una sitja: boca, costat i sol. La nomenclatura, però, és més àmplia. La font parla també de 
porqueres, possiblement en relació a l'alimentació dels porcs; agranadures; cereal picat o molt 
picat; gastat; vell; malmenat; corcat; dolent o molt dolent; podrit o molt podrit i pols. 
 Aquestes deixalles deurien anar destinades a l'alimentació animal ja que diverses 
vegades s'indica que es venien per gallines i coloms984 i l'any 1468 es van vendre agranadures 
de forment en lloc de civada. 
 Si bé es venien restes tant de forment com d'ordi i de civada, la qualitat de cadascun 
dels esmentats grans fèia que el nombre de vendes fos molt variable d'un cereal a l'altre. De 
forment tenim enregistrades vendes de romanalles en 40 anys i amb quantitats importants. En 
canvi d'ordi se'n vengueren en 14 anys i d'avena en 8 i sempre amb quantitats molt inferiors a 
les del forment. 
 El seu preu era molt variable i estava en relació amb dos factors: 1) El preu del gra en 
perfectes condicions i 2) la qualitat de les restes en qüestió. 

                                                 
984 En alguna ocasió s'indica que el solatge en qüestió solament era bó per gallines o coloms. 
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 4.2. EL VI 
 
 El curs que seguiren els preus del vi és completament diferent del que fins ara hem 
vist referent als cereals. 
 El seu comportament és del tot irregular, amb brusques variacions d'un any per l'altre, 
contrariament al que hem vist referent als preus dels grans. Els preus del vi oscil.laren entre 
uns preus mitjos anuals de 3,60 diners la mitgera l'any 1387 i 23,25 d/m. l'any 1470. Dades 
que des d'un principi ja ens permeten entreveure quin és el seu comportament. Coincidint 
aquest amb el que expressa Vicedo sobre el preu del vi lleidatà en l'època moderna i també 
Vilar per altres indrets de Catalunya durant el mateix període.985 
 
 4.2.1. El moviment de llarga durada 
 
 Observant el gràfic de la mitjana mòbil de 13 anys, amb l'any comptabilitzat en el 
centre es veuen clarament tres fases ven diferenciades, la primera i la tercera descendents i la 
segona ascendent, que podem delimitar de la següent manera986:  
1401-1436: S'inicia amb un llarg període d'estabilitat que es manté fins l'any 1419. A partir 
de l'any següent es produeix una davallada constant fins arribar al punt més baix de la corba 
l'any 1436. 
 1437-1480: Moviment ascendent amb oscil.lacions entre les que destaca una flexió 
entre els anys 1449 i 1456 i un ascens brusc entre els anys 1472 i 1475. 
 1481-1494: Descens continu fins l'any 1488 que fa un intent de canvi de sentit l'any 
1490 pero que continua baixant a partir de l'any següent. 
 L'evolució que segueix la corba del preu del vi, es correspon, doncs, en línies generals 
amb l'evolució de les corbes dels preus dels cereals. Malgrat que amb una diferència a 
destacar: la greu repercusió que tingué la guerra civil en els preus del gra, en els preus del vi 
està molt atenuada, encara que també s'hi reflecteixi. 
 Altra qüestió a tenir en compte, és que el preu real del vi, al llarg de tot el període 
estudiat, en lloc de pujar, va baixar a conseqüència de la devaluació monetaria. 
 
 4.2.2. El moviment cíclic 
 
 El moviment del preu del vi es caracteritza per una gran amplitud de les oscil.lacions, 
indicadora d'una manca molt important d'elasticitat de l'oferta i la demanda. Els limits els 
trobem l'any 1460 en 88,68 i l'any 1441 en -55,43. 
 Les amplituds són similars a les que anteriorment hem vist en el forment, malgrat que 
el límit d'aquest es situava en 105,11. Les més importants són les següents:  
1418: 59,10 
1419: 63,76 
1431: 60,03 
1438: 61,05 
1442: 64,21 
1443: 84,83 
1460: 88,68 

                                                 
985 VICEDO, E.: Producció, propietat i VILAR, P.: Op. cit, 1966-1968, p.425. 
986 Malgrat tenir informació dels preus del vi des de l'any 1361, la discontinuitat posterior de les dades no ens 
permet calcular les mitjanes mòbils fins l'any 1401. 
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1464: 68,19 
1470: 77,41 
1477: 56,01 
1499: 66,14 
 Però si aquestes dades les completem amb els valors que les precedeixen, les 
amplituds resulten encara molt més importants:  
1417: -19,46 (1418: 59,10 i 1419: 63,76) 
1430: -47,38 (1431: 60,03) 
1437: -37,58 (1438: 61,05) 
1441: -55,43 (1442: 64,21) 
1459: -31,20 (1460: 88,68) 
1463: -2,06 (1464: 68,19) 
1469: -22,80 (1470: 77,41) 
1476: -22 (1477: 56,01) 
1498: -0,31 (1499: 66,14) 
 La causa d'aquestes sobtades diferències de preus entre un any i un altre rau en la seva 
producció. En la gràfica corresponent a la relació entre la producció i el preu anual del vi 
s'aprecia clarament una correspondència entre bona collita i preus baixos, d'una banda i 
collita dolenta i preus elevats d'altra. 
 
 4.3. ALTRES PRODUCTES AGRARIS 
 
 Del preu dels cereals i del vi, la font documental emprada ens ha permès fer un estudi 
exhaustiu de les seves característiques. En canvi, del preu de la verema, l'oli, les faves, els 
alls, les cebes, el safrà i el lli, solament ens permet donar-ne unes pincellades. 
 
 4.3.1. La verema 
 
 En línies generals el preu de la verema presenta un moviment similar al de la resta de 
productes agraris que fins el moment hem analitzat. Hi trobem però dues particularitats: uns 
preus força elevats els anys 1386 i 1387 i uns preus també relativament importants els anys 
1421 i 1422, si els comparem amb els preus del forment durant els mateixos períodes de 
temps. 
 Queda constància en la gràfica del preu mig de la verema el progrés dels preus durant 
els anys setanta i la posterior davallada de finals de segle. 
 El moviment del preu de la verema està en relació directa amb la seva producció. 
(veure gràfica corresponent). 
 En quant a la relació entre el preu de la verema i el preu del vi, observem, en la 
gràfica corresponent, que fins l'any 1430 el preu de la verema estava situat per sobre del preu 
del vi, en canvi a partir de l'any 1431 el seu preu està per sota d'aquest. Es a dir, que el preu 
de la verema baixa molt més que el preu del vi en proporció amb aquest. 
 
 4.3.2. L'oli 
 
 En la gràfica dels preus de l'oli, les poques dades que hi són representades, mostren 
uns preus cada vegada més alts des de l'any 1362 que arriben amb una forta puja al punt més 
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àlgit l'any 1413. Aquest any el quintar987 d'oli es va vendre a 408 diners988, quan el preu que 
el precedia era de 264 diners l'any 1411. 
 Durant el període de guerra els preus de l'oli pujaren encara més. L'any 1468 era de 
600d/q., el preu més alt dels que tenim enregistrats. Entre els anys 1475 i 1477 anaren baixant 
des de 528 a 336d/q. 
 
 4.3.3. Les faves 
 
 Els tres primers anys dels quals coneixemem el preu de les faves, 1385, 1386 i 1387, 
aquest es mantingué constant en 72 d/f. L'any 1388 va baixar a 54 d/f i l'any següent a 27 d/f. 
Els anys 1417 i 1420 una faneca de faves valia 24 diners. Posteriorment durant els anys de la 
guerra civil els preus augmentaren molt. L'any 1470, amb una puja de més del 100% respecte 
de l'any anterior, es situaren en 63 d/f i l'any següent, amb un augment similar, arribaren fins 
a 126 d/f. 
 
 4.3.4. Els alls i les cebes 
 
 Excepte l'any 1382, la resta d'anys dels que disposem de dades, el preu dels alls i de 
les cebes era el mateix. Utilitzant el forc com a unitat de mesura, els preus dels alls van ésser 
de 7 diners entre 1382 i 1386, de 4 diners l'any 1406 i de 6 diners els anys 1470 i 1471. Els 
preus de les cebes van ésser exactament els mateixos excepte l'any 1382 en que el forc de 
cebes es va vendre a 6 diners. 
 
 4.3.5. El safrà 
 
 La majoria de dades que tenim sobre el preu del safrà corresponen a l'últim quart del 
segle XIV. Entre els anys 1382 i 1390 es constata una baixa fluctuant, que arriba al punt més 
baix l'any 1386, amb un valor de 20 diners l'onça. Els preus dels anys 1382 i 1390 van ésser 
de 30 i 24 diners l'onça, respectivament. 
 Del segle XV solament coneixem el preu de dos anys. L'any 1445, el preu del safrà 
era de 32 diners l'onça. El preu més alt que tenim. En canvi, el preu de l'any 1466 era el més 
baix de tots, 12 diners l'onça. Preu excessivament baix si el comparem amb els preus del 
forment i d'altres cereals aquest mateix any. 
 
 4.3.6. El lli 
 
 Les úniques dades que tenim són referents als períodes 1382-1389 i 1466-1471. En 
ambdós ocasions el moviment dels preus del lli és similar al que ja hem vist sobre el forment. 
 En el primer període observem una puja important de l'any 1386 respecte de l'any 
1382. Seguida d'una estabilitat fins l'any 1389. 
 El segon període es caracteritza per un augment successiu dels preus del lli. 

                                                 
987 Equivalent a uns 41 kg. i mig. 
988 En els llibres d'Obra els preus venen donats generalment en sous i diners per quintar. Nosaltres els 
comptabilitzem en diners tal com hem fet amb la resta de productes, malgrat que les quantitats del preu de l'oli 
resultin molt grans. 
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 5. ELS PRODUCTES NO AGRÍCOLES 
 
 Trobem un altre grup de productes que podem oposar als productes agrícoles. Són els 
denominats productes industrials o be productes no agrícoles, en oposició a aquells i per la 
seva gran diversitat. 
 Com diu Bois: 
 
 "Industrial prices are very numerous, and their analysis even more delicate than in 
the case of agriculture. In general there is no guarantee that these products are 
homogeneous"989 
 
 A diferència del que hem pogut comprovar en planes precedents amb els preus dels 
productes agrícoles i en especial dels cereals, la bibliografia és més aviat parca pel que fa a 
l'estudi detallat dels preus dels productes industrials, no així en l'exposició de les línies 
generals de l'evolució que aquests segueixen. 
 Recordem de l'apartat inicial d'aquest capítol, que hom accepta arreu d'Europa un 
diferent comportament entre ambdós tipus de productes. Caracteritzat per una major 
oscil.lació i una forta devallada dels productes agrícoles respecte dels productes industrials. 
Asseveració aquesta darrera que s'oposa a les conclusions a les que arriba Hamilton990 per 
Aragó, València i Navarra. 
 Com s'explica aquesta contrarietat de parers? 
 Davant d'aquestes opinions oposades, quina és l'evolució que seguiren els preus dels 
productes no agrícoles lleidatans?. A priori pensem que va ésser molt més propera a la que 
seguiren en els regnes veïns, d'igual manera com hem vist que succeí amb els cereals. 
 Hi ha qui considera que l'anàlisi dels productes industrials s'ha de cenyir a uns pocs 
materials, els més significatius en l'economia medieval. En primer lloc dos metalls bàsics: el 
plom i especialment el ferro, component primordial de l'utillatge camperol. En segon lloc, dos 
materials utilitzats en la construcció d'edificis: guix i teules.991 
 Nosaltres, però, preferim utilitzar el major nombre de productes no agrícoles que ens 
es possible, malgrat que siguin de molt divers origen i amb una utilització dins la societat, 
també molt diversa. En primer lloc, tenim cinc productes que s'empren en l'edificació 
d'habitatges. Els claus, producte elaborat del ferro, que molt bé podria reflectir l'evolució de 
l'esmentat metall. Les candeles, producte d'utilització comuna a l'època medieval. El paper, 
material emprat per una minoria molt concreta. L'estopa i finalment el seu, ambdós 
freqüentment utilitzats per feines molt diverses. 
 
 5.1. ELS MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 
 
 Disposem de dades sobre cinc productes emprats en la construcció d'edificis: ges, 
calç, atoves, rajoles i teules. Diferenciem cadascun dels tres darrers materials, malgrat la seva 
similitud, perquè així ho trobem en els llibres d'Obra i perquè en realitat són tres productes 
diferents. Segons el Diccionari català-valencià-balear d'Alcové i Moll, la rajola, com és prou 
conegut, és una peça d'argila o d'altra terra, emmotllada quan és humida formant un bloc 
prismàtic de poc gruix i generalment de forma rectangular, i després assecada i endurida al 
sol o al forn, per a servir de material de construcció de parets o paviments992. L'atova és una 
                                                 
989 BOIS, G.: Op. cit. p.86. 
990 HAMILTON, E.J.: Op. cit. 
991 BOIS,G.: Op. cit. p.86 
992 ALCOVER, A. - MOLL, F.B.: Diccionari català-valencià-mallorquí. T.9, p.109 



256 

rajola gruixuda i de grans dimensions, generalment de fang cru, assecada al sol i que serveix 
principalment per a fer parets, sòls i voltes de forns, fogons i xemeneies993. La teula, com ja 
sabem, és una peça de terra cuita, generalment corbada i formant una canal un poc més ampla 
d'un cap que de l'altre, que posada en línia escalonada amb moltes altres peces iguals, serveix 
per a formar la coberta exterior dels edificis994. 
 
 5.1.1. El moviment dels preus efectius 
 
 5.1.1.1. El ges. 
 
 El preu del ges es comptabilitzava en tant per fanega. Les dades de les que disposem 
s'inicien l'any 1361, en que la fanega valia una mitgana de 12 diners i finalitzen l'any 1499 en 
que el seu preu es situa en 7 diners. A l primer cop d'ull tenim la impressió, doncs, d'una 
davallada del preu del ges en un període de temps que va des de la segona meitat del segle 
XIV fins l'acabament del segle XV. 
 Ara bé, quina és l'evolució que la corba segueix? L'any següent a l'inicial de la nostra 
serie, el preu del ges augmentà considerablement, en concret el 50%, situant-se en 18 d/f. Per 
tornar a baixar l'any 1363 més del 33% i pagar-se a 14 d/f Fins l'any 1382 es manté estable995, 
per iniciar tot seguit una gradual devallada que assolirà el preu més baix l'any 1446, amb 3,7 
d/f i que es mantidrà fins les vigilies de la guerra civil. Durant el període bèl.lic, els preus 
augmentaran, per tornar a situar-se els darrers anys del segle XV en els nivells anteriors a la 
guerra. 
 Malgrat la continuïtat de la corba i l'inexistència d'oscil.lacions brusques d'un any per 
l'altre, en termes generals, hi ha quatre anys en que els preus del ges es dispararen. Els anys 
1400 i 1404 el seu preu mitjà arribà respectivament a 18 i 19,33 d/f i els anys 1437 i 1438 a 
27 i 30 d/f. De totes maneres, aquestes són unes excepcions en el moviment general de la 
corba de preus. 
 
 5.1.1.2. La calç 
 
 Les dades de que disposem sobre el preu de la calç, són més poques i tan sols arriben 
fins l'any 1446.996 A pesar d'aquesta mancança, podem veure que el seu moviment és molt 
similar al que acabem d'observar sobre el preu del ges, però amb uns preus un xic inferiors i 
sense els importants augments de preu puntuals d'aquell. 
 El preu màxim, és precisament el primer que trobem: 13,25 diners la fanega l'any 
1361. El preu mínim correspon a l'any 1411 amb 4 d/f. I el darrer de que disposen és una 
mica més alt que aquest: 5 d/f. 
 Ens falten les dades referents a la segona meitat del segle XV, pero la similitud de les 
que disposem amb les del guix, ens fa pensar que l'evolució seria similar. 
 
 5.1.1.3. Les teules. 
 

                                                 
993 Ibidem. T.10, p.405 
994 Ibidem. T.10, p.275 
995 Sempre segons les nostres dades, ja que no disposem de la totalitat dels anys. 
996 En realitat les dades de que disposem referents al preu de la calç són molt abundants, però moltes d'elles 
desaprofitables per nosaltres. Algunes vegades s'inclou en el seu preu les despeses del transport i en d'altres la 
calç és de qualitat superior o diferent a la usual. Fets que no ens permeten incloure-les en la nostra sèrie. 
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 El desenvolupament del preu de les teules es caracteritza per dos moviments oposats: 
un de puja fins la primera dècada del segle XV, seguit d'un de baixa més atenuada fins a final 
de la centuria, trencada per un augment molt important durant la dècada dels setanta. 
 Els anys 1361 i 1369 el preu del centenar de teules era de 60 diners. Posteriorment 
anà augmentant fins arribar els anys 1409 i 1411 a 200 diners. La següent dada que tenim ens 
indica un preu de 84 diners el centenar l'any 1421. Les posteriors ens indiquen uns preus 
encara més baixos, fins arribar l'any 1471 en que el preu del centenar de teules es situa en 800 
diners. 
 Davant d'aquest preu tant desorbitat ens plantegen dues hipòtesis: 
  1) Que la causa de tant desmesurat augment del preu de les teules estigués en 
una manca d'oferta els anys posteriors al setge de la ciutat, a conseqüència de la reconstrucció 
dels habitatges destruits en la contesa. 
  2) Que es tractés d'un error de l'escrivent ja que les teules en qüestió eren 
velles, pel que el preu resulta encara més alt. 
 L'any 1500 es compraren a 74 diners el centenar. 
 
 5.1.1.4. Les rajoles. 
 
 Sobre el preu de les rajoles desconeixem quin fou el seu desenvolupament durant tota 
la segona meitat del segle XIV i els primers disset anys del segle XV. 
 Entre els anys 1418 i 1498 l'evolució que seguí el preu de les rajoles va ésser d'una 
baixa. 
 L'any 1418 es van pagar a 100 diners el centenar i l'any 1432 a una mitjana de 106,66 
diners. Posteriorment a aquesta dada el preu anà baixant fins arribar l'any 1458 a un preu de 
39 diners la centena. Els anys 1460 i 1461 s'havia situat en 60 diners i els anys 1472 i 1474 en 
72 diners. A partir de l'any següent els preus de les rajoles van baixar i l'any 1480 assoliren el 
preu més baix de què tenim notícia: 38 diners la centena. L'any següent els preus tornaren a 
augmentar i l'any 1483 el preu va tornar a ésser de 72 diners. Fins l'any 1491 els preus 
tornaren a baixar per tornar a pujar els últims anys del segle, però amb uns valors inferiors als 
assolits la dècada dels anys setanta. 
 
 5.1.1.5. Les atoves. 
 
 El preu de les atoves era inferior tant al preu de les teules com al de les rajoles, 
conseqüència segurament del seu procés d'elaboració molt més senzill que el d'aquelles. 
 El primer preu que tenim és el de 38 diners el centenar, l'any 1390. L'any 1422 el seu 
preu havia augmentat considerablement, fins a 72 diners. Desprès els preus baixaren arribant 
a un mínim l'any 1446 de 24 diners la centena per tornar a pujar i situar-se l'any 1472 en 36 
diners. La darrera dada de què disposem ens indica un preu de 34 diners el centenar l'any 
1498. 
 
 5.1.2. Els preus relatius 
 
 Un cop analitzada l'evolució que seguiren cadascun dels materials de construcció dels 
quals tenim dades, ens interessa veure quin fou el desenvolupament de cadasqun d'ells en 
relació amb la resta. 
 Desenvolupament que podem observar en les dues gràfiques corresponents als índexs 
dels preus dels esmentats materials. El motiu d'haver-ne elaborat dues ha estat el fet 
d'acceptar les dues possibilitats ja esmentades sobre el preu de les teules de l'any 1471. Al 
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haver considerat com valor igualable a 100 la mitja aritmètica de tots els preus del període, el 
fet de considerar correcte o no el preu de l'any 1471 fèia variar substancialemnt la corba del 
preu de les teules. Per aquest motiu hem considerat com a millor solució contemplar ambdues 
possibilitats. 
 Si observem la gràfica en que es suprimeix el preu de l'any 1471, el primer que ens 
crida l'atenció és una major similitud en l'evolució dels preus dels diversos materials de 
construcció a partir de la segona meitat del segle XV. 
 Durant la segona meitat del segle XIV i la primera del segle següent trobem marcades 
diferències entre cadascuna de les varies corbes. Si be apreciem una tendència a situarse totes 
elles per sobre de la línea del valor 100. Així com avança el segle XV, aquesta inclinació va 
canviant de signe i els preus es situen cada vegada més per sota del valor 100. 
 Durant la segona meitat del segle XV, les corbes, malgrat alguna excepció puntual es 
col.loquen sempre per sota del nivell 100. Si bé s'aprecia un augment dels preus durant els 
anys de la guerra. Es durant aquest període, quan els preus en algunes ocasions assoleixen 
valors superiors a 100. 
 Si pel contrari observem la gràfica en que hem considerat el preu de les teules de l'any 
1471 el preu d'aquestes es manté sempre per sota del valor 100 a excepció dels anys 1409, 
1411 i 1471. 
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 5.2. ALTRES MATERIALS 
 
 5.2.1. El moviment dels preus efectius 
 
 5.2.1.1 Els claus 
 
 La corba que reflexa l'evolució anual del preu mig dels claus, se'ns presenta com una 
línea variant a llarg termini, pero amb diferències d'un any per l'altre de poca intensitat, 
malgrat algunes poques excepcions. 
 Els primers anys de la nostra sèrie el preu de la lliura de claus oscil.là entre 7 i 8 
diners, seguint una tendència alcista que culminà l'any 1383 amb un preu de 10 diners la 
lliura. L'any 1385, el seu preu fou, sorpresivament, de 5 diners la lliura, però l'any següent ja 
havia augmentat a 8 diners. Els anys 1388 i 1391 continuà augmentant fins arribar aquest 
darrer a 9 diners. A partir d'aquest any s'inicià un moviment continu i lent de baixa del preu 
dels claus, si bé amb algunes oscil.lacions. Tant sols l'any 1449 el seu preu va baixar 
bruscament fins a 3 diners la lliura. 
 A partir de l'any 1457 la corba canvia de sentit i de ritme, produint-se un augment del 
preu dels claus a un ritme més ràpit que el del moviment precedent. La darrera dècada de la 
centuria es caracteritzarà a més per una major oscil.lació dels preus, arribant l'any 1499 al 
preu màxim de 12,5 diners la lliura de claus. 
 
 5.2.1.2. Les candeles. 
 
 Malgrat que les dues primeres dades de les que disposem ens situin la lliura de 
candeles a 5 diners l'any 1362 i a 7 diners l'any 1364, el que suposa un augment del 40%; en 
realitat, les candeles es carcteritzen per ser un producte de preu molt estable. Amb una 
tendència a la baixa que es manté fins a finals de la cinquena dècada del segle XV, seguida 
d'un sobtat augment dels preus a partir de l'any 1461. 
 Entre els anys 1382 i 1418, tret de dues excepcions, el preu es mantingué en 6 diners 
la lliura. Entre els anys 1419 i 1425 en 5 diners. I entre els anys 1430 i 1445 altre cop en 6 
diners. Entre els anys 1450 i 1457 el seu preu es situà entre 4,5 i 5 diners. 
 A partir de l'any 1461 el moviment de baixa de preus es canvia per un d'augment. 
l'any 1461 la lliura de candeles es comprà a 6,67 diners. A partir de l'any 1466 i fins l'any 
1490, tret d'alguna excepció el seu preu fou de 8 diners. 
 La darrera data de que disposem ens indica un preu ja més baix de 7 diners la lliura. 
 
 5.2.1.3. El paper. 
 
 Dos moviments contradictoris caracteritzen l'evolució del preu mig del paper: uns 
canvis bruscs que s'alternen amb períodes de gran estabilitat. La tendència general és d'una 
disminució de preus des de mitjans s.XIV fins al segon quart del segle XV, seguida per un 
període estable que es manté fins la dècada dels seixanta, moment en que els preus 
augmenten per tornar a continuar estables fins a finals de segle. 
 Després d'un període d'importants oscil.lacions entre els anys 1361 i 1368 en que els 
preus es situaren entre 14 i 21 diners la mà de paper, en destaquen altres d'estabilitat, encara 
que esquitxats de canvis sobtats. Entre els anys 1382 i 1390 el preu de la mà de paper era de 
16 diners, entre 1420 i 1426 de 12 diners, entre 1445 i 1468 de 10 diners i entre 1469 i 1500 
de 10 diners. 
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 5.2.1.4. L'estopa. 
 
 Fent una comparació amb els productes no agrícoles que fins el moment hem vist, el 
preu de l'estopa és molt més variable. Potser també hi influís el fet que les dades de les que 
disposem no siguin tant nombroses. 
 No obstant, després d'un augment de preu entre els anys 1364 i 1388, es veu 
clarament una disminució d'aquest que, amb algunes oscil.lacions, continuarà fins l'any 1462. 
L'any 1467 la tendència es canvia i els anys 1468 i 1471 el preu de l'estopa va augmentar en 
unes proporcions exagerades. 
 L'any 1364 el preu de la lliura d'estopa era de 3 diners. L'any 1388 havia augmentat a 
5 diners la lliura. Entre els anys 1390 i 1436 el preu més freqüent fou el de 4 diners la lliura, 
malgrat que es produissin moltes oscil.lacions, situant-se els extrems en 7 diners l'any 1401 i 
2 diners l'any 1422. Els anys 1437 i 1438 la lliura d'estopa es va comprar a 3 diners, l'any 
1452 a una mitja de 2, 33 diners i els anys 1461 i 1462 a 2 diners. L'any 1467 el seu preu es 
va situar en 4 diners que representa un augment del 100%. Però l'augment més fort va tindre 
lloc l'any 1468 en que una lliura d'estopa es va comprar per 72 diners. Aquest augment tant 
desmesurat ens fa pensar tot seguit en una possible errada de l'escrivent, pero l'anotació del 
següent preu: 42 diners la lliura l'any 1471, també molt elevat, ens dona la certesa que tant un 
com l'altre eren els preus a que es pagava la lliura aquells anys. 
 
 5.2.1.5. El seu. 
 
 Coincidint amb el que acabem de veure dels preus de l'estopa, el preu del seu també 
va augmentar entre els anys 1364 i 1388. A partir de l'any 1390 el preu comença a devallar 
fins estacionar-se entre els anys 1411 i 1446. Els anys 1450 i 1452 es produís una altra 
devallada i a partir de l'any 1454 d'inicia un procés d'augment de preus que després d'un 
període osci.latori entre els anys 1461 i 1490 culmina l'any 1491 amb un augment molt 
important del preu del seu. 
 Entre els anys 1364 i 1388 el preu de la lliura de seu es va incrementar 
desmesuradament. L'any 1364 era de 4 diners la lliura, el 1386 de 12 diners i el 1388 de 18 
diners. L'any 1390 va baixar a 12 diners i el 1393 a 6 diners. Després d'uns anys 
d'oscil.lacions, es mantingué entre 5 i 6 diners durant un període relativament llarg comprès 
entre els anys 1411 i 1446. Els anys 1450 i 1452 el preu era de 4 diners la lliura i entre els 
anys 1461 i 1490 anà fluctuant entre 6 i 8 diners la lliura. L'any 1491 el preu del seu 
augmentà a 20 diners. 
 
 5.2.2. Evolució dels preus relatius 
 
 Al observar la gràfica corresponent a l'índex del preu dels esmentats productes no 
agrícoles hi apreciem tres fases ben diferenciades que podem delimitar de la següent manera: 
1361-1420, 1421-1462 i 1463-1500. 
 En el període comprès entre els anys 1361 i 1420 els preus de cadascun dels materials 
en qüestió segueixen una evolució ben diferenciada de la resta. Alguns dels quals amb 
fluctuacions importants i tots ells movent-se alternativament per damunt i per davall de la 
línea de l'índex 100. Seguint un comportament similar al que anteriorment hem vist referent a 
l'evolució dels índexs dels preus dels materials de construcció, la majoria dels quals es 
situaven per sobre de l'índex 100 durant aquest mateix període de temps. 
 En quant a l'evolució de l'índex del preu de l'estopa, es col.loca en uns nivells molt 
baixos perquè els preus extremadament alts dels anys 1468 i 1471 fa que la mitja assoleixi un 
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valor molt alt, el qual repercuteix a l'hora d'obtenir els índex correponents als preus de cada 
any. 
 El producte que més augmenta és el seu que arriba a un índex superior a 250 l'any 
1388. 
 A partir de la segona dècada del segle XV les corbes coresponents als índexs dels 
preus dels diversos materials es van apropant entre elles. 
 En el període comprès entre els anys 1421 i 1461 la devallada de preus que sofreixen 
la totalitat dels productes en qüestió fa que les corresponents corbes dels índexs es situin o bé 
ratllant el nivell 100 o bé per sota d'aquest, a excepció del paper, que es col.loca alguns cops 
per sobre de l'esmentat índex. Apreciant-se un descens més fort entre els anys 1445 i 1461. 
 En el període comprés entre els anys 1462 i 1500, continua la proximitat i similitud de 
moviments de cadascuna de les corbes, però contrariament al període anterior i també a 
l'evolució del preu dels materials de construcció, aquestes es situen per damunt del nivell 100. 
 Destaquen els augments desmesurats del seu l'any 1491 i de l'estopa els anys 1468 i 
1471. 
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 6. CONCLUSIONS DEL CAPÍTOL 
 
 Hem vist fins el moment quina fou l'evolució que seguiren, entre els anys 1361 i 
1500, els preus d'un grup de productes molt diversos. El seu tractament, ha estat també molt 
diferenciat, condicionat per les dades de què disposavem de cada producte en qüestió. Del 
forment, l'ordi, la civada i el vi, hem tingut la possibiliat de realitzar un estudi exhaustiu tant 
del moviment secular com del moviment de llarga durada. De la resta de productes agrícoles 
les nostres possibilitats s'han vist cenyides a la interpretació dels preus efectius. En canvi dels 
productes no agrícoles hem tingut la possibilat d'elaborar els índexs corresponents que ens 
han permés la comparació dels diversos materials. 
 Respecte als productes agrícoles s'han verificat les hipòtesis que a l'inici d'aquest 
estudi ens vam plantejar: 
  - L'existència d'una tendència a la disminució dels preus, des de la segona 
meitat del segle XIV i fins els acabaments del segle XV, com a la resta de paisos europeus. 
  - Un comportament similar de la corba del preu del forment de Lleida amb les 
de València i Aragó durant tot el període estudiat. 
  - Una remarcada coincidència entre el moviment general del preu del forment 
de Barcelona i Lleida entre l'any 1430 i els darrers anys de la centuria. 
  - El paper directiu que exerceix en el moviment de preus el forment, cereal 
bàsic, sobre la resta de cereals. 
  - Una major amplitud de les oscil.lacions de preus dels cereals secundaris que 
del forment. En canvi, contràriament al que suposavem, aquelles eren més importants en 
l'ordi que en la civada. El motiu de que nosaltres, inicialment, creguessim en la hipòtesi 
oposada es devia al fet que consideressim la civada com a cereal de menys valua pels 
contemporanis. Presumpció impossible de vereficar a la que haviem arribat per dos fets: la 
menor producció de civada respecte de la producció d'ordi i la practicament nula existència 
de vendes de costeres de civada, fet que indica l'escasa qualitat del producte. 
  - La incidència de la guerra civil que repercuteix amb un augment de preus de 
tots i cadascun dels productes agrícoles, encara que amb diversa intensitat. 
  - Un comportament de la corba secular del preu del vi, diferenciat del 
comportament de les corbes dels preus dels cereals, en destacar el que s'aprecien les 
conseqüències de la guerra contra Joan II però molt atenuades. 
 Referent als productes no agrícoles, la comparació de les gràfiques corresponents, una 
als índexs del preu dels materials de construcció i l'altra als indexs del preu de la resta de 
materials, ens ha donat una sorpresa: el diferenciat comportament que segueixen durant el 
període bèlic i post-bèlic. 
 Ambdues gràfiques coincideixen amb una major convergència evolutiva dels preus a 
mesura que avança el segle XV. També en una baixa dels preus iniciada als voltants de la 
segona dècada del segle XV, que culmina ens uns preus mínims entre els anys 1445 i 1450. 
 En canvi l'evolució que segueixen a partir de la guerra civil es molt diferent. D'una 
banda, els materials de construcció, a excepció de les teules, van tenir una puja més discreta 
que la resta de materials. De l'altra, finalitzat el conflicte, els preus dels materials de 
construcció tornaren a baixar. Contràriament, els preus de la resta de materials es 
mantingueren en uns nivells similars als assolits durant el conflicte. 
 Quin és el motiu de la seva diferent evolució? Possiblement la causa estigui en les 
conseqüències de la guerra. Segons J Lladonosa, després del setge de l'any 1464, Lleida 
quedà mig despoblada. En una súplica que els lleidatans fan a la reina s'indica que hi havia 
més de 400 albergs deshabitats. Tot i que aquestes dades poden ser exagerades, ates l'origen 
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de la font, el fet és que la demanda de materials de construcció va baixar en picat i 
conseqüentment el seu preu. 
 Pel que fa a l'evolució dels preus dels productes no agrícoles i a la seva possible 
relació amb l'evolució del preu dels draps barcelonins, aquesta no s'adverteix fins la segona 
dècada dels segle XV, quan, segons Carrere997, s'inicia una devallada de preus, més forta a 
partir de l'any 1451. 
 Un cop vista quina és l'evolució dels preus dels materials, ens resta conèixer quina és 
la seva relació amb l'evolució dels preus agrícoles.Ho farem mitjançant la comparació amb 
l'evolució del forment, al ser, aquest, el cereal bàsic en l'alimentació, en aquest moment de 
l'edat mitjana. 
 Quina de les dues postures indicades més amunt seguiran els preus lleidatans?. La que 
es segueix a Europa o bé l'indicada per Hamilton. Ja hem fet esment que ens decantem per 
una situació similar a les indicades per Hamilton per Aragó i València. Per proximitat 
geogràfica i també per les coincidències, ja desmostrades, en l'evolució dels preus del 
forment. 
 Hamilton diferencia una primera etapa en que ambdues corbes segueixen una evolució 
similar, seguida d'una segona en la que els preus agrícoles es situen per sobre dels preus no 
agrícoles. Període que s'inicià amb anterioritat a València. 
 Desestimem el cas navarrès, per la manca de dades referents a la segona meitat del 
segle XV i perquè com diu el propi Hamilton hi ha una manca de dades fidedignes sobre el 
preu dels cereals. 
 D'antuvi cal deixar constància de que els sistemes emprats per nosaltres difereixen 
dels emprats per Hamilton, Abel998, Perroy999 i Sliecher van Bath1000. Tots ells elaboren les 
dades de les representacions gràfiques realitzant mitjanes de preus de grups temàtics. A més 
Abel i Sliecher van Bath agrupen les dades en períodes temporals de 50 anys. 
 Nosaltres, en canvi, hem cregut més convenient comparar amb l'evolució del preu del 
forment i de la civada l'evolució dels preus de cada producte. Hem utilitzat el mètode dels 
índex, considerant com valor 100 la mitja de preus de tot el període. 
 Es verefica la hipòtesi que la relació entre els preus dels productes agrícoles i els 
preus dels productes no agrícoles lleidatans és similar a l'exposada per Hamilton per Aragó i 
València. També a Lleida durant un primer període, que podem datar fins l'any 1440, el preu 
del forment es situa alternativament per sobre i per sota del preu dels productes no agrícoles. 
És un període de molta oscil.lació tant per un com pels altres. En canvi, a partir de l'any 1440, 
una data que s'avança a les d'Aragó i València en 28 i aproximadament uns 40 anys 
respectivament, el preu del forment es situa per sobre del preu dels productes no agrícoles, en 
especial dels materials de construcció. 
 Quin és el motiu pel qual els estudis sobre preus de la Península Ibérica arribin a 
conclusions tan diferents als realitzats sobre altres zones d'Europa?. 
 La resposta a aquesta pregunta és complicada i dificil de donar, ja que desconeixem 
amb exactitud una de les variables que incidiren directament en el problema: la demografia 
 Des d'un altre àmbit també hi podria influir el diferent sistema d'elaboració de preus 
mitjos. De fet observem diferències substancials en les gràfiques realitzades sobre una 
mateixa zona, Cracovia, per dos autors, diferents Sliecher van Bath i Abel. 
 Per aquest motiu hem decidit confeccionar una gràfica utilitzant el mateix mètode que 
Slicher van Bath va utilizar per comparar els preus de Cracovia. Hem fet les mitges dels 
                                                 
997 CARRERE, Cl.: Op. cit. p.152. 
998 ABEL, W.: Op. cit. p.75. 
999 En SLICHER VAN BATH, B.H.: Op. cit. p.205. 
1000 Ibidem, p.207. 
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preus de dos períodes de temps: 1381-1420 i 1461-1500. Posteriorment hem donat a la 
primera mitja el valor 100 i tot seguit hem buscat l'index correponent a la segona mitja. 
 En la gràfica realitzada per Sliecher van Bath, l'índex del gra corresponent al segon 
període està per sota de l'índex dels materials de construcció i combustible, pero la diferència 
és molt petita, a diferància de les dades ofertes per Abel. 
 En la gràfica similar, realitzada amb preus lleidatans, els índexs dels preus del 
forment i de la civada corresponent al segon període es situen per sobre dels índexs dels 
materials de construcció. Fet lògic, en part, si tenim en compte que l'índex està elaborat amb 
els anys corresponents a la guerra, anys en que el preu del cereal va augmentar 
desmesuradament de preu enfront d'altres productes menys imprescindibles. 
 Però si aquesta hipòtesi pot ésser vàlida per l'índex del preu del forment; no ens 
serveix per l'index del preu de l'avena, que es col.loca per sobre de l'índex dels productes 
industrials, ja des de l'any 1440 i fins el final de segle. Hem de pensar doncs en altres motius. 
 Una segona hipòtesi es pot centrar en el tema de la productivitat. Ja hem fet esment 
més amunt que diversos historiadors la consideren clau a l'hora d'explicar el diferent 
comportament entre els productes agrícoles dels no agrícoles.1001 
 La productivitat agrícola de la Península Ibérica en relació amb la de l'Europa Nord-
Occidental és menor, amb diferència. Motivada per una inferior qualitat del sol, un inferior 
índex de pluviositat, una menor utilització d'adobs, uns diferents sistemes de roturació i una 
tecnologia menys abançada. Factors fonamentals per tot desenvolupament agrícola, però amb 
una major incidència durant un període de temps en que l'home hi podia actuar relativament 
poc. La seva actuació es limitava a l'utilització d'adobs d'origen animal. 
 La periodificació del desenvolupament dels preus a València, Aragó i Navarra 
recollida per Vicens Vives1002, segons les dades de Hamilton coincideix en línies generals 
amb la realitzada per nosaltres pels preus lleidatans. 
 Fases de l'evolució dels salaris a Lleida entre 1361 i 1500: 1361-1390: Període de 
moltes oscil.lacions, més que d'ascens brusc, com s'indica per València, Aragó i Navarra, 
malgrat que desconeguem les dades anteriors a l'any 1361. Que s'allarga a Lleida uns 10 anys 
més. Amb uns moments de preus màxims els anys 1363-1364 i 1388. 
 1390-1420/1425: Inestabilitat, però amb uns intents de tendència depresiva. 
 1420/1425-1461: Tendència secular depresiva que arriba als preus mínims entre els 
anys 1445 i 1455. 
 1460-1480: Període critic de guerra civil 
 1480-1500: Sortida a la crisi provocada per la guerra civil. 
 

                                                 
1001 Hem citat concretament a D.C.North, R.P.Thomas i G.Bois 
1002 VICENS VIVES,J.: Op. cit. 1977, pp. 204-207. 
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 7. QUADRES I GRAFIQUES 
 
PREU DEL FORMENT 
 
ANYS PREUS  MITJANA 

100 
MITJANA 
MOBIL 

MITJANA 
MOBIL 
REC 

1361 47,47 47,47 93,26   
1362 60 60 117,88   
1363 105,2 105,2 206,68   
1364 92,19 92,19 181,12   
1365      
1366      
1367 50 50 98,23   
1368      
1369      
1370      
1371      
1372      
1373      
1374      
1375      
1376      
1377 30 30 58,94   
1378  32    
1379 34 34 66,80   
1380 34 34 66,80   
1381  41,75    
1382  41,75    
1383 39 39 76,62 44,79  
1384 60 60 117,88 45,81  
1385 67 67 131,63 46,81  
1386  59  47,27  
1387 50 50 98,23 48,51  
1388  47,19  49,45  
1389 46,57 46,57 91,49 50,17 44,79 
1390 43,33 43,33 85,13 51,50 45,81 
1391  44,98  50,28 46,81 
1392 40 40 78,59 49,00 47,27 
1393 50 50 98,23 48,32 48,51 
1394 54 54 106,09 48,07 49,45 
1395  51,12  48,58 50,17 
1396 56,25 56,25 110,51 50,54 51,50 
1397 44,25 44,25 86,94 50,51 50,28 
1398  50,25  50,26 49,00 
1399  50,25  50,43 48,32 
1400 46,67 46,67 91,69 51,81 48,07 
1401 53,86 53,86 105,82 50,74 48,58 
1402 72 72 141,45 50,37 50,54 
1403 43,06 43,06 84,60 49,60 50,51 
1404 41,67 41,67 81,87 49,45 50,26 
1405 42,2 42,2 82,91 48,27 50,43 
1406 68 68 133,60 48,59 51,81 
1407 40 40 78,59 52,15 50,74 
1408  46,3  51,23 50,37 
1409  46,3  48,91 49,60 
1410 42,33 42,33 83,16 47,45 49,45 
1411 34,89 34,89 68,55 46,50 48,27 
1412  54,4  45,41 48,59 
1413 93 93 182,71 41,96 52,15 
1414  41,85  42,37 51,23 
1415  41,85  42,34 48,91 
1416 24 24 47,15 41,77 47,45 
 
Tabla 8-1. 
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PREU DEL FORMENT 
 
ANYS PREUS  MITJANA 

100 
MITJANA 
MOBIL 

MITJANA 
MOBIL 
REC 

1417 29,4 29,4 57,76 41,68 46,50 
1418 28 28 55,01 42,27 45,41 
1419 23,2 23,2 45,58 44,08 41,96 
1420 45,25 45,25 88,90 41,57 42,37 
1421 46 46 90,37 42,67 42,34 
1422 38,8 38,8 76,23 43,77 41,77 
1423 41,25 41,25 81,04 45,54 41,68 
1424 42,5 42,5 83,50 46,30 42,27 
1425 78 78 153,24 47,38 44,08 
1426 60,33 60,33 118,53 49,57 41,57 
1427  56,15  49,68 42,67 
1428  56,15  49,73 43,77 
1429 47 47 92,34 50,33 45,54 
1430 39,33 39,33 77,27 51,26 46,30 
1431 42 42 82,51 51,12 47,38 
1432 51,7 51,7 101,57 48,79 49,57 
1433  46,64  47,46 49,68 
1434  46,64  47,00 49,73 
1435  46,64  47,24 50,33 
1436 53,33 53,33 104,77 47,68 51,26 
1437 40,67 40,67 79,90 48,63 51,12 
1438 47,71 47,71 93,73 49,28 48,79 
1439 43 43 84,48 49,82 47,46 
1440  50,16  50,13 47,00 
1441 59,33 59,33 116,56 48,64 47,24 
1442 52,75 52,75 103,63 46,75 47,68 
1443 51,6 51,6 101,38 45,81 48,63 
1444 50,5 50,5 99,21 46,18 49,28 
1445 58,69 58,69 115,30 46,07 49,82 
1446 50,63 50,63 99,47 46,14 50,13 
1447 27,25 27,25 53,54 44,99 48,64 
1448 22,18 22,18 43,58 42,17 46,75 
1449 41,06 41,06 80,67 40,25 45,81 
1450 45,52 45,52 89,43 40,15 46,18 
1451 46,2 46,2 90,77 40,70 46,07 
1452 43,97 43,97 86,39 40,12 46,14 
1453  35,16  40,22 44,99 
1454 22,67 22,67 44,54 41,58 42,17 
1455 27,8 27,8 54,62 44,04 40,25 
1456 50,29 50,29 98,80 44,74 40,15 
1457 57,63 57,63 113,22 47,24 40,70 
1458 51,16 51,16 100,51 50,61 40,12 
1459  51,96  53,86 40,22 
1460 44,98 44,98 88,37 56,01 41,58 
1461 54,08 54,08 106,25 58,32 44,04 
1462 50,19 50,19 98,61 59,09 44,74 
1463 78 78 153,24 58,50 47,24 
1464 90 90 176,82 60,02 50,61 
1465 86,25 86,25 169,45 60,65 53,86 
1466 63,18 63,18 124,13 63,82 56,01 
1467 52,67 52,67 103,48 71,67 58,32 
1468 37,75 37,75 74,17 73,05 59,09 
1469 42,67 42,67 83,83 72,72 58,50 
1470 77,33 77,33 151,93 69,65 60,02 
1471 59,43 59,43 116,76 68,70 60,65 
1472 93,14 93,14 182,99 66,95 63,82 
1473 147 147 288,80 65,44 71,67 
1474 72 72 141,45 63,51 73,05 
1475 46 46 90,37 62,74 72,72 
1476 38 38 74,66 60,90 69,65 

Tabla 8-2. 
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PREU DEL FORMENT 
 

ANYS PREUS  MITJANA 
100 

MITJANA 
MOBIL 

MITJANA 
MOBIL 
REC 

1477 77,67 77,67 152,59 57,65 68,70 
1478 63,53 63,53 124,81 58,36 66,95 
1479 43,47 43,47 85,40 55,02 65,44 
1480 27,6 27,6 54,22 47,39 63,51 
1481 27,81 27,81 54,64 45,53 62,74 
1482 18,72 18,72 36,78 45,23 60,90 
1483 35,07 35,07 68,90 45,58 57,65 
1484 68,64 68,64 134,85 42,56 58,36 
1485  49,8  40,35 55,02 
1486 47,7 47,7 93,71 40,42 47,39 
1487 47,82 47,82 93,95 41,79 45,53 
1488  42,18  44,21 45,23 
1489  42,48  47,95 45,58 
1490 38,42 38,42 75,48 49,10 42,56 
1491 34,8 34,8 68,37 47,71 40,35 
1492  44,46  47,46 40,42 
1493 45,33 45,33 89,06 46,40 41,79 
1494 59,29 59,29 116,48 45,96 44,21 
1495 67,33 67,33 132,28  47,95 
1496 50 50 98,23  49,10 
1497 50,59 50,59 99,39  47,71 
1498 46,55 46,55 91,45  47,46 
1499 33,93 33,93 66,66  46,40 
1500 42,09 42,09 82,69  45,96 

Tabla 8-3. 
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Figura 8-6 Figura 8-7  Figura 8-8  Figura 8-9 
Figura 8-10 Figura 8-11  Figura 8-12  Figura 8-13 
Figura 8-14 Figura 8-15  Figura 8-16  Figura 8-17 
 
PREU DE L’ORDI 
 
ANYS MITJA MITJA 

RECTIF. 
MITJANA 
MOBIL 

MITJANA 
MOBIL REC 

1361 20 20   
1362 30 30   
1363 42 42   
1364 52,57 52,57   
1365     
1366     
1367 20 20   
1368 32 32   
1369     
1370     
1371     
1372     
1373     
1374     
1375     
1376     
1377     
1378     
1379     
1380     
1381     
1382     
1383 15,5 15,5   
1384  23,41   
1385 31,33 31,33   
1386  26,77   
1387  26,77   
1388  26,77   
1389 27 27 24,64  
1390 22 22 25,68  
1391  23,75 25,78  
1392 22 22 25,27  
1393 24 24 25,12  
1394 25 25 24,75  
1395 26 26 24,38 24,64 
1396 29 29 25,54 25,68 
1397  24,75 25,17 25,78 
1398  24,75 24,26 25,27 
1399  24,75 24,42 25,12 
1400 22 22 24,88 24,75 
1401 22 22 24,49 24,38 
1402 42 42 24,08 25,54 
1403 17,17 17,17 23,44 25,17 
1404 12 12 22,63 24,26 
1405 24 24 22,13 24,42 
1406 30 30 22,74 24,88 
1407 20 20 26,12 24,49 
1408  20,62 27,66 24,08 
1409  20,62 27,66 23,44 
1410 14,33 14,33 27,72 22,63 
1411 18,18 18,18 27,91 22,13 
1412  32,64 27,30 22,74 
1413 66 66 26,17 26,12 
1414  42 25,94 27,66 
1415  42 24,97 27,66 
1416 18 18 24,46 27,72 
Tabla 8-4 
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PREU DE L’ORDI 
 
ANYS MITJA MITJA 

RECTIF. 
MITJANA 
MOBIL 

MITJANA 
MOBIL REC 

1417 14,5 14,5 24,67 27,91 
1418 16 16 24,71 27,30 
1419 15,33 15,33 24,63 26,17 
1420 17 17 21,09 25,94 
1421 8 8 19,78 24,97 
1422 14 14 18,48 24,46 
1423 17 17 18,99 24,67 
1424 18,8 18,8 19,72 24,71 
1425 31,5 31,5 20,11 24,63 
1426 20 20 20,57 21,09 
1427  25,04 20,85 19,78 
1428 24,67 25,04 21,83 18,48 
1429 24 24,67 22,34 18,99 
1430 21 24 22,46 19,72 
1431 21,33 21 22,40 20,11 
1432  21,33 21,61 20,57 
1433  20,69 21,88 20,85 
1434  20,69 21,76 21,83 
1435  20,69 21,83 22,34 
1436 18,5 18,5 22,13 22,46 
1437 18 18 22,78 22,40 
1438 21,33 21,33 23,82 21,61 
1439  23,46 25,04 21,88 
1440  23,46 25,39 21,76 
1441 26 26 25,74 21,83 
1442 28,5 28,5 25,07 22,13 
1443 32,5 32,5 24,96 22,78 
1444 34,5 34,5 24,83 23,82 
1445 37,2 37,2 24,75 25,04 
1446  25,21 24,00 25,39 
1447  25,21 23,34 25,74 
1448 12 12 22,24 25,07 
1449 17,14 17,14 21,12 24,96 
1450 16,33 16,33 20,00 24,83 
1451 20,25 20,25 19,00 24,75 
1452 13,67 13,67 17,74 24,00 
1453  14,88 17,69 23,34 
1454 11,67 11,67 17,91 22,24 
1455 13,94 13,94 19,14 21,12 
1456 18 18 19,75 20,00 
1457 21,49 21,49 21,72 19,00 
1458 20,8 20,8 23,40 17,74 
1459  24,6 25,58 17,69 
1460 28,11 28,11 27,57 17,91 
1461 28 28 28,78 19,14 
1462 25 25 29,06 19,75 
1463 42 42 29,03 21,72 
1464 42 42 30,46 23,40 
1465 42 42 30,47 25,58 
1466 40,75 40,75 31,72 27,57 
1467 27,5 27,5 36,02 28,78 
1468 17,5 17,5 37,05 29,06 
1469 17,67 17,67 36,61 29,03 
1470 40 40 35,03 30,46 
1471 21 21 34,88 30,47 
1472 40,8 40,8 33,91 31,72 
1473 84 84 33,08 36,02 
1474  41,39 32,08 37,05 
1475 19,33 19,33 31,72 36,61 
 
Tabla 8-5. 



270 

PREU DE L’ORDI 
 

ANYS MITJA MITJA 
RECTIF. 

MITJANA 
MOBIL 

MITJANA 
MOBIL REC 

1476 21,44 21,44 31,43 35,03 
1477 40 40 29,45 34,88 
1478 29,4 29,4 29,73 33,91 
1479 30 30 28,14 33,08 
1480 14,5 14,5 23,22 32,08 
1481 12,78 12,78 21,73 31,72 
1482 14 14 21,52 31,43 
1483 14,23 14,23 21,14 29,45 
1484 24,57 24,57 18,99 29,73 
1485  20,2 17,67 28,14 
1486 20 20 17,24 23,22 
1487 22 22 19,20 21,73 
1488  16,58 20,76 21,52 
1489  16,58 22,24 21,14 
1490 12,08 12,08 23,11 18,99 
1491 12,25 12,25 22,83 17,67 
1492  24,33 22,63 17,24 
1493 40 40 22,42 19,20 
1494 33 33 22,27 20,76 
1495 33,29 33,29 22,74 22,24 
1496 25,5 25,5 23,30 23,11 
1497 21 21 24,42 22,83 
1498 17,6 17,6 25,77 22,63 
1499 17,25 17,25 25,96 22,42 
1500 20 20 23,95 22,27 

 
Tabla 8-6 
Figura 8-18  Figura 8-19  Figura 8-20  Figura 8-21 
Figura 8-22  Figura 8-23  Figura 8-24  Figura 8-25  
Figura 8-26 
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PREU DE LA CIVADA 
 
ANYS PREUS PREUS 

RECTIFICAT 
MITJANA 
MOBIL 

MITJANA 
MOBIL REC 

1361     
1362 20,33 20,33   
1363 45 45   
1364 51 51   
1365     
1366     
1367     
1368     
1369     
1370     
1371     
1372     
1373     
1374     
1375     
1376     
1377     
1378     
1379 34 34   
1380 34 34   
1381     
1382     
1383 18 18   
1384     
1385 34,5 34,5   
1386     
1387     
1388     
1389 25 25   
1390 24 24   
1391     
1392     
1393 24 24   
1394 25 25   
1395     
1396     
1397     
1398     
1399     
1400 20 20   
1401 21 21   
1402  18,19   
1403 16,25 16,25   
1404 15,5 15,5   
1405 21,5 21,5   
1406 30 30 21,26  
1407 24 24 24,80  
1408  22 25,31  
1409  22 26,03  
1410 14 14 26,32  
1411 20 20 26,32  
1412 32 32 25,59 21,26 
1413 66 66 24,51 24,80 
1414  27,58 23,67 25,31 
1415  27,58 22,82 26,03 
1416 20 20 22,20 26,32 
 
Tabla 8-7 
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PREU DE LA CIVADA 
 
ANYS PREUS PREUS 

RECTIFICAT 
MITJANA 
MOBIL 

MITJANA 
MOBIL REC 

1417 15,5 15,5 22,34 26,32 
1418 12 12 22,34 25,59 
1419 16 16 22,30 24,51 
1420 13 13 19,11 23,67 
1421 11 11 18,83 22,82 
1422 14 14 18,56 22,20 
1423 15,8 15,8 18,96 22,34 
1424 20 20 19,61 22,34 
1425 31,5 31,5 20,34 22,30 
1426 24,5 24,5 20,75 19,11 
1427  23,96 21,42 18,83 
1428  23,96 22,24 18,56 
1429 25,25 25,25 22,83 18,96 
1430 24 24 23,04 19,61 
1431 21,5 21,5 22,88 20,34 
1432 21,33 21,33 22,51 20,75 
1433  21,66 22,87 21,42 
1434  21,66 23,26 22,24 
1435  21,66 24,27 22,83 
1436 18,5 18,5 25,00 23,04 
1437 18 18 26,23 22,88 
1438 26,67 26,67 27,11 22,51 
1439  29,11 28,55 22,87 
1440  29,11 29,80 23,26 
1441 37 37 30,11 24,27 
1442 34,75 34,75 29,22 25,00 
1443 40 40 28,92 26,23 
1444 33 33 28,79 27,11 
1445 40 40 28,72 28,55 
1446 38 38 27,69 29,80 
1447  25,67 26,78 30,11 
1448 10 10 24,86 29,22 
1449 14,67 14,67 23,36 28,92 
1450 16,25 16,25 21,79 28,79 
1451 25,82 25,82 21,33 28,72 
1452 15,75 15,75 20,18 27,69 
1453  17,21 19,46 26,78 
1454 12 12 19,80 24,86 
1455 15,29 15,29 21,50 23,36 
1456 19,6 19,6 22,71 21,79 
1457 27 27 25,15 21,33 
1458 25,1 25,1 26,40 20,18 
1459  28,57 27,54 19,46 
1460 30,18 30,18 28,58 19,80 
1461 32 32 29,71 21,50 
1462 30,44 30,44 29,92 22,71 
1463 48 48 29,87 25,15 
1464 42 42 30,79 26,40 
1465  30,68 30,43 27,54 
1466  30,68 31,54 28,58 
1467 26,67 26,67 34,14 29,71 
1468 18 18 34,45 29,92 
1469 19 19 33,64 29,87 
1470 39 39 31,26 30,79 
1471 20,33 20,33 31,72 30,43 
1472 43 43 32,19 31,54 
1473 64 64 32,13 34,14 
1474  36 31,21 34,45 
1475 20 20 30,83 33,64 
 
Tabla 8-8. 
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PREU DE LA CIVADA 
 

ANYS PREUS PREUS 
RECTIFICAT 

MITJANA 
MOBIL 

MITJANA 
MOBIL REC 

1476 17 17 30,45 31,26 
1477 48 48 28,64 31,72 
1478 36,75 36,75 29,54 32,19 
1479 30 30 27,88 32,13 
1480 14,63 14,63 23,57 31,21 
1481 13,13 13,13 23,11 30,83 
1482 14 14 22,90 30,45 
1483 15,5 15,5 22,93 28,64 
1484 32 32 20,57 29,54 
1485  21,37 18,82 27,88 
1486 8 8 18,37 23,57 
1487 30 30 19,88 23,11 
1488  17,33 21,50 22,90 
1489  17,33 23,04 22,93 
1490  17,33 23,69 20,57 
1491 14 14 22,92 18,82 
1492  24,15 22,60 18,37 
1493 34,3 34,3 23,12 19,88 
1494  34,15 22,24 21,50 
1495 34 34  23,04 
1496 24 24  23,69 
1497 22 22  22,92 
1498 17,25 17,25  22,60 
1499 14,75 14,75  23,12 
1500 18,5 18,5  22,24 

 
Tabla 8-9. 
 
Figura 8-27  Figura 8-28  Figura 8-29  Figura 8-30 
Figura 8-31  Figura 8-32  Figura 8-33  Figura 8-34 
Figura 8-35 
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PREU DEL VI 
 
ANYS PREUS PREUS 

RECTIFICAT 
MITJANA 
MOBIL 

MITJANA 
MOBIL REC 

1361     
1362 20,33 20,33   
1363 45 45   
1364 51 51   
1365     
1366     
1367     
1368     
1369     
1370     
1371     
1372     
1373     
1374     
1375     
1376     
1377     
1378     
1379 34 34   
1380 34 34   
1381     
1382     
1383 18 18   
1384     
1385 34,5 34,5   
1386     
1387     
1388     
1389 25 25   
1390 24 24   
1391     
1392     
1393 24 24   
1394 25 25   
1395     
1396     
1397     
1398     
1399     
1400 20 20   
1401 21 21   
1402  18,19   
1403 16,25 16,25   
1404 15,5 15,5   
1405 21,5 21,5   
1406 30 30 21,26  
1407 24 24 24,80  
1408  22 25,31  
1409  22 26,03  
1410 14 14 26,32  
1411 20 20 26,32  
1412 32 32 25,59 21,26 
1413 66 66 24,51 24,80 
1414  27,58 23,67 25,31 
1415  27,58 22,82 26,03 
1416 20 20 22,20 26,32 
 
Tabla 8-7. 
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PREU DEL VI 
 
ANYS PREUS PREUS 

RECTIFICAT 
MITJANA 
MOBIL 

MITJANA 
MOBIL REC 

1417 10 10 12,77 12,42 
1418 20 20 12,91 12,57 
1419 20,67 20,67 13,04 12,62 
1420  18,22 12,58 12,79 
1421 14 14 12,38 12,73 
1422  11,33 12,02 12,95 
1423 8 8 11,71 12,77 
1424 12 12 11,40 12,91 
1425 12 12 11,25 13,04 
1426 6 6 10,50 12,58 
1427  8 9,85 12,38 
1428 6 6 9,51 12,02 
1429  6 9,39 11,71 
1430 6 6 9,05 11,40 
1431 18 18 8,54 11,25 
1432 11 11 8,69 10,50 
1433  9,67 8,99 9,85 
1434  9,67 9,13 9,51 
1435  9,67 8,97 9,39 
1436 3,67 3,67 9,74 9,05 
1437 5,33 5,33 10,82 8,54 
1438 14 14 10,26 8,69 
1439  9,83 10,10 8,99 
1440  9,83 10,13 9,13 
1441 4 4 10,31 8,97 
1442 16 16 10,06 9,74 
1443 20 20 11,04 10,82 
1444 10,67 10,67 11,33 10,26 
1445 9 9 10,99 10,10 
1446 10 10 10,95 10,13 
1447 12 12 10,88 10,31 
1448 6,44 6,44 11,24 10,06 
1449 16,48 16,48 10,63 11,04 
1450 9,09 9,09 9,65 11,33 
1451 9,56 9,56 9,50 10,99 
1452 9,26 9,26 9,75 10,95 
1453  8,89 9,98 10,88 
1454 8,75 8,75 10,60 11,24 
1455 8 8 10,99 10,63 
1456 7,33 7,33 10,95 9,65 
1457 8,65 8,65 11,09 9,50 
1458 12,25 12,25 11,89 9,75 
1459  13,1 12,06 9,98 
1460 20 20 12,09 10,60 
1461 11,5 11,5 11,85 10,99 
1462 16 16 11,83 10,95 
1463 10,86 10,86 11,98 11,09 
1464 20 20 13,11 11,89 
1465  11,44 12,93 12,06 
1466 9,25 9,25 12,85 12,09 
1467 5,67 5,67 12,69 11,85 
1468 7,8 7,8 12,89 11,83 
1469 9,25 9,25 12,89 11,98 
1470 23,25 23,25 12,82 13,11 
1471 10 10 12,82 12,93 
1472 12 12 13,32 12,85 
1473 18 18 14,00 12,69 
1474  14 14,95 12,89 
1475 16 16 15,23 12,89 
 
Tabla 8-11. 
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PREU DEL VI 
 

ANYS PREUS PREUS 
RECTIFICAT 

MITJANA 
MOBIL 

MITJANA 
MOBIL REC 

1476 10 10 15,13 12,82 
1477 20 20 14,88 12,82 
1478 18 18 15,19 13,32 
1479 18 18 15,54 14,00 
1480 18 18 15,69 14,95 
1481 11,5 11,5 15,54 15,23 
1482 8 8 14,77 15,13 
1483 20 20 14,77 14,88 
1484 14 14 14,15 15,19 
1485  16,5 13,54 15,54 
1486 20 20 13,05 15,69 
1487 12 12 12,90 15,54 
1488 6 6 12,69 14,77 
1489  10 13,45 14,77 
1490 12 12 12,92 14,15 
1491 10 10 12,38 13,54 
1492  11,68 12,04 13,05 
1493 16 16 12,04 12,90 
1494 8,73 8,73 12,04 12,69 
1495 18 18  13,45 
1496 13 13  12,92 
1497 7,08 7,08  12,38 
1498 12 12  12,04 
1499 20 20  12,04 
1500 12 12  12,04 

 
Tabla 8-12. 
Figura 8-36  Figura 8-37  Figura 8-38  Figura 8-39 
Figura 8-40  Figura 8-41  Figura 8-42  Figura 8-43 
Figura 8-44  Figura 8-45  Figura 8-46  Figura 8-47 
Figura 8-48  Figura 8-49  Figura 8-50  Figura 8-51 
Figura 8-52  Figura 8-53  Figura 8-54  Figura 8-55 
Figura 8-56  Figura 8-57  Figura 8-58  Figura 8-59 
Figura 8-60  Figura 8-61  Figura 8-62  Figura 8-63 
Figura 8-64  Figura 8-65  Figura 8-66  Figura 8-67 
Figura 8-68  Figura 8-69  Figura 8-70  Figura 8-71 
Figura 8-72  Figura 8-73  Figura 8-74  Figura 8-75 
Figura 8-76  Figura 8-77 
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IX. MERCADERS I ALTRES COMPRADORS 
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 La producció agrícola del Capítol de la Catedral corresponent a l'Obra, tenia un únic 
objectiu: la seva venda per obtenir diners amb què financiar les obres de la Seu. 
 Qui eren els que s'adreçaven a les botigues de l'Obra per comprar els seus productes? 
D'on eren? i quines quantitats n'adquirien?. Són les incògnites que tot seguit pretenem 
resoldre. 
 De bell antuvi cal dir que ens cenyirem tant sols a un producte: el forment. Per tres 
motius concrets: Primerament perquè és el producte bàsic de l'alimentació baix medieval. En 
segon lloc perquè normalment, els compradors de forment són els mateixos que aquells que 
adquireixen ordi i civada. Finalment perquè la gran majoria de compradors de vi són 
eclesiàstics. 
 Malgrat que algunes vegades -les mínimes- no s'especifica en els Llibres d'Obra qui 
eren els que compraven forment en la botiga de l'Obra i que en altres ocasions s'ignora el seu 
ofici i la seva procedència; les dades de les que disposem són força àmplies i per tant 
representatives de tot el conjunt de clients. Disposem en total d'un conjunt de 1943 vendes 
que es dugueren a terme entre els anys 1361 i 1500. 
 Del Treppo1003, quan parla dels mercaders de cereals, fa referència a dues categories. 
En la primera s'inclouen els grans homes de negocis, que mercadejaven amb diversitat de 
productes, entre els quals hi ha els cereals. En la segona, aquells que únicament comerciaven 
amb els cereals; reduint el seu radi d'acció a Catalunya i les costes del sud de França. 
 A més d'aquestes dues categories de grans mercaders hi ha altres negociants que es 
dediquen al comerç dels blats. Són els formenters, que es dediquen a la venda a "la 
menuda"1004. Entre aquests Curto1005 esmenta els fariners, flequers, forners, arrovers, tenders i 
hostalers. Mitjançant els quals arribava la majoria de forment i farina als tortosins del segle 
XIV. 
 Succeïa també així a Lleida?. A quina de les tres categories esmentades pertanyien 
aquells qui compraren el forment de l'Obra? 
 
 Per començar, la majoria de clients de la botiga de l'Obra no s'inclouen en cap de les 
tres categories esmentades. Contràriament, eren lleidatans que anaven a comprar directament 
el forment pel seu propi consum. Les quantitats que adquirien eren usualment petites, amb les 
quals solament es podien alimentar ells i llurs famílies durant uns pocs dies. 
 La relació de quilògrams de forment comprat en cadascuna de les adquisicions per 
part dels clients, d'un conjunt de 1943 vendes, és la següent1006 : 
 

Kg. nº de vendes % 
Fins a 31 Kg 614 31,60

31-62 " 145 7,46
62-93 " 98 5,04

93-124 " 76 3,91
124-155 " 36 1,85
155-186 " 253 13,02
186-217 " 78 4,01
217-248 " 40 2,05

 

                                                 
1003 TREPPO,M. Del.: Op. cit, 1971, p.313. 
1004 SALRACH,J.M.-DURAN,E.: Op. cit. p.614. 
1005 CURTO, A.: Op. cit. p.64. 
1006 Utilitzem aquesta divisió, ja que els 31Kg. equivalen a 1 fanega de forment, que és la unitat segons la qual 
s'establia el preu dels cereals. 
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 En les 405 restants, la quantitat de forment adquirit oscil.la entre 248 Kg. i 39.432 Kg. 
 
 Referent a la quantitat de forment que es consumia durant la Baixa Edat Mitjana, les 
xifres donades per diversos historiadors són un xic variables, oscil.lant al voltant d'una 
quantitat quelcom superior als 500 gr. de gra diari per persona. Stouff1007 apunta per la 
Provença durant el segles XIV i XV un mínim de 1,1 litres i un màxim de 1,65 litres de gra. 
Rubio1008, referent al consum de gra de l'hospital d'En Clapers de València en el darrer quart 
del segle XIV, esmenta una quantitat una mica inferior: 0,885 litres diaris per persona. En 
relació a Barcelona, Vinyoles1009 assenyala un consum de mig quilo de pa diari per persona al 
voltant del 1400. Per la seva part, Serra1010 considera que 220 quilos de gra eren els necesaris 
per sobreviure una persona durant tot un any, equivalents a 602,73 grams diaris. En relació a 
Lleida, P. Bertran considera un consum de 715gr. de pa diari pels pobres de l'Almoina de la 
Seu, l'any 1388.1011 
 Un altre fenòmen que s'observa al primer cop d'ull és la gran diversitat de 
compradors, la majoria dels quals acudiren una única vegada a comprar forment a la botiga 
de l'Obra. Fins i tot aquells que n'adquiriren quantitats molt petites. 
 Es distingeixen entre tots els clients de la botiga de l'Obra els següents grups: 
Mercaders, eclesiàstics, artesans relacionats amb la l'elaboració i venda de pa, artesans d'un 
conjunt molt variat d'oficis i finalment els municipis. 
 

                                                 
1007 STOUFF,L.: Op. cit. p.229 
1008 RUBIO VELA,:Op. cit. pp. 145-146. 
1009 VINYOLES, T.M.: Op. cit. p.161 
1010 SERRA, E.:Op. cit, 1988, p.72. 
1011 BERTRAN, P.: Op. cit., p.106. 
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 1. ELS MERCADERS 
 
 Exceptuats aquells de qui desconeixem la seva identitat, tenim comptabilitzats 27 
mercaders, dels quals 6 són de Lleida, 5 de Tortosa, 1 de Saragossa i 1 de Torres. Dels 
anònims 2 són de Tortosa, 1 de Barcelona i altre de Sant Mateu1012. De la resta ignorem la 
seva procedècia, però contemplant la possibilitat que fossin de la mateixa ciutat pel fet de no 
indicar el cas contrari. Entre aquests trobem l'any 1454 Bernat Ponç que bé podia ser membre 
de la família de Guillem Ponç, mercader lleidatà documentat l'any 1421 per Miret i Sans1013. 
 Excloent els lleidatans, els mercaders tortosins són els més nombrosos. No endebades, 
Tortosa era als segles XIV i XV un important centre de comerç de gra en mig de la ruta que 
des de l'Aragó i l'Urgell transportava els cereals fins a Barcelona i València a través de l'Ebre 
i els seus afluents fins arribar al mar. En un moment en què el sistema de transport marítim 
era el més barat al permetre el trasllat de grans quantitats a preus assequibles1014. 
 Les quantitats de forment que adquireixen, malgrat ésser les de major quantia, són 
relativament poc importants, ben allunyades de les quantitats esmentades per del Treppo1015 
que adquirien els mercaders barcelonins; és això tant pel que fa als tortosins com a la resta. 
Coincideix amb el que diu Curtó1016 que l'adquisició bladera de Tortosa per via fluvial ha sed 
constant però de petit volum. 
 Sobresurten per la seva importància les compres d'un mercader anònim l'any 1416, de 
Joan Manell, mercader de Torres, l'any 1424 i de Joan Manuel, mercader de Tortosa, l'any 
1432. Les tres sobrepassen els 11.000 almuts equivalents a 38.000 kg.1017 Pere Cerdà 
mercader de Tortosa comprà l'any 1449, 7.542 almuts equivalents a 25.944 Kg. en solitari i 
altres 5.945 juntament amb Pere de Barbarroja i el seu fill. La resta d'adquisicions fetes per 
mercaders no sobrepassen els 6.400 almuts equivalents a 22.000 Kg. 
 Dos dels mercaders que negociaren amb el Capítol: Pere Oliver de Tortosa i Antoni 
Frontera de Lleida els ha documentat Curtó1018 com a subministradors de forment del 
municipi tortosí els anys 1384-1385 i 1401-1403. 
 A més d'aquells que la documentació especifica que són mercaders n'hi ha altres que 
per les quantitats que compren sembla que també ho fossin. L'any 1419 tenim documentat a 
Quintana de Barcelona, que comprà gairebé 7.000 almuts de forment, equivalents a 23.777 
Kg. També adquiriren quantitats considerables: Francí Pujol, Miquel Engany, Joan Sadurní, 
Pastor, Perot Lorenci i Pinxoll, tots ells de Tortosa; Ynart Peromena que s'indica que és 
d'Ulldecona i Tortosa1019 ; Bernat Juneda de Terra d'Horta; Mateu Aragonés, Melcior Aguiló, 
Gabriel Baró, Marc Franci, Vallterra, Garbeller i Genís Barbarroja. Aquest darrer 
possiblement descendent del mercader Pere Barbarroja. 
 L'any 1410, un ciutadà anomenat Llovera comprà 5.049 almuts de forment 
equivalents a 17.368 Kg. Possiblement sigui el mateix Llovera a qui l'any 1405 el Capítol 
comprà en la seva botiga l'estany i el coure per fer el seny Nou. Si així fos l'ementat 
personatge seria un comerciant que compraria el forment per a la revenda. 

                                                 
1012 Desconeixem la localització exacta d'aquest indret. Les poblacions més properes a LLeida que actualment 
reben aquest topònim les trobem en les comarques del Bages, el Vallès Oriental i el Gironès. 
1013 MIRET I SANS,J.: OP. cit. p.93 
1014 SERRA,E.: Op. cit. 1988, p.78. 
1015 TREPPO, M. Del: Op. cit.1976, pp. 289-316. 
1016 CURTO, A.: Op. cit., p.26. 
1017 Considerant 1 fanega=9 almuts i 1 fanega=31 Kg. 1 almut= 3.44 Kg. 
1018 CURTO, A.: Op. cit. quadres núm. 6 i núm. 7 
1019 Possiblement era originari d'Ulldecona però realitzant els seus negocis en Tortosa. 
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 També el mercader Pere Vidal es dedicava al comerç d'altres productes distints del 
gra. El Capitol li comprà entre els anys 1445 i 1461 diversos materials emprats en les obres 
de la Seu. Entre els que trobem: fulles, claus, punxes, sobre punxes, trenelles, cordes, fil, 
cordell, marcovins, posts i claus forcals de vint, trenta i quaranta1020. 
 
 2. ELS ECLESIÀSTICS 
 
 Els eclesiàstics, destaquen després dels mercaders, per les grans quantitats de forment 
que adquireixen. En especial el convent de Frares Menors un dels clients que més vegades va 
comprar el forment de l'Obra; en concret 9 vegades entre els anys 1429 i 1483, oscil.lant les 
quantitats entre 4.617 almuts equivalents a 15.882 kg. l'any 1439 i 324 almuts l'any 1483. 
 Altres convents que acudiren a la botiga de l'Obra foren els de Sant Hilari, Santa 
Clara, Santa Eulalia i la Cartoxa. 
 També Frare Bernat Ribes, comprà 3.240 almuts l'any 1424 i 2.592 almuts l'any 1426. 
 A més tenim documentats els següents eclesiàstics, que adquiriren el forment a títol 
personal: l'Almoiner de la Confraria de la Seu els anys 1454 i 1465; l'Ardiaca de Terrantona 
els anys 1455 i 1479; l'Ardiaca Major l'any 1456; varis beneficiats, gran nombre de canonges, 
el Degà l'any 1432; l'Escolà Major els anys 1456, 1465 i 1467; el mestre de Cant l'any 1491; 
el notari del Capítol l'any 1462; el procurador del Cardenal l'any 1452; el procurador del 
Peborde de Maig els anys 1404, 1405 i 1431; el procurador dels Aniversaris l'any 1496; el 
Patriarca l'any 1483; el porter del Capítol l'any 1467; el procurador del Bisbe l'any 1450; el 
procurador del Cardenal l'any 1471; molts preveres; el procurador de l'Obra els anys 1448, 
1463 i 1467; el rector de Sant Llorenç l'any 1480; i el sonador dels orgues els anys 1491, 
1495, 1496, 1498, 1493 i 1497. 
 Cal remarcar que tots aquests eclesiàstics, molts d'ells amb càrrecs de responsabilitat 
dins l'organització de la catedral ja rebien, de les rendes de la Seu el pa necessari per la seva 
alimentació.1021 
 

                                                 
1020 Es refereix a la quantitat de claus que cavien en una lliura de pes. 
1021 Sobre l'organització econòmica dels capítols catedralicis coneixem la del Capítol de la catedral de 
Barcelona. Tots els beneficiaris de l'esmentada Seu, rebien una distribució diaria que es fèia de dues maneres: 
amb unes porcions, principalment de pa, de vi i de carn, i amb la moneda legal i corrent o bé amb una altra d'ús 
privat i de valor reconegut nomès dintre el Capítol. FABREGA, A.: Op. cit. p.38. 
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 3. ARTESANS RELACIONATS AMB L'ELABORACIÓ I 
VENDA DE PA 
 
 Integrants d'aquest grup són els flequers, forners, pastadors i pastissers. Hi incloem 
també els hostalers en quant que a Tortosa varies ordinacions fan referència a l'obligació de la 
venda de la farina en aquests indrets1022. 
 Tant sols 9 vegades tenim documentada la compra de forment per un o varis flequers, 
de les quals 4 són anònims. Les quantitats que compren són gairebé sempre importants 
oscil.lant entre 3.062 almuts corresponents a 5.098 kg. i 54 almuts corresponents a 186 Kg. 
 No succeeix igual amb els forners que compren una quantitat màxima de 216 almuts. 
Ni amb la majoria de pastadors. Menys quantitat en compren encara els hostalers i pastissers 
que tenim documentats que no sobrepassen els 54 almuts. 
 En conjunt coneixem la identitat de 5 flequers, 2 forners, 2 hostalers i 9 pastadors, la 
resta són compradors anònims. En relació al parer que aquests oficis eren desenvolupats 
sovint per dones1023, del total de 45 compradors entre coneguts i anònims únicament 10 
pertanyien al sexe femení. 
 Tots ells devien ésser de la ciutat, ja que no s'indica el contrari, excepte Guillem 
Espinós que era d'Alcanó, i que comprà forment de l'Obra 5 anyades, entre 1457 i 1462. 
 

                                                 
1022 CURTO,A.: Op. cit. p.62 
1023 Ibidem. p.62 
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 4. ALTRES ARTESANS 
 
 A la botiga de l'Obra acudia gent d'una gran diversitat social, molts d'ells artesans de 
tot tipus d'oficis i fins i tot d'altres religions. 
 Malgrat que la majoria de vegades no s'indica quin era el seu ofici tenim documentats: 
3 aiguaders; 1 argenter; 1 barquer; 2 basters; 1 baixador; 1 botiguer; 1 propietari d'un encant; 
1 calceter; 3 calderers; 1 cambrador; 2 campaners1024 ; 1 candeler; 1 cantareller; 1 
cantonera1025 ; 1 capeller; 1 carregador; 3 carreters; 1 cistellera; 5 ciutadans1026 ; 1 corredor; 1 
draper; 1 escuder; 1 espadador1027 ; 3 especiers; 1 esporgador; varis estudiants; 6 ferrers; 10 
fusters; 1 hortolà; 1 lavador1028 ; 1 llanterner; 1 llibreter; 1 mestre de cases; 1 mestre del 
tall1029 ; 1 mesurador; 7 mestres d'Obra; 1 missatger; 9 notaris; 1 pagés; 1 pastor, 1 pellicer; 1 
peraire; 1 pescater; 3 pintors identificats i altres 3 d'anònims; 16 piquers i pedrapiquers; 1 
pergaminer; 1 porgador; 1 rajoler; varis mantenidors del rellotge1030 ; 1 mestre de fer 
rellotges; 4 sastres; 1 serrador; 3 teixidors; 1 teuler; 1 vidrier i 1 xantre. Hem comptabilitzat a 
més 11 artesans que reben l'apel.latiu de mestre però que desconeixem el seu ofici. També 
compraren forment el mestre del Capítol, l'any 1499 i el mestre del Cor, els anys 1483, 1497, 
1498, 1499 i 1500.1031 
 La majoria són lleidatans d'origen o residència. Excepte: 1 barquer de Taroja; 2 
calderers d'Ascó; 1 carregador de Tortosa; 1 ciutadà d'Alcanò; 1 estudiant de Torres; 1 ferrer 
d'Artesa; 1 llibreter de Pallars i 1 pagés d'Alfés. 
 Les quantitats de forment que compren són molt variables, però normalment no gaire 
importants. Destaquen entre totes, les adquirides per Guillem Giner, carregador de Tortosa 
l'any 1491 i Guillem Coll, notari de Lleida l'any 1405. Ambdues sobrepassen els 4.000 almuts 
equivalents a 13.760 Kg. També alguns dels mestres d'Obra que dirigiren les obres de la Seu 
adquiriren quantitats relativament importants de forment. 
 Referent a l'ofici de Guillem Giner, un tant imprecís, i a la seva procedència cal 
suposar que estaria en relació amb el transport de gra fins a Tortosa mitjançant el Segre. Les 
primeres adquisicions que va realitzar, de 18 i 27 almuts, serien segurament pel seu ús 
personal. En canvi, les posteriors estarien adreçades possiblement al comerç, aprofitant les 
possibilitats que li oferia l'ofici. 
 En relació al notari, malgrat pertànyer a una classe social alta, la quantitat de forment 
comprada és molt elevada per ésser consumida per una família. 
 Hem de considerar doncs, la possibilitat que es dediqués també al comerç de cereals. 
 Passem tot seguit a conèixer quines eren les quantitats de forment que adquirien els 
integrants d'aquells oficis que assiduament treballaven en la Seu: mestres d'Obra; piquers i 
picapedrers; fusters; pintors; ferrers i vidrers. 
 
 4.1. MESTRES D'OBRA 
 

                                                 
1024 Els anys 1449 i 1451 Fortuny va rebre el forment com a retribució pel seu treball. 
1025 Possiblement es refereixi a una prostituta. 
1026 Hi està comptabilitzat Llovera. 
1027 Segurament es refereix a un espadador de lli. El Capítol llogà varies vegades espadadors per espadar el lli. 
1028 Es tracta d'un lavador del celler que el Capítol llogava per netejar els cups i les tines. 
1029 Podria fer referència al mestre d'Obra. 
1030 Entre els anys 1446 i 1449, el forment rebut per aquell qui tenia cura del relllotge era com a paga per la feina 
feta. 
1031 Fa referència als artesans que aquests snys estaven treballant en la casa del Capítol i en el Cor. 
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 Ja hem fet esment, en un capítol anterior, que els mestres d'Obra, a més de rebre el 
salari corresponent al seu treball diari, rebien altres retribucions, entre les que hi havia el pa 
de canonge. Tot i amb això, alguns dels mestres d'Obra de la Seu Vella de Lleida compraren 
forment a la botiga de l'Obra. Curiosament foren dels clients que més vegades hi compraren. 
 Jaume Cascalls en va comprar 1188 almuts, equivalents a 4.086 Kg., l'any 1361; 108 
almuts l'any 1363 i 36 almuts l'any següent.1032 
 Rotllí Gaulter 180 almuts l'any 1437. 
 Jordi Safont va adquirir 504 almuts l'any 1445; 684 almuts l'any 1446; 1080 almuts 
l'any 1448 i 630 almuts l'any 1450. La majoria dels quals eren en concepte de paga pels seus 
treballs1033. 
 Andreu Pi va comprar 342 almuts l'any 1457; 261 almuts l'any 1458 i 238 almuts l'any 
1460. 
 Bertran de la Borda va comprar 270 almuts l'any 1460; 72 almuts el 1461; 374 almuts 
l'any 1462; 135 almuts l'any 1466; 36 almuts l'any 1467; 73 almuts l'any 1479; 28 almuts 
l'any 1480; 36 almuts l'any 1481 i 108 almuts els anys 1483 i 1487. 
 Antoni Queralt va adquirir 639 almuts l'any 1494; 1108 almuts l'any 1495; 117 almuts 
l'any 1496; i 324 almuts l'any 1497. Els 1782 almuts que va rebre l'any 1500 van ésser en 
concepte de paga per haver realitzat les parets del Cor. 
 Diverses vegades els mestres d'Obra no van adquirir tot el forment a la vegada sinó de 
mica en mica al llarg de tot l'any. 
 Andreu Pi va comprar el forment de l'any 1460 entre els dies següents: un dia del final 
de gener, 25 d'abril, 15 de juny, 23 de setembre, 26 d'octubre, 10 de decembre i 16 del mateix 
mes. 
 El forment que va adquirir Antoni Queralt l'any 1494, ho va ésser parcialment els dies 
14 d'abril, 28 del mateix mes, 30 de maig, 18 de juny, 14 de juliol, 9 d'agost i 25 de 
novembre. L'any següent en va comprar els dies següents: 5 de gener, 4 de febrer, 18 de 
febrer, 11 de maig, 1 de juny 1 d'agost, 12 de setembre, 20 d'octubre, 5 de novembre i 17 de 
novembre. 
 Això ens fa pensar doncs, en que el forment que compraven era usualment pel seu 
consum; el qual l'adquirien de mica en mica tal com en tenien necessitat, quan els hi 
mancava. 
 Ens sorprenen, però, algunes de les quantitats adquirides. Aquest és el cas del forment 
comprat per Jaume Cascalls l'any 1361. Si en lloc dels 220 Kg. esmentats per Serra per 
sobreviure, considerem un consum anual per persona de 275 Kg, al gaudir els mestres d'obra 
d'un estatus social alt; el nombre de persones que s'alimentarien de la quantitat de forment 
adquirida seria gairebé de 15, un nombre força elevat. Hi ha també una altra possibilitat: que 
el forment comprat aquest any el consumís, en part l'any següent. 
 
 4.2. PIQUERS I PICAPEDRERS 
 
 Són 15 els piquers i picapedrers que compraren forment en la botiga de l'Obra. Tots 
ells, excepte Ariego i Bernat Balaguer1034 participaren en les obres de la Seu. Malgrat que 

                                                 
1032 Recordem l'esmentat en un capítol precedent que aquests anys el mestre d'obra era Bartomeu de Robió. 
Aquest és el motiu de que Jaume Cascalls adquireixi forment, ja que no rebia la porció canonical. De totes 
maneres, les quantitats que en compra ens indiquen que gaudia d'una situació econòmica privilegiada, 
corresponent a la d'un escultor de prestigi. 
1033 Va rebre com a retribució pels seus treballs: 486 almuts l'any 1445, 540 almuts l'any 1446, 702 almuts l'any 
1448 i 630 almuts l'any 1450. 
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acostumaven a comprar-ne diversos anys, les quantitats que n'adquireixen són petites; la 
majoria solament podien alimentar una família durant uns pocs mesos o dies. 
 
 4.3. FUSTERS 
 
 Són 10 els fusters identificats, compradors de forment de l'Obra i 1 d'anònim. Tret 
d'Antoni Meya i de Terca, la resta havien estat contractats pel Capítol. Les quantitats que 
n'adquireixen són de poca importància, inferiors a les comprades pels piquers, oscil.lant entre 
9 i 189 almuts. 
 
 4.4. PINTORS 
 
 Teixidor, Sauch Panfil, i Mateu Ferrer foren els pintors clients de la botiga de l'Obra. 
Tots tres havien pintat en la Seu. Teixidor va rebre el forment com a retribució als seus 
treballs. Sauch Panfil en comprà tres vegades durant un mateix any i Mateu Ferrer dues 
vegades l'any 1494 i 8 vegades l'any 1495. Aquest darrer any adquirí un total de 639 almuts 
corresponents a 2.198 Kg. entre els següents dies: 4 de febrer, 6 de març, 28 de març, 11 de 
maig, 2 d'agost, 15 d'octubre, 20 d'octubre i 17 de desembre. 
 
 4.5. FERRERS 
 
 Molt diverses són les quantitats de forment comprades pels ferrers. Mentre tres d'ells 
adquiriren quanties esquifides, compreses entre 9 i 27 almuts; un altre ferrer, de nom Roiger 
va rebre 1296 almuts cadascún dels dos anys que acudí a la botiga de l'Obra. 
 Contràriament al que hem vist per la resta d'artesans, els ferrers no havien col.laborat 
en les obres de la Seu. 
 
 4.6. VIDRIERS 
 
 En realitat, únicament Jaume Fontanet va adquirir forment de l'Obra. Foren en conjunt 
126 almuts entre els dies 10 de juliol, 2 d'agost, 25 de setembre i 19 d'octubre. 
 
 5. ELS SARRÏNS 
 
 Alguns dels clients del Capítol eren sarraïns. Hi ha vegades que així s'esmenta en els 
Llibres d'Obra; normalment ometent els seus apel.latius. Altres cops són els noms i cognoms 
que reben el que ens ho indica. 
 Molts d'ells són veïns de pobles situats en el Baix Segre i la Ribera d'Ebre. 
 En conjunt hem comptabilitzat: 7 vegades en que la clienta era "una mora"; 1 vegada 
en que era "unes mores"; 10 vegades en que el client era "un moro" i altres 5 en que era "uns 
moros". Més 4 mores i 8 moros dels qui coneixem els seus noms. En total sumen més de 35 
membres de l'esmentada minoria ètnica. 
 També semblen sarraïns els següents noms: Jusi, barquer de Taroja; Jaffarot i Fareg 
calderers d'Ascó; Mafoma Ferro, també calderer; Braffi; Mafoma Odena; Asam; Naguyn; 
Moferig i Juya. 

                                                                                                                                                        
1034 Aquest Bernat Balaguer que comprà forment l'any 1452 no pot ésser el Bernat Balaguer que l'any 1362 
treballava en la Seu. 
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 Contràriament no hem trobat cap representant de la minoria hebrea. Solament Mario 
Mossell i Panfil Sauch són noms que hi podrien pertanyer. 
 
 6. ELS MUNICIPIS 
 
 Quan a l'adquisició de forment per part dels estaments públics, tenim documentades la 
Universitat de Soses i la "botigua municipal" de Lleida. 
 La Universitat de Soses va comprar al Capítol, l'any 1478, 1296 almuts de forment 
que no va pagar al moment d'adquirir-los. El deute el va liquidar posteriorment amb forment. 
La diferència de preus entre el moment de la compra i el moment de la retribució va fer que la 
Universitat de Soses hagués de lliurar al Capítol una quantitat de forment superior en 405 
almuts a l'adquirida. D'altra banda, els 1296 almuts adquirits no són una quantitat important 
tenint en compte qui era el comprador. 
 També el forment de l'Obra tingué per destí la "botigua de la ciutat". Succeí en dues 
ocasions, l'any 1367 i l'any 1462. 
 L'any 1367 entre Bernat de Fres, cambrador, i Espoleter, que tenia la botiga de la 
ciutat, compraren 3.240 almuts de forment. 
 L'any 1462 foren Andreu i Joan del Pi qui compraren 5.184 almuts de forment per 
l'esmentada botiga entre el 12 de març, el 2 d'abril i el 15 del mateix mes. 
 
 7. CONCLUSIONS DEL CAPÍTOL 
 
 A la botiga de l'Obra acudia a comprar forment tot tipus de gent; la majoria de la qual 
ho feia a nivell personal, pel seu propi consum. La majoria procedien de la mateixa ciutat 
malgrat que també hi anaven compradors d'altres indrets. Especialment de pobles situats en 
les rodalies i en les riberes del Segre i l'Ebre, amb els que Lleida estava ben comunicada per 
via fluvial. 
 Dos són els trets que s'observen: l'esquifidesa de les quantitats de forment que 
adquireixen i la gairebé nula reincidència com a clients de la botiga de l'Obra. Trets que 
únicament deixen d'observar-se, quan els clients són gent que negocia amb el forment o bé 
quan gaudeixen d'una bona situació econòmica, els eclesiastics, els mestres d'obra, i alguns 
dels artesans que participaren a les obres de la Seu Vella. La gent del poble no podia menjar 
pa blanc, ja que la seva economia no els ho permitia. 
 Els mercaders que adquirien el forment del Capítol eren mercaders dedicats al comerç 
del blat dins l'àrea catalana; majoritariament lleidatans i tortosins que aprofitaven el curs del 
Segre pel seu transport. 
 
 8. QUADRES 
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 Hem de fer referència a allò dit a la introducció i demostrat al llarg del text, de la 
validesa dels Llibres d'Obra com a font documental per un estudi socio-econòmic i de la 
necessitat de revisar aquest tipus de font per investigacions que ultrapassin l'interès dels 
estudis de la història de l'art. 
 
 La diversitat temàtica de l'estudi ha estat el motiu que cadascuna de les parts hagi 
rebut un tractament diferenciat, d'acord amb les característiques específiques de cada tema en 
qüestió. 
 La solució emprada ens ha permès arribar a aquesta recta final de l'estudi amb una 
idea clara de quina fou la realitat del desenvolupament socio-econòmic de Lleida durant la 
segona meitat del segle XIV i tot el segle XV. 
 
 Hem vist, en primer lloc, com es desenvolupà el procés de construcció de la Seu Vella 
de Lleida, des de l'any 1361 fins l'any 1500. Hem fet un seguiment de les obres més 
importants que s'hi dugueren a terme i dels menestrals que les realitzaren. Aprofundint 
especialment en el ritme de treball que s'hi seguí. Concretant, puntualitzant i rectificant la 
informació que sobre la construcció de la Seu Vella, s'havia donat a conèixer fins el moment. 
 Fer un estudi acurat de l'evolució constructiva de la Seu, ens ha permès establir les 
directrius de l'esquema organitzatiu laboral del món de la construcció i conèixer quins eren 
els trets que el definien. 
 Ens trobem, d'entrada amb un fet que es copsa a primer cop d'ull: la gran mobilitat 
dels menestrals que participaren en les obres de la Seu Vella, afavorida pel fet que Lleida fos 
una ciutat de pas, en el camí de l'antiga Via Augusta. 
 La majoria de menestrals que col.laboraren en les obres de la Seu Vella no tingueren 
una actuació perllongada. El 65,90% dels piquers participaren en les obres de la fàbrica 1 any 
i el 94,15% d'ells, ho feren per espai d'1 a 4 anys. Dels fusters, el 62,80% hi acudiren 1 any i 
el 90,88% entre 1 i 4 anys. Pel que fa als ferrers i serrallers, el 51,66% participaren en les 
obres de la Seu 1 any i el 81,67% hi treballaren durant un període comprès entre 1 i 4 anys. 
 Respecte al nombre de dies que cadascun d'ells hi participaren, la seva assistència va 
ésser, també, breu. D'aquells piquers i fusters que hi treballaren 1 únic any, més de la meitat 
dels piquers i el 89,82% dels fusters ho feren per un període inferior a 21 dies. 
 La seva participació va ésser també molt discontínua. 
 El motiu que els menestrals treballin tan poc temps a la Seu, pensem que l'hem de 
buscar en les característiques de la mateixa obra: Es una edificació important, que 
proporciona i assegura feina durant un període llarg de temps, a la que acudeixen els 
menestrals quan no troben feina en altres obres de la ciutat. 
 Es una obra en la que es busca, a més d'una edificació correcta, uns resultats estètics 
preconcebuts. Una construcció en què moltes de les obres que s'hi realitzen en aquest moment 
són exclusivament d'embelliment i ornamentació de la fàbrica. Conseqüentment, molts dels 
artesans que treballen la pedra i la fusta són escultors i tallistes, artistes-artesans que 
participen en la construcció d'edificis o altres obres de caràcter sumptuari de característiques 
molt específiques i no sempre abundants a la ciutat. Fet que provoca que aquests menestrals 
s'hagin de desplaçar a altres indrets a la recerca de feina, quan tot sovint les obres de la Seu 
s'aturen. 
 Quan ens referim als escultors i tallistes no hem d'oblidar, però, que l'artista medieval 
era fonamentalment un artesà. Es limitava a ésser l'executor de les directrius que li marcava el 
client-promotor, en aquest cas el Capítol. Les obres eren fetes per encàrrec i el promotor era 
qui decidia el tema, els materials, les mides... 
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 Unicament en l'ofici de fuster apreciem una sòlida organització gremial. Es l'únic ofici 
en què observem asiduament una estricta jerarquització dels seus membres segons l'aptitud 
demostrada, en tres categories: mestre, oficial i aprenent. I també l'únic ofici que observa una 
estreta relació entre el mestre i l'aprenent, en tant que el mestre cobra freqüentement el salari 
corresponent a l'aprenent. Tot i amb això, tant el mestre com l'oficial són esmentats de la 
mateixa manera: fuster, fent referència únicament a l'ofici i no al grau que havien assolit. 
Norma que és extensible a la resta d'oficis. 
 En canvi, l'organització jeràrquica si que queda perfectament reflectida en els salaris 
que cadascun dels seus components rebien. 
 La manca de coherència en la designació qualitativa que reben els obrers és, encara, 
molt més palpable quan es tracta dels subordinats dels mestres d'obra. Alguns dels obrers 
esmentats com "moços" dels mestres d'obra són piquers que s'han posat sota la tutela del 
mestre d'obra per ampliar coneixements. De fet, alguns d'ells col.laboren molt estretament en 
les obres d'esculturació realitzades pel mestre d'obra. 
 Aquesta manca de consolidació gremial és el que permet, segurament, que un esclau, 
gràcies a la seva destresa d'escultor passi a assolir el càrrec de Mestre d'Obra. (Marc Safont 
1442). 
 I és probablement també el motiu d'un fet observat per Español: la practicament nul.la 
presència dels gremis en les moltes laudes sepulcrals i commemoratives de fundacions que 
s'han conservat a la Seu Vella, a diferència del que succeeix a altres catedrals europees.1035 La 
Seu Vella es convertí en el lloc d'enterrament dels membres més notables de la societat 
lleidatana. Els gremis no hi són presents1036. No és aquest un altre símptoma del poc pes que 
tenien els gremis lleidatans?. En aquest sentit són vàlides les afirmacions de Mut1037 : que als 
segles XIV i XV les associacions d'artesans lleidatanes tenien exclusivament un caràcter 
piatós. 
 Dins l'àmbit laboral de la Seu Vella hi havia una perfecta organització. 
 El promotor de l'obra, el màxim responsable i el que té poder decisori sobre tots i 
cadascun dels molts assumptes relacionats amb la construcció, remodelació i embelliment de 
la fàbrica és el Capítol o comunitat de canonges. El Capítol és qui financia les obres amb els 
diners procedents de les contribucions a què estaven obligades les parròquies de la diòcesi, 
les donacions particulars i la dècima part dels fruits de la pabordia que l'Obra rebia, 
anualment, segons la disposició feta pel bisbe Pere d'Albalat l'any 1237. Es qui elegeix el 
mestre d'obra, qui estableix les prioritats d'actuació dins la fàbrica, qui contracta els artesans, 
qui decideix les formes i materials... El Capítol exerceix mitjançant el procurador de l'Obra, 
càrrec que ocupava temporalment un prevere beneficiat, un control exhaustiu del 
desenvolupament de les obres en tots els seus aspectes, inclòs l'econòmic. 
 El mestre d'obra és qui porta, seguint les indicacions dels canonges, la direcció de les 
obres. Ocupa dins el conjunt de menestrals, una posició privilegiada i de cert reconeixement 
social que va més enllà de l'àmbit de la catedral. 
 Com a màxim responsable tècnic de les obres de la fàbrica, les obligacions que tenia 
eren múltiples, des de la direcció de les obres que prèviament havia dissenyat, fins a 
l'execució manual, cisellant ell mateix la pedra, passant per l'ocupació de provisor de material 
de l'obra. 

                                                 
1035 ESPAÑOL, F.: "La Seu Vella: els seus promotors". Dins La Seu vella de Lleida. La catedral, els promotors, 
els artistes, s.XIII a s.XV. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, Barcelona, 1991, p.80. 
1036 El gremi dels macips de ribera i llauradors escollí pels seus actes religiosos la capella de Sant Marc, dins 
l'església de Sant Llorenç. MUT, E.: La vida económica en Lérida. 1150-1500. Imprenta escuela provincial, 
Lleida, 1953 p.169 
1037 Ibidem. p.170 
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 El salari que el mestre d'obra cobrava era similar i fins i tot inferior al salari que 
cobraven altres menestrals que estaven sota la seva direcció. Per compensar aquesta situació 
rebia la pensió canonical i també l'habitatge. A més, no estava obligat a rebutjar la direcció de 
qualsevol altra obra. 
 Sota les ordres del mestre d'obra estava la totalitat de menestrals que participaren en 
les obres de la Seu Vella. Entre tots destaquen, per les característiques específiques de l'obra, 
els piquers. 
 Les feines que els piquers desenvolupen, són molt diverses i de característiques molt 
diferents. El motiu està en què, sota el mateix nom de piquer, s'amaguen realitats diverses: 
l'artesà que esculpeix les peces d'un retaule o d'una portalada, el que refà una teulada, el que 
enllosa el paviment del claustre, el que fa una paret, etc. 
 Darrera dels piquers, els fusters són el segon col.lectiu de menestrals més nombrós. 
La seva feina està, estretament lligada a la dels piquers ja que són els constructors de les 
encavallades de fusta sobre les quals, els piquers col.locaran, posteriorment, la pedra, en 
determinats indrets de la fàbrica: llanterna, torre, etc. Són els que realitzen les bastides per 
accedir als llocs enlairats i els que col.loquen els estris adequats, talles, grues i altres, per 
pujar-hi els materials. 
 Els ferrers i serrallers són els menestrals que numèricament, segueixen en importància 
els piquers i fusters. La seva participació en les obres de la fàbrica, consisteix en la realització 
de tot tipus de peces de ferro i en la tasca d'esmolar les eines dels piquers. 
 Els pintors i els guixaires foren també dos col.lectius que acudiren a treballar a la 
fàbrica, però la seva assistència va ésser menys freqüent. La resta de menestrals que 
participaren en les obres de la Seu Vella, ho feren molt més esporàdicament. 
 Referent als obrers no especialitzats, és el col.lectiu més nombrós de tots els que 
participaren en les obres de la fàbrica. Ampli mercat de braços que oferia, diàriament, el seu 
treball a la plaça de Sant Joan i a la ribera del Segre. Totalment sotmès a la fluctuació de 
l'oferta de mà d'obra i a la demanda de treball. 
 El sistemàtic i reiteratiu enregistrament, per part del procurador de l'obra, de la 
totalitat de despeses concernents a les obres de la Seu Vella, entre les que s'inclouen els 
salaris que diàriament cobrava cadascun dels obrers que hi participà, ens ha permès fer un 
estudi analític del desenvolupament salarial, d'aquells oficis que estan integrats dins el mon 
de la construcció. 
 Estudi que ha confirmat la hipòtesi que l'evolució seguida pels salaris lleidatans, 
coincideix amb la que seguiren els salaris dels regnes veïns de Navarra, València i Aragó, 
publicada per Hamilton. La qual s'integra dins la situació que s'esdevingué arreu d'Europa: 
augment salarial durant tot el s.XIV i part del s.XV, que en un moment determinat d'aquest 
darrer segle s'estronca, iniciant-se una persistent davallada. 
 A la nostra ciutat, però, la compressió salarial va ésser molt més breu que en els tres 
regnes esmentats. Va iniciar-se als voltants del 1440, entre 10 i 20 anys després de les dades 
donades a conèixer per Hamilton, malgrat que des del 1420 els preus estaven estancats. Pel 
que fa als salaris dels obrers qualificats, l'esclat de la guerra va significar el canvi de 
tendència, que ja no s'aturarà durant tota la centúria. Contràriament la davallada salarial dels 
obrers no qualificats continuà fins a final de segle. 
 Evolució salarial, que, en línies generals, coincideix amb la seguida pels salaris dels 
obrers que participaren en la construcció de la catedral de Tortosa entre els anys 1346 i 1440. 
 La hipòtesi de Hamilton d'un mercat comú de treball, en resposta a la similar evolució 
salarial dels diversos regnes, sembla a Lleida versemblant. La gran mobilitat dels artesans 
que participaren en les obres de la Seu, la documentada col.laboració d'artesans en obres 
situades en indrets allunyats (Pere Lena i Joan Mateu a la Seu Vella de Lleida els anys 1361, 
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1362, 1363 i 1364 el primer i els anys 1361 i 1362 el segon i ambdós a les sepultures reials de 
Poblet l'any 1363) i la participació a les obres de la Seu Vella d'artesans vinguts de llocs 
allunyats, corrobora l'esmentada teoria. 
 Referent a la divergència de les nostres conclusions amb les opinions plasmades en 
altres estudis (els de Carrère i de Terés), considerem que està motivada per ésser fruit de 
deduccions obtingudes a partir de l'anàlisi d'altres elements econòmics i de la utilització de 
dades puntuals, respectivament. 
 Dins l'aspecte salarial, les grans diferències que observem entre els diversos 
col.lectius d'obrers que participaren en les obres de la fàbrica, estan en relació a la categoria 
laboral a la que pertanyen: si són obrers qualificats o no qualificats i si són mestres, oficials o 
aprenents. Malgrat que també hi hagi notables diferències entre els obrers qualificats. De fet, 
cap dels quatre grups estudiats: piquers, fusters, pintors i guixaires, rebia el mateix salari i les 
diferències entre el salari dels uns i dels altres eren considerables. En sentit decreixent, 
s'ordenen de la següent manera: pintors, guixaires, fusters i piquers. 
 El salari dels obrers qualificats és sempre superior al dels obrers no qualificats, encara 
que la relació entre els uns i els altres varia en funció del diferent salari que cobren els 
primers, segons l'ofici a que pertanyen. 
 A més, si comparem amb detall l'evolució salarial seguida pels tres col.lectius més 
nombrosos i més assidus a les obres: piquers, fusters i manobres, les diferències són 
importants quan la comparació es fa entre els manobres, obrers no especialitzats amb 
cadascun dels altres dos col.lectius d'obrers especialitzats. 
 Observant l'evolució seguida pels tres grups: en el període 1362-1390, aquesta 
coincideix amb el model seguit arreu d'Europa, on els salaris dels obrers no qualificats 
augmenten més i més de pressa que els salaris dels obrers qualificats, símptoma de 
l'escassetat de mà d'obra del moment. En canvi en el període següent, entre els anys 1390 i 
1420, els salaris dels manobres, malgrat aconseguir un augment similar al salari dels piquers, 
l'evolució seguida per uns i pels altres no és paral.lela, com succeïa a Múrcia; i en relació als 
fusters, l'augment dels manobres és molt inferior i segueix una evolució totalment diferent. 
Després d'uns anys d'estabilitat, la davallada salarial, que s'inicia de forma generalitzada a 
partir de l'any 1440, és pels manobres molt més llarga que pels piquers i fusters. De fet, els 
anys posteriors a la guerra civil, malgrat uns intents d'augment dels salaris dels manobres, 
aquests, es mantindran constants, situats en els baixos índexs assolits durant el període més 
crític. En canvi, els salaris dels obrers especialitzats, iniciaran, els anys precedents a 
l'enfrontament bèl.lic, una fase creixent. Tot i amb això, l'evolució seguida pels piquers i pel 
fusters és un xic diferent: més ràpida la dels piquers, més pausada la dels fusters. 
 Formant part, juntament amb els manobres, del grup d'obrers no qualificats, trobem 
les dones, al darrer lloc dins l'escalafó en l'aspecte salarial, i segurament també dins de 
l'organització laboral. Malgrat que els salaris que rebien eren molt variables, en relació 
segurament a la diversiat de les feines que realitzaven, s'aprecia amb el transcurs del temps, 
una disminució dels seus salaris. Els primers anys de la sèrie, coincidint amb una manca de 
mà d'obra, és quan reben salaris més alts. 
 Els salaris que els menestrals rebien, estaven dins de cada ofici, condicionats pel grau 
tècnic assolit. Els oficials cobraven un salari igual o un xic inferior que el salari dels mestres. 
En canvi, el salari dels aprenents era molt inferior i coincidint amb el que succeïa a 
Barcelona, més variable. 
 També era molt variable el salari que rebien els manobres, condicionat pel fet d'esser 
llogats diariament, segons la demanda de treball i també per la gran diversitat de feines que 
realitzaven. 
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 Referent als salaris reals, hem utilitzat el sistema de convertir els salaris mitjans 
anuals en moneda en la quantitat de forment que cada any es podia comprar, segons el preu 
mitjà anual. El resultat ha estat que la tendència, creixent o decreixent, dels salaris en 
moneda, no sempre coincideix amb la tendència seguida pels salaris reals. Aquest és el cas 
del període 1361-1365, en que els salaris reals disminueixen. I la sinuositat de les corbes 
corresponents als salaris en diners es perd, convertint-se en un moviment més brusc i més 
variable, malgrat que a grans trets ambdues segueixin el mateix ritme. 
 Un altre esdeveniment que queda palès és la gran variació del poder adquisitiu dels 
obrers d'un any per l'altre, conseqüència de les brusques variacions del preu del forment. 
Fenomen que devia implicar, per aquells, una sensació contínua d'inseguritat respecte a les 
futures espectatives alimentàries i d'ànsia de proveïment enfront de possibles futurs anys de 
carestia. 
 Tot i tenir abundant informació referent als preus i salaris, ens falta encara, altre tipus 
d'informació que ens permiti conèixer amb exactitut quina era la veritable situació econòmica 
dels menestrals del mon de la construcció lleidatans a la Baixa Edat Mitjana. Tan sols de dos 
moments molt concrets de tot el període estudiat: els anys 1364 i 1458, coneixem quina era la 
quantitat de diners que es considerava necessaria per l'alimentació diaria d'un treballador. 
Informació que juntament amb la que ja teniem, ens permet conèixer, amb un cert grau 
d'exactitut quina era la situació econòmica real dels menestrals de l'esmentat sector de la 
població. 
 L'any 1364 els macips afermats que tenien cura de les mules de l'Obra, rebien per la 
seva alimentació 20 diners. Gairebé un segle després, l'any 1458, el mestre d'obra, mestre Pi, 
rebia 10 diners diaris per la manutenció del seu esclau. La diferència entre una i d'altra 
quantitat és molt important, d'un 50%, motivada, en part, pels preus dels productes agrícoles 
(l'any 1364, el preu mig del forment era de 92,19 d.; el de l'ordi de 52,57 d. i el de la civada 
de 51 d.. Els anys anteriors els preus també havien sed alts. L'any 1458, el preu mig del 
forment era de 51,16 d.; el de l'ordi de 20,80 d. i el de la civada de 25,1 d.). 
 Els salaris, en canvi, eren l'any 1458 una mica més alts que els de l'any 1364 (l'any 
1364, el salari mig dels piquers era de 33,09 d.; el dels fusters era de 37 d. i el dels manobres 
era de 20,41 d.) encara que la moneda havia perdut valor. 
 Si a aquestes dades afegim el fet que el nombre de menestrals que compren forment a 
la botiga de l'Obra, indicatiu d'una alimentació de més qualitat, és a mitjans de segle XV 
superior al d'aquells que ho fan a mitjans de segle XIV, podem concloure que la situació 
econòmica dels menestrals del sector de la construcció era, l'any 1364 molt inferior a la dels 
menestrals de l'any 1458. 
 
 L'exclusivitat del contingut dels llibres d'obra de la Seu Vella de Lleida, gràcies a la 
constitució atorgada pel bisbe Pere d'Albalat, han permès que ens poguessim endinsar en 
l'estudi evolutiu de la producció agrícola i dels preus que aquests productes assoliren en el 
mercat. 
 
 Referent a la producció agrícola de les pabordies o prepositures, el nostre interès és va 
centrar en conèixer quina era l'evolució productiva d'aquells productes sobre els quals 
disposàvem d'una continuada informació al llarg de tot el període a estudiar: el forment, 
l'ordi, la civada, els carnalatges i menúcies, la verema i el vi. 
 El seguiment anual de les entrades a la botiga de l'Obra de tots i de cadascun dels 
esmentats productes ens recorda constantment que als segles XIV i XV els recursos que tenia 
l'home per incidir sobre les futures collites eren escassos. L'augment de producció depenia 
molt directament de la bonança climàtica, de l'augment de terra sembrada i de la millor 
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qualitat de la terra. Aquesta directa dependència del factor climàtic queda reflectida 
perfectament en les brusques variacions de producció d'un any a l'altre. La possibilitat de 
regar els camps, bé per les clamors i torrents, bé per les sèquies construïdes per l'home, era el 
que permetia una millor producció. 
 De l'anàlisi comparativa de rebuda de les rendes de cadascuna de les 7 zones o 
pabordies de les quals l'Obra rebia els fruits, s'observa grans diferències entre cadascuna 
d'elles, motivades per l'extensió de la pabordia en qüestió, les característiques climàtiques de 
la zona, la qualitat de la terra i la possibilitar de reg. 
 Entre totes les pabordies sobresurt la de gener-febrer. Malgrat no ésser la pabordia 
més gran, ocupava una extensió important de terreny en la que s'incloïen els llocs de Juneda, 
Torregrossa, Puig-gros, Vimpeli i Pradell, tots ells al nord-oest de l'actual comarca de les 
Garrigues, tocant la comarca del Segrià. Regats pel torrent de la Femosa i altres escorrenties 
que desenvocaven en el riu Set. També en formaven part els llocs de Torres de Segre, 
Sarroca, Sunyer, Bell-lloc, Vincelló, els Alamús i Alcolegeta, que actualment formen part de 
la comarca del Segrià, i que es beneficiaven de les aigües del Segre. 
 La pabordia de gener-febrer era la primera productora de forment, ordi i civada i la 
tercera productora de verema. Era també la que rebia més diners procedents dels carnalatges i 
menucies. 
 La pabordia de juny-juliol, malgrat ésser de reduïda extensió, si la comparem amb les 
pabordies de gener-febrer, març-abril o maig, estava enclavada en l'horta de Lleida, tocant el 
Segre. Aquest determinat emplaçament que li permetia gaudir de les aigües del riu determinà 
el tipus de conreu: la verema, de la que és la primera productora. 
 Referent al volum total de cada producte que arribava a la botiga de l'Obra, ens 
preguntàvem, a l'inici d'aquesta investigació, sobre la seva evolució. Seguirien tots els 
productes una mateixa progressió? 
 Com hem pogut comprovar, cada producte segueix un desenvolupament productiu 
diferenciat de la resta, però que hi està íntimament relacionat. Es produeix una relació directa 
entre la producció de cereal i la producció de menucies i carnalatges, i entre cadascun dels 
tres cereals documentats: forment, ordi i civada. Únicament la producció de verema i de vi, 
per la seva importància en l'alimentació medieval i per les característiques pròpies del conreu, 
de la vinya al ser una planta de producció a llarg termini, segueix una evolució independent. 
 En el transcurs de l'estudi es detecten uns canvis de producció importants: 
 Des de l'inici de la sèrie, fins la tercera dècada del segle XV, es produeix una doble 
situació: mentre les entrades de diners en concepte de carnalatges i menúcies disminueixen 
constantment, les entrades de gra, però especialment la de forment, augmenta també 
persistentment. Que ens indica? Sens dubte un canvi de conreus que afavoreix el cultiu dels 
cereals en detriment d'altres productes. Els motius? Un augment del consum de pa, un 
augment del comerç cerealístic?. 
 A partir de la quarta dècada del segle XV i fins la guerra civil hi ha una davallada 
generalitzada de la producció que rep l'Obra, que ens fa pensar, fermament, en una minva 
poblacional. 
 Veiem un augment de la producció del cereal panificable, en detriment de la 
producció dels cereals no panificables, adreçats a l'alimentació animal, que s'accentua al final 
del segle XV, motivat segurament per un augment del consum de pa i una millora qualitativa. 
 
 Els productes que el Capítol rebia, procedents de les pabordies, eren venuts a la botiga 
de l'Obra. El vi era comprat, majoritàriament, per eclesiàstics. En canvi, els cereals eren 
adquirits, a més de per mercaders, per lleidatans pertanyents a tots els estaments de la ciutat, 
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la majoria dels quals acudiren una sola vegada a la botiga de l'obra i adquirien petites 
quantitats de gra. 
 Els mercaders que compraren gra al Capítol, eren mercaders dedicats exclussivament 
al comerç de gra i que limitaven el seu radi d'acció a Catalunya i les costes del sud de França. 
La majoria eren de la mateixa ciutat i de Tortosa, malgrat haver-n'hi també de Barcelona, de 
Saragossa i d'altres indrets de Catalunya. Les quantitats que n'adquireixen són relativament 
poc importants si les comparem amb les quantitats que compraven els grans mercaders 
barcelonins documentades per Del Treppo. I és que el moviment blader realitzat per via 
fluvial va ésser constant però de petit volum. 
 Després dels mercaders, els eclesiàstics destaquen per les quanties de forment que 
compren, en especial el convent de Frares Menors. 
 La resta de clients de la botiga de l'Obra eren artesans, pertanyents a tot tipus d'oficis, 
entre els que s'incloïen aquells relacionats amb l'elaboració i venda de pa: flequers, forners, 
pastadors, pastissers i hostalers. Contràriament al que podríem pensar, a excepció dels 
flequers, la resta compraren quantitats poc importants de forment. 
 Dins el conjunt d'artesans, la majoria de piquers, fusters i pintors que van ésser clients 
de la botiga de l'Obra, havien participat en les obres de la fàbrica. També alguns dels mestres 
d'obra de la Seu Vella, compraren forment a la botiga del Capítol. Alguns d'ells quantitats 
importants. 
 Seguint a la producció, l'estudi acurat dels preus ens ha permès situar les sèries de 
preus lleidatans dins l'evolució general que seguiren els preus d'altres països europeus: una 
fase de contracció que s'inicia a mitjan segle XIV i que es manté al llarg de la major part del 
segle XV, alterada a Lleida per l'esdeveniment de la guerra contra Joan II. (Entre el període 
1361-1366 i el període 1492-1499, el preu del forment va baixar un 43,69%). 
 Les corbes de preus de Lleida coincideixen, com ja havíem previst, amb les 
publicades per Hamilton sobre València i Aragò. 
 Comparant acuradament, els preus del forment de cadascun de les tres zones 
esmentades observem que: 
 - L'evolució que segueixen les tres corbes corresponents als preus efectius és similar. 
 - També són coincidents els anys de preus màxims i mínims. 
 - La repercusió de la guerra civil catalana es nota a Aragó i a València, però més 
atenuada. 
 - La corba de preus de Lleida és més similar a la d'Aragó, que a la de València. 
Ambdues ciutats tenen en comú que són terres de l'interior, productores de gra. Tot i amb 
això, l'amplitud de les mitjanes cícliques de Lleida és major ja que la capacitat cerealística de 
les nostres terres era inferior a la de les terres aragoneses. 
 Una altra coincidència és la de l'evolució del preu del forment de la nostra ciutat amb 
la del preu del forment barceloní donada a conèixer per Del Treppo, des de l'any 1430 fins les 
darreries de segle. 
 En l'evolució del moviment periòdic del preu del forment s'aprecia una gran amplitud 
de les oscil.lacions, símptoma d'una important manca d'elasticitat de l'oferta, molt superior a 
l'observada per Vicedo i Gabarrou pel segle XVIII a Lleida i a Tàrrega, respectivament. 
 L'estudi del moviment cíclic, determinat per un mínim inicial i un mínim final, ens 
permet observar que les variacions del preu del forment són algunes vegades brutals, 
repercutint, necessàriament, en l'economia dels contemporanis, per alguns d'ells, 
favorablement, per la majoria, nefastament. La seva amplitud arriba a cotes molt altes, 
314,90%, 297%, 289,40%, 287,50%, 266,66%, 225%, quan segons Gabarrou, al segle XVIII, 
a Tàrrega, tots els índex, excepte un, es situaven per sota del 100%. 
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 Responent a la hipòtesi que havíem fet a l'inici del capítol, tant el preu de l'ordi com el 
de la civada, cereals secundaris, segueixen una evolució molt similar a la seguida pel preu del 
forment, cereal primari. 
 També, com havíem plantejat, en el preu de l'ordi, respecte del preu del forment, 
s'observa una major variació anual, com a resultat d'una major manca d'elasticitat de l'oferta. 
Les dades del moviment periòdic de l'ordi se situen dins els límits de 151,79 i -67,98 front als 
límits establerts en 105,11 i -69,26 del forment. 
 Referent a l'apreciació, feta per Labrousse sobre el segle XVIII francès, que en 
moments de crisi, el cereal secundari augmenta més que el cereal primari, hem de dir que els 
moments més crítics del preu de l'ordi no coincideixen, la majoria de les vegades, amb els 
moments més crítics del preu del forment, encara que com ja hem dit, les variacions del preu 
de l'ordi són sempre molt més notòries. 
 Concernent a la variació anual del preu de la civada, és menys important que la de 
l'ordi, malgrat que l'amplitud màxima del preu de la civada arribi a 166,10, quan la de l'ordi 
arriba a 151,79. Ja que la resta de xifres del preu de la civada són inferiors a les del preu de 
l'ordi. 
 Malgrat les diferències en la intensitat de les variacions el preu del forment, l'ordi i la 
civada, va seguir en línies generals, una evolució dels preus similar, marcada pel preu del 
forment. En canvi, l'evolució seguida pel preu del vi, és completament diferent. Amb un 
comportament del tot irregular i amb brusques variacions anuals, com assenyala també 
Vicedo sobre el vi lleidatà de l'època moderna. 
 Però amb un diferència encara major: la greu repercusió que la guerra contra Joan II 
tingué en els preus del gra, en el preu del vi, malgrat existir, va ésser molt lleu. 
 A més dels preus dels productes agrícoles esmentats, la font documental ens 
proporciona informació sobre els preus d'un conjunt heterogeni de productes, alguns dels 
quals tenen en comú que son emprats com a materials per la construcció. 
 Malgrat que el preu de cada producte en qüestió segueix una evolució diferenciada de 
la resta, hi ha una clara coincidència de la progresió seguida entre els materials de 
construcció, d'una banda, i la resta de materials de altra. 
 Ambdós grups coincideixen en una aproximació dels preus de cada producte, així 
com es va avançant en el segle XV. En una compressió dels preus, iniciada als voltants de la 
segona dècada del segle XV, que culmina en uns preus mínims un quart de segle després. 
Seguida d'un augment que assoleix els preus més alts a l'entorn del 1470, enmig del període 
crític de guerra civil. 
 Contràriament, després de la guerra, els preus dels dos grups evolucionen de forma 
molt diversa: mentre els preus dels materials de construcció baixen, malgrat que, a finals de 
segle, tornin a pujar un xic, el preu de la resta de productes es manté en els nivells assolits 
durant el període més critic de la Guerra Civil. Les causes del decreixement dels preus dels 
materials de construcció, les hem de cercar en el consequent depoblament de la ciutat i la 
disminució de la demanda de nous materials de construcció després de la guerra. Causes que 
un cop desaparegudes, permeten que els preus dels esmentats materials tornin a augmentar, 
durant la darrera dècada de la centúria. 
 Finalment, en termes generals, l'evolució del preu dels productes agrícoles en relació a 
l'evolució del preu dels productes no agrícoles lleidatans coincideix amb les dades publicades 
per Hamilton referents a Aragó i València. A la nostra ciutat, fins l'any 1440 trobem un 
període en què el preu del forment se situa alternativament per sota i per sobre del preu dels 
productes no agrícoles. A partir d'aquest moment, (28 anys amb anterioritat a Aragó i 40 a 
València) el preu del forment se situa per sobre del preu del productes no agrícoles. 
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 Esdeveniment que corrobora un cop més les similituds dels diversos aspectes 
integrants de l'economia de Lleida, extensibles a tot Catalunya, amb els dels altres regnes de 
la Corona d'Aragó. I que els greus successos esdevinguts al Principat a mitjan segle XV, 
repercutiren amb més o menys intensitat arreu de la Corona d'Aragó. 
 
 Ja hem vist com a mitjan segle XIV es produí, a tot Europa, un canvi general de 
conjuntura, conseqüència del qual, l'economia entrà en un fort retrocés. Per Catalunya, hom 
accepta que l'inici de la decadència econòmica tingué lloc molt abans de la guerra contra Joan 
II. Vicens Vives situa el primer símptoma de crisi entre els anys 1381 i 1392, Salrach a partir 
de l'any 1375 i Vilar fa referència entre els anys 1346 i 1365 a un canvi de conjuntura 
profunda, quan el florí substitueix al croat. 
 
 Les dades de les que nosaltres disposem ens indiquen, coincidint amb Vilar, que entre 
els anys 1361 i 1364, segons la documentació obtinguda dels llibres d'obra de la Seu Vella, 
s'esdevingué un període molt crític per l'economia de Lleida. 
 Durant aquest curt període de temps es produí una davallada de la producció agrícola 
que provocà un augment molt important dels preus. (Els preus de l'any 1363 són darrera dels 
de l'any 1473, els segons més elevats de tota la sèrie). Els salaris nominals augmentaren 
considerablement, indicant una manca de mà d'obra, per ocupar tota l'oferta que existia en 
aquell moment. En canvi, els salaris reals disminuiren, conseqüència de l'elevat preu dels 
aliments, situant-se en uns valors que no tornarem a trobar fins l'any 1473, dins el període 
crític de Guerra Civil. L'equivalència entre el florí i el diner, l'any 1364 era de 1=126, una 
relació que no tornarem a trobar fins l'any 1432. 
 Totes aquestes dades són símptomes inequívocs d'una crisi profunda que s'esdevingué 
durant aquests anys. Ara bé fou circumstancial? O, contràriament, el període 1361-1364 el 
podem emmarcar dins un període de crisis molt més ampli?. 
 Quines foren les causes que provocaren el decreixement productiu? Foren causes 
naturals com la sequera o alguna plaga? Fou per una manca de població conseqüència de la 
pesta i per posteriors epidèmies o, fins i tot, per l'emigració dels lleidatans cap a altres 
contrades? No hem d'oblidar que durant aquests anys s'estava lliurant la guerra de Pere el 
Ceremoniós contra Pere el Cruel de Castella, i que, entre els anys 1363 i 1365, es 
desenvolupà de forma activa a les terres catalano-aragoneses. 
 
 Entre els anys 1380 i 1390 ens trobem davant un període inflacionista. Un període en 
què es produeix un desequilibri entre producció i preus agrícoles. La producció de gra 
disminueix, mentre augmenta la de verema i es manté constant la dels carnalatges i menúcies. 
Els preus, especialment el del forment augmenten. Els salaris en moneda augmenten, 
conseqüència d'una manca de ma d'obra motivada per les epidèmies (l'any 1380 va ésser un 
mal any per Lleida), que queda palesa en la participació de les dones en les obres de la Seu 
Vella. També els salaris reals augmenten, malgrat l'ascens del preu del gra, el que denota una 
gran activitat econòmica i una oferta de mà d'obra que no es pot satisfer. L'augment salarial, 
correspon, doncs, a un període inflaccionista resultat de la devallada demogràfica. Es un bon 
moment pels assalariats. 
 Entre els anys 1390 i 1410 s'arriba progressivament a un equilibri entre producció i 
preus agrícoles. La producció continua baixant, però els preus s'estabilitzen. Els salaris 
continuen augmentant. 
 Conseqüentment, no podem parlar de crisi econòmica general ni d'un decreixement 
dels preus, durant el període 1380-1410. Contràriament observem en les gràfiques 
corresponents a les mitjanes mòbils de l'evolució dels preus dels cereals, que les corbes tenen 
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un moviment ascendent. També els salaris continuen augmentant, tant els nominals com els 
reals, malgrat que aquests darrers amb alguns entrebancs. La crisi econòmica general que 
Vicens Vives emplaça a Catalunya, però principalment a Barcelona, entre els anys 1380 i 
1420 no es fa sentir tan greument a Lleida. De fet no és fins cap el 1410 que les corbes de les 
mitjanes mòbils dels preus dels cereals comencen a davallar. 
 Segons els llibres d'obra és en el període 1410-1420 que podem parlar de crisi per 
l'economia lleidatana. La producció augmenta, contrariament els preus baixen i 
conseqüentment, també baixen els salaris reals, malgrat que els salaris en moneda augmentin. 
 
 El període comprès entre els anys 1420 i 1440, és el millor del segle per l'economia 
lleidatana. Hi ha un augment important de la producció agrícola, especialment de forment i de 
civada, provocat probablement per un augment de la població que s'ha anat recuperant des de 
finals del segle XIV. També augmenta el preu dels cereals, en canvi el preu dels productes no 
agrícoles disminueix. Els salaris en moneda es mantenen estables, ja que la manca de mà 
d'obra d'èpoques precedents s'ha vist reduïda pel constant augment demogràfic. En canvi els 
salaris reals disminueixen, conseqüència de l'alça del preu del forment. 
 Es, doncs, un bon moment pels productors, pels estaments privilegiats que gaudeixen 
de la possessió de terres. En canvi, la capacitat adquisitiva dels menestrals disminueix, encara 
que lentament. 
 
 Exceptuant la crisi del període 1410-1420, el trend que seguí l'economia lleidatana 
des de l'any 1380 fins l'any 1440 fou ascendent. Entre els anys 1440 i 1460 hi ha un període 
depressiu. Es prepara la guerra civil. Com diu P. Vilar: "la guerra surt de les crisis abans de 
portar-les a llur apogeu."1038 
 A partir de l'any 1440 i fins l'esclat de la guerra contra Joan II hi ha una davallada 
constant i persistent de la producció (forment, civada, ordi, verema i carnalatges i menucies). 
També dels preus dels cereals (excepte el període 1456-1462) i de la majoria de productes no 
agrícoles que tenim documentats. Així com dels salaris, tant en moneda, com reals. 
 La compressió tant de la producció com dels preus ens indueix a pensar en una 
disminució de la població, motivada possiblement, no tant sols per motius naturals, sinó per 
una possible emigració a altres regions davant la situació social, política i econòmica que de 
mica en mica es va generant. 
 Cal que parem esment a l'augment dels preus que s'inicia a partir de l'any 1456, que 
Del Treppo1039 documenta també a Barcelona i que li serveix de base per afirmar que entre 
els anys 1454 i 1462 hi ha una clara puja de l'economia catalana. Però l'augment dels preus, 
vigorós i continuat, no és conseqüència de la forta davallada de la producció?. I no és l'inici 
de la fase d'alça continuada de preus que arribarà al seu punt més alt els anys de la guerra?. 
 La minva salarial indica que malgrat la probable recessió demogràfica, la demanda de 
mà d'obra supera encara a l'oferta, provocantant una disminució de l'activitat constructiva. 
 Tot en conjunt, ens adreça a una economia depressiva, on la circulació de capital és 
cada cop menor. Un període depressiu tant pels productors com pels obrers. La greu crisi 
econòmica que aquests anys s'estava gestant, fou una de les causes de fons de la guerra civil. 
 
 Entre els anys 1460 i 1475 s'esdevé el període crític de guerra civil, i naturalment de 
ruïna econòmica. 

                                                 
1038 VILAR, P.: Catalunya dins la Espanya Moderna. Vol. I, Ed. 62, Barcelona, 1966-1968, 2ª ed.p.199 
1039 TREPPO, M. Del: Els mercaders catalans i l'expansió de la corona catalano-aragonesa al segle XV.p.539. 
Ed. Curial, Barcelona, 1976, p.539 
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 Els preus, tant dels productes agrícoles, com dels productes no agrícoles, augmentaren 
desmesuradament. Els salaris en moneda de tots els obrers que treballaren a la Seu Vella 
també augmentaren, però els dels piquers ho feren en un percentatge molt més elevat que els 
de la resta de treballadors. 
 Aquest important augment salarial dels piquers coincideix, durant tot el període, pero 
especialment l'any 1462, amb la presència a la Seu, d'un important nombre de piquers 
biscains. L'any 1462 és, de tota la sèrie estudiada, l'any que participaren, en les obres de la 
Seu, un major nombre de piquers (un total de 18). La majoria dels quals col.laboraren en les 
obres que estaven a càrrec del Capítol per la defensa de la ciutat. 
 L'important augment salarial dels piquers fou conseqüència de les determinades 
circumstàncies que es visqueren durant aquest període. Durant els mesos precedents a l'esclat 
de la guerra, els piquers foren imprescindibles en les obres que es realitzaren per defensar la 
ciutat. Un cop passat l'enfrontament bel.lic, foren necessaris en les obres de refeta dels 
albergs destruits. 
 No obstant això, l'important augment salarial dels piquers i el més discret dels fusters 
i manobres, els salaris reals minvaren a causa de l'excessiu preu al que arribà el forment. 
 També en l'augment generalitzat dels salaris en moneda hem de veure les 
conseqüències de la devaluació monetaria. (L'any 1463 un florí valia 156 diners quan l'any 
1454 valia 132 diners). 
 
 Enllestida la guerra, Catalunya es va trobar enfonsada en la misèria, despoblada i amb 
una manca de capital. 
 Els preus dels cereals prosseguiren baixant constantment fins la dècada dels anys 
vuitanta. (De tota la sèrie, el preu més baix del formen el trobem l'any 1482, el de l'ordi l'any 
1481 i el de la civada l'any 1486). La davallada persistent dels preus fou la conseqüència del 
desequilibri existent entre població i producció. Mentre la demografia de la ciutat va quedar, 
després del període crític de guerra, molt malmesa, la producció cerealística estava 
relativament recuperada a partir de la dècada dels anys setanta. 
 Els salaris en moneda dels obrers especialitzats augmentaren discretament fins 
aproximadament l'any 1485, mentre els dels obrers no especialitzats descendiren. En canvi, 
els salaris reals de tots ells, a conseqüència dels baixos preus del forment augmentaren 
considerablement. De fet aquests anys, que hom considera com el moment àlgit de la 
depressió econòmica catalana i com veiem també lleidatana, és el moment en què els obrers 
assoleixen el més alt poder adquisitiu de tot el període de temps estudiat. 
 A partir de l'any 1490 s'entra en una fase alcista de l'economia lleidatana. Tant la 
producció, com els preus dels productes agraris, com els salaris dels obres especialitzats 
augmenten. Un símptoma que la crisi s'està superant i que la situació social i econòmica es 
refà és que els salaris dels fusters, que durant el període de depressió van ésser igualats i 
superats pels salaris dels piquers, tornen a situar-se per damunt d'aquells. 
 
 Més que d'una llarga fase de decreixement de l'economia lleidatana, i pensem que 
també catalana, hem de parlar d'una alternança de fases decreixents amb altres de pujança 
econòmica. 
 Des de l'any 1380 fins l'any 1440, exceptuat el període comprès entre els anys 1410 i 
1420, que coincideix amb un moment de crisi política, l'economia lleidatana va seguir un 
ritme ascendent. A partir d'aquesta data s'entra en un procés continuat de depressió 
econòmica, que conduí Catalunya, juntament amb altres factors, a la guerra civil. Durant el 
període de guerra i de postguerra, s'aguditza la depressió econòmica, i no fou fins a les 
acaballes del segle XV que l'economia inicia una nova etapa ascendent. 
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 Hom pot conclure, un cop rellegides les ratlles precedents, i en relació als 
plantejaments que a les pàgines introductories d'aquesta tesi fèiem, que la cronologia fixada 
per P.Vilar i Vicens Vives sobre les pautes de la crisi econòmica catalana del segle XV, és 
avui en dia vigent. 
 La corroboració de la hipòtesi, ja esmentada per Hamilton i recullida per ambdós 
historiadors, que les pautes seguides per l'evolució dels preus i salaris catalans són similars a 
les dels regnes veïns i especialment a les de València i Aragó. Cal situar també la crisi 
catalana dins el marc de crisi econòmica, general a l'Occident europeu. 
 També permet el total convenciment que la guerra civil fou el resultat de la crisi 
econòmica i social que s'estava gestant des dels voltants de l'any 1440 i que portà aquesta a la 
seva culminació. 
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 TRANSCRIPCIÓ DE DOCUMENTS. 
 
 Hem considerat interessant transcriure algunes planes de dos llibres d'obra, perquè el 
lector conegui com és la font documental que hem emprat. Hem escollit, d'entre tots, els 
llibres d'obra corresponents a dos períodes de temps ben allunyats entre si, els anys 1363 i 
1456. Tot i la diferència temporal de gairebé un segle, podem comprobar que els continguts i 
el sistema emprat en el seu enregistrament en els llibres de comptes no varien. 
 
 LLIBRE D'OBRA DE L'ANY 1363. 
 
 FOL. 6V 
 
 Rebuda de les partilles dels diners de ço que pertany a la obra en totes les pebordries e 
de tots blats. 
 
 GENER E FEBRER 
 Suma maior de tot lo forment de les dites pebordries exceptat aquel del camp de 
Juneda, per ço com seu a fer altra partylla a tots senyors XLVI cafiços IIII fanegues, del qual 
toque a l'Almoyna IIII cafiços e VII fanegues V almuts e mig. 
 
 Suma major de tot lo forment del camp de Juneda a tots senyors LV cafiços VII 
fanegues, del qual toque a l'Almoyna IV cafiços VI fanegues VI almuts e mig. 
 
 Suma de tot lo forment pertanyent a l'Almoyna en les dites pebordries.......... X cafiços 
II fanegues III almuts. 
 
 Partilla d'ordi dels Castells. 
 Suma major de tot l'ordi dels Castells a tots senyors CVI cafiços V fanegues, del qual 
toque a l'Almoyna X cafiços Vii fanegues VI almuts e mig. 
 Partylla d'ordi del camp de Juneda 
 Suma major de tot l'ordi del camp de juneda a tots senyors LXXXII cafiços III 
fanegues, del qual toque a l'Almoyna VIII cafiços II fanegues VI almuts e mig. 
 
 Suma de tot l'ordi pertanyent en les dites pebordries a l'Almoyna..........XVIII cafiços 
X fanegues IV almuts. 
 
 FOL. 7R. 
 
 Partylla d'avena dels Castells. 
 Suma major de tota l'avena dels castells a tots senyors X cafiços, de la qual toque a 
l'Almoyna I cafiç. 
 
 Partylla d'avena del camp de Juneda. 
 Suma major de tota l'avena del camps de Juneda a tots senyors XXII cafiços VI 
fanegues, dels quals toque a l'Almoyna II cafiços III fanegues. 
 
 Suma de tota l'avena pertanyent a l'Almoyna en les dites pebordries..........III cafiços 
III fanegues. 
 



321 

 Partylla de les menuncies dels Castells. 
 Suma major de tots los diners de les menuncies dels castells a tots senyors V milia 
CCCCX sous, dels quals levam per cartes e per corredures LVII sous I diner, roma a partir V 
milia CCCLII sous XI diners dels quals los blats de la mijana sobirana en que lo senyor bisbe 
no pren sino lo huyte de CCC sous, roman a partir MMMMLII sous XI diners, dels quals 
toque a l'Almoyna CCCCLV sous III diners malla. 
 Item fem partilla dels CCC sous dels blats de la mijana sobirana en que lo senyor 
bisbe no pren sino lo huyte, dels quals toque a l'Almoyna LXXX sous. 
 Suma dels diners de les menuncies e de blats menuts del camp de Juneda a tots 
senyors MCCCXCIX sous, dels quals levam per cartes e per corredures XVI sous X diners, 
romans a partir MCCCCLXXXII sous II diners, dels quals toque a l'Almoyna CXCII sous II 
diners malla. 
 
 Suma dels diners que toquen a l'Almoyna en les pebordries..........CCXXVII sous V 
diners malla. 
 
 FOL. 7V. 
 MARÇ E ABRIL 
 
 Partylla de març e abril, any MCCCLXIII 
 Suma major de tot lo forment de les dites pebordries a tots senyors LXXVII cafiços, 
dels quals toque a l'Almoyna VII cafiços VIII fanegues III almuts e mig. 
 
 Partylla d'ordi. 
 Suma major de tot l'ordi de les dites pebordries a tots senyors LVII cafiços una 
fanega, del qual donam al censal del dega V cafiços II fanegues IIII almuts e mig, toquen a 
partir LII cafiços I fanega, del qual toque a l'Almoyna V cafiços II fanegues IIII almuts e mig. 
 Suma de l'ordi de les dites pebordries pertanyent a l'Almoyna V cafiços II fanegues 
IIII almuts e mig. 
 
 Partylla d'avena. 
 Suma major de tota l'avena de Montagut de les torrres d'Açanuy e del graner de Leyda 
a tots senyors V cafiços X fanegues, de la qual toque a l'Almoyna VII fanegues. 
 Item rebi de les menucies de faves de les dites pebordries II almuts e mig les qual veni 
a raho de VI diners per damunt, fan XV diners. 
 Item rebi de cebes e d'ayls que tocaben al dret de l'Almoyna XIIII diners. 
 
 Partylla de diners de menuncies de les dites pebordries. 
 Fo venuda la verema del celer de Segarra an Pasqual Fontova e an Pere Ferrer per 
preu de MMMC sous, dels quals toue a l'Almoyna CCCLX sous, dels quals CCCLX sous e 
CXL sous que toquen a l'Almoyna deven levar per cartes e per corredures VI sous VI diners, 
roman que toque a l'almoyna en les dites pebordries CCCCXC sous VI diners malla. 
 Suma major de tots los diners de les dites pebordries a tots senyors no cal fer partilla 
ja que han ahut les pebordries sa part. 
 
 FOL. 8R. 
 MAIG. 
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 Partylla dels blats e de diners del mes de mayg ho de la pebordria pertanyents a 
l'Almoyna de l'any desus dit. 
 
 Partylla de forment dels Castells. 
 Suma major de tot lo forment dels Castells a tots senyors LXIII cafiços VII fanegues 
III almuts del qual toque a l'Almoyna VI cafiços IIII fanegues III almuts. 
 Suma de tot lo forment de Çudanell a tots senyors XVII cafiços IIII fanegues, del qual 
toque a l'Almoyna I cafiç VIII fanegues VII almuts. 
 Suma de tot lo forment de la dita pebordria pertanyent a l'Almoyna d'aquest any VIII 
cafiços I fanega e I almut. 
 
 Partylla d'ordi dels Castells. 
 Suma major de tot l'ordi dels Castells a tots senyors XCIII cafiços IX fanegues, del 
qual toque a l'Almoyna IX cafiços III fanegues IIII almuts e mig. 
 Suma l'ordi de Çudanell a tots senyors VIII cafiços IX fanegues, del qual toque a 
l'Almoyna X fanegues IIII almuts e mig. 
 Suma de tot l'ordi pertanyent a l'Almoyna en la dita pebordria d'aquest any de 
LXIII.......... X cafiços III fanegues. 
 
 FOL. 8V. 
 Partylla d'avena dels Castells. 
 Suma major de tota l'avena dels Castells a tots senyors XVI cafiços VI fanegues VI 
almuts, de la qual toque a l'Almoyna I cafiç VII fanegues X almuts. 
 
 Partylla de l'avena de Çudanell. 
 Suma de l'avena de Çudanell a tots senyors XV fanegues, de la qual toque a 
l'Almoyna I fanegua VI almuts. 
 Suma major de tota l'avena de la dita pebordria pertanyent a l'Almoyna d'aquest any I 
cafiç IX fanegues IIII almuts. 
 
 Partylla dels diners dels blats venuts e de tota la dita pebordria. 
 Suma de tots los diners de tots los blats venuts a tots senyors MMMI sous, dels quals 
toque a l'Almoyna CC sous I diner e pugesa. 
 
 Partylla dels diners de les menucies dels Castells de la dita pebordria. 
 Suma dels diners de les menucies dels Castells de la dita pebordria a tots senyors 
MMCCCLXX sous, dels quals levan per cartes e per corredures XXIX sous XI diners. 
Roman a partir MMCCCXL sous I diner, dels quals toque a l'Almoyna CCLXXXIIII sous. 
 
 Partylla de les menucies de Çudanell e de Granyana. 
 Suma de tots los diners de les menucies de Çudanell e de Granyana a tots senyors 
MCCCL sous, dels quals levan per cartes e per corredures XIX sous IIII diners. Roman a 
partir MCCCCXXX sous IX diners, dels quals levan per raho dels blats de Granyana en que 
lo senyor bisbe no pren sino lo huyté, LXV sous. Roman a partir MCCCLXV sous IX diners, 
dels quals toque a l'Almoyna CXXXVI sous VII diners. 
 Item fem partylla dels dits LXV sous dels blats de Granyana an que lo senyor bisbe no 
pren sino lo huyté, dels quals toque a l'Almoyna LVI sous VI diners. 
 
 FOL. 9R. 
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 JUNY E JULIOL. 
 
 Partylla dels mesos de juny e juliol. 
 Suma de tots los diners de les menucies del celer de Santa Maria e de les menucies de 
Santa Maria de l'Horta e la delma del celer de Santa Maria a tots senyors VII milia 
DCCCCLX sous, dels quals levan per cartes e correduries LXX sous X diners. Roman a 
partir VII milia DCCCLXXXIX sous II diners, dels quals levan per les mesions comunes del 
celer de Santa Maria CLXX sous. Roman a partir VII milia DCCXIX sous II diners, dels 
quals levan per los blats del celer de Santa Maria en que lo senyor bisbe no pren sino lo huyté 
MCCCCLX sous. Roman a partir dels quals fem partylla VI milia e CCLIX sous II diners, 
dels quals toque a l'almoyna DCXXV sous XI diners. 
 Item fem partylla dels MCCCCLX sous dels blats del celer de Santa Maria en que lo 
senyor bisbe no pren sino lo huyté, dels quals toque a l'Almoyna CXLVI sous. 
 Suma de tots los diners de les dites pebordries pertanyents a l'Almoyna de l'any desus 
dit DCCLXXI sous XI diners. 
 
 Pertylla de forment. 
 Suma de tot lo forment a tots senyors XI cafiços, del qual levan per lo sensal del 
cabiscol VII cafiços II fanegues. Roman a partir III cafiços X fanegues, del qual toque a 
l'Almoyna III fanegues V almuts e mig. 
 
 Pertylla d'ordi 
 Suma de tot l'ordi a tots senyors XIX cafiços XI fanegues, del qual levan per lo sensal 
del cabiscol VII cafiços XI fanegues. Roman a partir XII cafiços IX fanegues, del qual levan 
per raho del sensal de l'avena que no bastare e navie mins que l'ordi IIII cafiços V fanegues. 
Roman a partir VIII cafiços IIII fanegues del qual toque a l'Almoyna X fanegues. 
 
 Niquil pertylla d'avena. 
 
 FOLI 9V. 
 AGOST E SETEMBRE. 
 
 Partylla de forment de les dites pebordries. 
 Suma major de tot lo forment de les dites pebordries a tots senyors XLVIII cafiços II 
fanegues, del qual toque a l'Almoyna IIII cafiços IX fanegues VII almuts. 
 
 Partylla de l'ordi de les dites pebordries. 
 Suma major de tot l'ordi de les dites pebordries a tots senyors XXXV cafiços I 
fanegua IIII almuts e mig, del qual toque a l'Almoyna III cafiços VI fanegues I almut e mig. 
 
 Partylla d'avena de les dites pebordies. 
 Suma major de tota l'avena a tots senyors XVII cafiços X fanegues VI almuts, de la 
qual toque a l'Almoyna I cafiç II fanegues V almuts e mig. 
 
 Partylla dels diners de les menucies. 
 Suma major de tots los diners de les menucies a tots senyors MCCCXXX sous, dels 
quals levan per carta o per corredures per raho del delme de la carn que les altres ja eren 
pagades V sous II diners. Roman a partir MCCCXXIIII sous X diners dels quals levan XX 
sous que lo senyor dega lexa al comprador de la delma de la casa per raho car los castelans li 
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havien pres dels anyels en lo loch de Vilanova d'Alpicat. Item ne levam per meso que fan lo 
dia que fem les partylles IIII sous X diners. Roman dels quals fem partylla MCCC sous dels 
quals toque a l'Almoyna CXXX sous. 
 
 FOL. 10R. 
 OCTUBRE 
 
 Partylla de forment del mes d'octubre Suma lo forment de la dita pebordria a tots 
senyors XIII cafiços I fanegues, del qual toque a l'Almoyna I cafiç III fanegues VII almuts e 
mig. 
 
 Partylla d'ordi. 
 Suma l'ordi de la dita pebordria a tots senyors XIIII cafiços VII fanegues, del qual 
toque a l'Almoyna I cafiç V fanegues IIII almuts e mig. 
 
 Partylla d'avena 
 Suma la avena de la dita pebordria a tots senyors XIX fanegues de la qual toque a 
l'Almoyna I fanegua XI almuts. 
 
 Partylla de diners de les menucies de la dita pebordia. 
 Suma major de tots los diners de les menucies de la dita pebordria a tots senyors 
DCCLXVII sous, dels quals levan per cartes e per corredures VI sous VIII diners. Roman a 
partir DCCLX sous IIII diners, dels quals levan per los blats de la migana johana en que lo 
senyor bisbe no pren sino lo huyté CCCCX sous IIII diners. Roman partir CCCC sous, dels 
quals toque a l'Almoyna XXXV sous. Fem partylla dels diners CCCCX sous dels blats de la 
migana johana en que lo senyor bisbe no pren sino lo huyté del quals toque a l'Almoyna XLI 
sous malla. Item fem partylla dels diners dels blats venuts pagades totes mesons sobrada a 
tots senyors CLXIIII sous II diners, dels quals toque a l'Almoyna XVI sous V diners. 
 Item foren revudes les menucies a la verema d'Albares al peborde per preu de cLX 
lliures les quals se deu llevar per cartes e per corredures XXVIII sous II diners, toque a 
l'Almoyna. No se leva res no sen es comtat..........CCCXVII sous II diners. 
 
 FOLI. 10V. 
 NOVEMBRE E DECEMBRE. 
 
 Partylla de forment dels dits mesos ho pebordries. 
 Suma major de tot lo forment de tots senyors XL cafiços V fanegues dels quals toque 
a l'Almoyna IIII cafiços IIII almuts e mig. 
 
 Partylla d'ordi. 
 Suma major de tot l'ordi de les dites pebordries a tots senyors XLI cafiços VII 
fanegues, del qual levan per lo sensal del dega VII fanegues. Roman a partir XLI cafiços del 
qual toque a l'Almoyna IIII cafiços I fanega II almuts. 
 
 Partylla d'avena. 
 Suma major a tots senyors XII cafiços ii fanegues VI almuts. Toca a l'Almoyna I cafiç 
II fanegues VIII almuts. 
 
 Partylla dels diners de les menucies. 
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 Suma major de tots diners de les menucies a tots seynors VI mil i CCCC sous, dels 
quals levan per cartes o per corrredures LXV sous IIII diners. roman a prtir VI milia 
CCCXXXIIII sous VIII diners, dels quals levan per los blats del sot de Rufea en que lo 
senyor bisbe no pren sino lo huyté M sous. Roman a partir V milia CCCXXXIIII sous VIII 
diners, dels quals toque a l'Almoyna DXXXIII sous V diners malla. 
 Item fem partylla dels M sous dels blats de sot de Rufea en que lo senyor bisbe no 
pren sino lo huyté, dels quals toque a l'Almoyna L sous. 
 
 FOL. 12R. 
 
 Suma de tot lo forment pertanyent a l'Almoyna en totes les dites pebordies del an de 
MCCCLXIII XXXVII cafiços II fanegues. 
 
 Del cual forment veni en l'almudí III cafiços IX fanegues a raho de VIII sous IIII 
diners que fan..........CCCLXXV sous. 
 Item veni del dit forment an Pere de Vallebriga, draper, XVI fanegues a raho de VIII 
sous VIII diners que fan..........CXLI sous IIII diners. 
 Item ne veni a maestre Jachme de Cascayls I cafiç a raho de Ix sous menys II diners 
que fan.........CVI sous. 
 Item ne veni an Esteve d'Areny I cafiç de forment a raho de VIII sous X diners que 
fan..........CVI sous. 
 Item ne veni al almudi VI cafiços a raho de Ix sosu menys II diners 
fan..........DCXXXVI sous. 
 Item ne veni an Perico d'Aguilar I cafiç a raho de Ix sous menys Ii diners 
fan..........CVI sous. 
 Item ne veni an Arnau Alguer I cafiç a raho de IX sous menys II diners fan..........CVI 
sous. 
 Item ne veni an Pere Romeu e an Lorenç Mir. D'aço fo corredror an Pere de Rochafort 
a raho de IX sous menys II diners XXIII cafiços que fan al for de sus dit ab ses amostes 
segons es acostumat..........MMCCCCXXXVIII sous. 
 Item ne veni an Bernat Algerre VI fanegues de forment a for de Ix sous menys II 
diners fan..........LIII sous. 
 Item ne veni an Arnau Gaço IIII fanegues a raho de VIII sous X diners 
fan..........XXXV sous IIII diners. 
 Item ne veni d'aquel que ere estat aredolat de tot lo mont per ço com ere broços VIII 
fanegues a raho de VIII sous I diner fan..........LXIIII sous VIII diners. 
 Suma de tot lo forment venut XXXIX cafiços VII fanegues. 
 Suma dels diners que son abuts del dit forment MMMMCLXVII sous IIII diners 
 
 FOL. 12V. 
 
 Suma de tot l'ordi pertanyent a l'Almoyna en l'an de MCCCLXIII en totes les dites 
pebordries. 
 
 Del qual sa a de faltar del an de MCCCLXI lo qual han feyta retencio de les 
pebordries de novembre e deembre VI fanegues VIII lamuts abatuts del an de LXII V almuts 
e mig que deu cobrar l'Almoyna. Roman VI fanegues II almuts e mig. 
 Deuen els pebordes de gener e febrer de MCCCLXIII IIII almuts d'ordi. 
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 Item sa adefalcar VII fanegues VIIII almuts e mig d'evena per la qual doni ordi 
aytantes fanegues e aytants almuts als pebordres de novembre e deembre del an de MCCCLX 
e dos quels ere deguda. Roman pagar aço XLIII cafiços IX fanegues II almuts e mig. 
 
 Del qual se vene an Pere Guyllamora mercader XV cafiços a raho de III sous VI 
diners e part que fa e fou corredor don Cermonoig juheu porgador..........DCXXXII sous VI 
diners. 
 Item d'altrs part se vene del dit ordi an Ramon Perpenynan mercader XV cafiços a 
raho de III sous VI diners e malla per fanegua que fan.......... DCXXXVII sous Vi diners. 
 Fou corredor don Cermonoig porgador. 
 Item sen vene al artiacha de Benasch VIII fanegues aquel for metex que 
fan..........XXVIII sous IIII diners. 
 Item sen vene an Guillem Çestala beneficiat de la Seu III fanegues al for desus dit 
fan..........X sous VII diners malla. 
 Item sen vene an Miquel de Quixigar VI fanegues al for desus dit que fan..........XXi 
sous III diners. 
 Item sen vene an Pere de Vallabriga droper VIII fanegues que al for metex 
fan..........XXI sous III diners. 
 Item sen vene an Pere de Vallabriga draper VIII fanegues aquel for metex que 
fan..........XXVIII sous IIII diners. 
 Suma de tot l'ordi venut XXXII cafiços I fanegua. 
 Suma dels diners que son abuts del ordi MCCCLVIII sous VII diners malla. 
 
 FOL. 13R. 
 
 Suma la avena pertanyent a l'Almoyna en les dites pebordries VIII cafiços XI 
fanegues XI almuts e mig. 
 De la qual se vene an Pere Guyllamora mercader IX cafiços a raho de III sous IX 
diners que fan..........CCCCL sous. 
 Fou corredor don Cermonayg porgador. 
 Item sen vene a l'Artiacha de Benasch IIII fanegues quel for mateix que fan..........XV 
sous. 
 Item sen vene an Arnau ALguer II es fanegues al for de sus dit que fan.......... VII sous 
Vi diners. 
 
 Suma de tota l'avena venuda IX cafiços VI fanegues. 
 Suma dels diners abuts de l'avena CCCCLXX sous VI diners. 
 Suma major de tot lo blat açi com ordi forment e avena que ses venut per en Miquel 
Berenguer del qual ha exit en diners entre tot..........V milia DCCCCVIII sous IIII diners 
malla. 
 
 FOL. 21R 
 
 Despeses de piquers e altres despeses feytes per mi Miquel Berenguer segons ques 
segueix per anant. 
 
 Costaren dues mans de paper per al present libre..........III sous 
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 Primerament foren pagats a maestre Jachme Cascayls disapte V dies d'agost ab una 
cedula que comence hobran en la pedrera la setmana apres pasada. 
 Primerament lo maestre VI jornals a rao de III sous fan..........XVIII sous. 
 Item N'Aparici Serboyl VI jornals a rao de II sous X diners fan...........XVII sous. 
 Item en Johan de Peyrona VI jornals a rao de II sous X diners fan...........XVII sous. 
 Item Bernat Sala VI jornals a rao de XVIII diners fan...........IX sous. 
 Item lucea de ferraments d'aquesta setmana...........IIII diners. 
 Diluns prop pasat darrer dia de juliol agueren IIII homens de manobra adobar los 
camins de la lo pont a rao de XVIII diners fan...........VI sous. 
 Dimarts seguent agueren VI homens de loguer an aquel preu metex fan...........Ix sous. 
 Dimecres seguent agueren X homens de manobra a rao de XVIII diners fan...........XV 
sous. 
 Dijous seguent agueren VI homens de manobra a rao de XX diners fan...........X sous. 
 Divendres seguent agueren VI homens de manobra a rao de XX diners...........X sous. 
 
 Suma de pagina CXIIII sous IIII diners. 
 
 FOL. 21V. 
 
 Dissapte XI dies d'agost foren pagats a maestre Jachme e altres piquers ab I cedula 
que començe hobran en la lotga la setmana de Sent Lorenç. 
 Primerament lo maestre V jornals a rao de III sous fan...........XV sous. 
 Item n'Esteve d'Areny II jornals a rao de II sous X diners fan...........V sous VIII 
diners. 
 Item n'Aparici Serboyl V jornals a rao de II sous VIII diners fan........... XIII sous IIII 
diners. 
 Item en Domingo Blanch II jornals a rao de II sous VIII diners fan...........V sous IIII 
diners. 
 Item en Johan de Peyrona V jornals a rao de II sous VIII diners fan...........XIII sous 
IIII diners. 
 Item en Domingo Lena IIII jornals a rao de II sous VI diners fan...........X sous. 
 Item en Bernat Ferrando II jornals a rao de II sous VIII diners fan...........V sous IIII 
diners. 
 Item don Jordi III jornals a rao de II sous VI diners fan........... Vi sous VIII diners. 
 Item Domingo Esteve II jornals a rao de II sous IIII diners fan...........IIII sous VIII 
diners. 
 Item Bernat Sala I jornal a rao de XVIII diners fan...........XVIII diners. 
 Item lucea de ferraments...........XXI diners. 
 Item costaren de port dues himages de Sent Agustí tro a la Seu...........VI sous. 
 
 Dicmenge XX dies d'agost doni e pagui a maestre Jachme e als altres piquers ab una 
cedula que començe hobran en la llotga del portal la setmana de Santa Maria d'Agost. 
 Primerament lo maestre V jornals a rao de III sous fan...........XV sous. 
 Item n'Aparici Serboyl V jornals a raó de II sous X diners fan...........XIIII sous II 
diners. 
 Item en Joan Peyrona V jornals a rao de II sous XVIIIdiners fan...........XIII sous IIII 
diners. 
 Item en Domingo Lena V jornals a rao de II sous VI diners fan...........XII sous VI 
diners. 
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 Item en Bernat Ferrando I jornal a rao de II sous VIII diners fan...........II sous VIII 
diners. 
 Item en Domingo Esteve I jornal a rao de II sous IIII diners fan...........II sous IIII 
diners 
 Item costa de port I carratal del cap pont tro a la Seu...........IV sous II diners. 
 Item costa lucea de esta semana...........VI diners. 
 Item don Jordi V jornals a rao de II sous V diners que fan...........XII sous VI diners. 
 Suma d'esta cedula LXXXII sous II diners. 
 
 FOL. 22R. 
 
 Dicmenge XXVI dies d'agost foren pagats a maestre Jachme de Cascayls e als altres 
piquers ab una cedula que comence hobran en la lotga del portal la setmana de sant 
Bartholomeu. 
 Primerament maestre Jachme V jornals a rao de III sous fan...........XV sous. 
 Item n'Aparici Serboyl V jornals a rao de II sous X diners que fan...........XVIII sous II 
diners. 
 Item en Johan de Peyrona V jornals a rao de II sous VIII diners fan...........XIII sous 
IIII diners. 
 Item Domingo Lena V jornals a rao de II sous VI diners fan...........XII sous VI diners. 
 Item don Jordi V jornals a rao de II sous VI diners fan...........XII sous VI diners. 
 Item en Bernat Ferrando II jornals a rao de II sous VIII diners fan...........V sous IIII 
diners. 
 Item Domingo Esteve II jornals a rao de II sous IIII diners fan...........IIII sous VIII 
diners. 
 Item lucea de ferraments...........X diners. 
 Item costaren de port III carratals del cap pont tro a la Seu...........XXIII sous III 
diners. 
 Item costa de loguer una bestia que porta pedra de fyl del pont a la Seu...........IIII 
sous. 
 Suma d'aquesta cedula CV sous VII diners. 
 
 LLIBRE D'OBRA DE L'ANY 1456. 
 
 FOL. 2V 
 
 Titols dels diners que ha tocat a la dita obra de les pertilles de les pabordies en l'any 
present MCCCCLVI e apar clarament en lo libre de les partilles del dit any per menut. 
 
 GENER I FEBRER 
 Primo toca a la dita obra de la pertilla de les minuccies del camp de 
Juneda...........XXXVIIII sous III diners malla. 
 Item toca a la dita obra de les minuccies dels castells de giner i 
febrer...........CLXXXII. 
 Item li toca de la pertilla de la mijana sobirana alias borriqua. No és examinada. 
 Item li toca de la tornada de la pertilla...........LXXVIII sous. 
 
 MARÇ I ABRIL. 
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 Item toca a la dita obra de la partilla dels solages de mar i abril...........I sous VIII 
diners. 
 Item de les minucies i carnalages de la dita pabordia...........LXXXIIII sous V diners. 
 Item de la partilla de la tornada de Soses...........XX sous. 
 
 MAIG. 
 Item toca dels solages venuts dels castells de maig...........I sou VII diners I pugesa. 
 Item dels solages de les Borges li toca...........VIII diners III pugeses. 
 Item de les minuccies i carnalatges dels castells...........LXI sous I pugesa. 
 Item de les menuccies de Çudanell i Granyana...........LXXII sous VII diners III 
pugeses. 
 Item de la pertilla de la tornada li toca...........CLVI sous. 
 Item per les menuccies de les Borges...........III sous VI diners. 
 
 JUNY I JULIOL. 
 Item li toca dels solages venuts de juny i juliol...........X diners. 
 Item dels carnalatges i menuccies...........I sou I diner III pugeses. 
 
 AGOST I SETEMBRE. 
 Item li toca dels solages venuts de agost i setembre. No és examinada. 
 Item de les minuccies i carnalatges de agost i setembre...........L sous VII diners III 
pugeses. 
 Item tres quintars e una rova d'oli que veni en Leyda a raó de XX sous lo 
quintar...........LXV sous. 
 
 OCTUBRE 
 Item li toca de les minuccies i carnalatges de octubre...........XXVII sous. 
 
 NOVEMBRE I DECEMBRE. 
 Item li toca de les minuccies i carnalatges de noembre i deembre...........CCIII sous VII 
diners II pugeses. 
 
 FOL. 3R 
 Titol del forment que ha tocat a la dita obra de les pertilles de les pebordies en l'any 
present MCCCCLVI 
 
 GINER I FEBRER 
 Primo a la dita obra del forment de la pertilla del Camp de Juneda apar en lo libre de 
les pertilles I cafiç III fanegues IIII almuts II cartrons. 
 Item li toca de la pertilla dels castells de giner i febrer forment e apar en lo libre de les 
pertilles I cafiç VIIII fanegues II almuts III cartrons. 
 
 MARÇ I ABRIL 
 Item toca a la dita obra forment de la pertilla de març i abril en l'any present e apar en 
les partilles. VII cafiços X fanegues. 
 
 MAYG 
 Item toca a la dita obra de la pertilla del forment dels castells de mag en l'any present. 
I cafiç V almuts III cartrons. 
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 Item toca a la dita obra de la pertilla del forment de les Borges XI cafiços VIII almuts. 
 
 JUNY I JULIOL 
 Item toca a la dita obra de la pertilla del forment de juny e juliol en l'any present. V 
cafiços VI fanegues 
 
 AGOST I SETEMBRE 
 Item toca a la dita obra de la pertilla del forment de octubre del any present VII 
cafiços X fanegues VI almuts I cartró. 
 OCTUBRE. 
 Item toca a la dita obra de la pertilla del forment de octubre. I cafiç VII fanegues IIII 
almuts II cartrons. 
 
 NOEMBRE DEEMBRE 
 Item toca a la dita obra de la pertilla del forment de noembre deembre en l'any present 
II cafiços II fanegues IIII almuts II cartrons. 
 
 Item pos en rebuda LXII cafiços II fanegues mig cartró de forment lo qual yo fuy 
tornador per conclusió de comtes del any MCCCCLV. LXII cafiços II fanegues mig cartró 
 
 Suma universal de tot lo forment rebut LXXXXII cafiços IIII fanegues I cartró mig 
 
 FOL. 3V 
 Vendes del forment de la dita obra fetes a diverses persones e a diversos fos en l'any 
present. 
 
 Dijous a XII de febrer del any present comenci vendre forment per manament del 
honorable capítol a raó de III sous X diners fanega e veni lo dit dia a diverses persones en 
menut...........III cafiços VIII fanegues...........CLXVIII sous VIII diners. 
 Item ne veni a XVI de febrer a diverses persones al dit for...........I 
cafiç...........XXXXVI sous 
 Item ne veni a XX de febrer al dit for a diverses persones...........II 
cafiços...........LXXXXII sous 
 Item ne veni dilluns a XXIII de febrer a mossen Merçé e altres diverses 
persones...........II cafiços...........LXXXXII sous 
 Item ne veni lo dit dia an Torrent e altres persones al dit for...........VII 
fanegues...........XXVI sous X diners. 
 Item an Bernat Fullater piquer...........I cafiç...........XXXXVI sous. 
 Item a mossen Caçador prevere...........VII fanegues...........XXVI sous X diners. 
 Item ne veni a na Colla e altres dones a raó de IIII sous per fanega...........XI 
fanegues...........XXXXIIII sous. 
 Item a XI de març an Antoni Albesa i an Mateu Torrent i diverses altres persones a 
raó de IIII sous...........I cafiç...........XXXXVIII sous. 
 Item a XII de març ne veni a la muller den Amat...........II fanegues i mitja...........X 
sous. 
 Item a XV de mag a mossen Merçer i altres diverses persones...........VIIII 
fanegues...........XXXVI sous 
 Item a XVIII de març al peliçer i altres diverses persones a raó de IIII sous...........X 
fanegues i mitja...........XXXXII sous 
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 Suma de pàgina de forment...........XIIII cafiços VII fanegues. 
 Suma de pàgina de diners...........DCLXXVIII sous IIII diners. 
 
 FOL. 4R 
 Item ne veni a XXII de març an Li Donzell fuster i altres persones...........VIII 
fanegues i mitja...........XXXIIII sous. 
 Item ne veni an Domingo lavador e a na Veneta...........II fanegues i mitja...........X 
sous 
 Item ne veni an Ramon Batlle...........VII fanegues..........XXVIII sous. 
 Item an Bernat Fullater piquer...........VII fanegues...........XXVIII sous. 
 Item ne veni al escolà Major de la Seu...........III fanegues...........XII sous. 
 Item a na VEneta i altres dones...........V fanegues...........XX sous. 
 Item al forner de la çuda dos cafiços del forment lestat a raó de IIII sous II diners per 
fanega...........II cafiços...........C sous 
 Item a mossen Refart canonge...........VIIII fanegues...........XXXVII sous VI diners. 
 Item dilluns a XXIII de mag an Cristofol sastre e altra dona...........II 
fanegues...........VIII sous IIII diners. 
 Item a la abadesa de santa Clara e an Jacme Mariner...........VII 
fanegues...........XXVIII sous II diners. 
 Item a na Prullas i sa companyona...........I fanega...........IIII sous II diners. 
 Item an Foma del ferro calderer...........I fanega i mitja...........VI sous III diners 
 Item a na Roger i sa companyona...........II fanegues...........VIII sous IIII diners. 
 Item a na Durana i an Rafael Sastre...........IIII fanegues...........XVI sous VIII diners. 
 Item dimars a XXV de maig an Ferran Cabater...........I cafiç VI 
fanegues...........LXXV sous 
 Item a na Ferana i an Vilaplana...........II fanegues...........VIII sous IIII diners. 
 Item an Rafael Sastre...........VI fanegues...........XXV sous. 
 Item an Pere Andreu...........IIIIfanegues...........XVI sous VIII diners 
 
 Suma de pàgina de forment...........VIIII cafiços V fanegues IIII almuts mig. 
 Suma de pàgina de diners...........CCCCLXVII fanegues V diners. 
 
 FOL. 4V. 
 Item an Bernat Castelló i a diverses altres persones al dit for de IIII sous II 
diners...........I cafiç III fanegues i mitja...........LXIIII sous VII diners. 
 Item divendres a XXVI de mag a na Veneta, an Calaçans, an Corbins i diversos altres 
ne veni...........II cafiços I fanega i mitja...........CVI sous III diners. 
 Item divendres a XXVIII de maig ne veni an Terça en Pere Dabella i altres diverses 
persones a raó de IIII sous II diners...........XI fanegues...........XXXXV sous X diners. 
 Item an Pere Salvador a na Vilagrasa, a na Mofereig i altres diverses persones al dit 
for...........II cafiços VIIII fanegues...........CXXXVII sous VII diners. 
 Item an Francesc Nadal Brafim cantareller i moro i a mossen Artiaca Major i altres 
persones...........II cafiços VIIII fanegues...........CXXXVII sous VI diners. 
 Item disapte a XXVIIII de mag a mossen Amat, a un pescater, a na Ferrana i altres 
diverses persones ne veni a raó de IIII sous II diners...........II cafiços II 
fanegues...........CXXXXV sous X diners. 
 
 Suma de pàgina de forment...........XII cafiços VIIII fanegues 
 Suma de pàgina de diners DCXXXVII sous VI diners 
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 FOL. 5R 
 Dilluns a XXXI de mag ne veni an Jaume Font, a na Moratona i altres persones a for 
de IIII sous II diners...........I cafiç I fanega i mitja...........LVI sous III diners. 
 Item a na Figuera,, a na Roga an Pere Miquel, an Antoni Ferrer i a daltres ne veni al 
dit for de IIII sous II diners...........I cafiços XI fanegues i mitja...........LXXXXVII sous XI 
diners. 
 Item an Medina, a na Ferrana, an Guasch, una mora, a na Canalera i a daltres diverses 
dones ne veni al dit for...........II cafiços X fanegues i mitja...........CXXXXIII sous VIIII 
diners. 
 Item an Jaume Çigar, al rector i moro, an Miralles, an Ramon Senant, an Pere Rog i 
altres diverses persones ne veni...........II cafiços VII fanegues...........CXXVIIII sous II diners. 
 Item dimarts primer dia de juny an Timor, a un hom de la Sisquella, a na Ferrana e 
altres...........III cafiços VII fanegues...........CLXVIIII sous II diners. 
 Divendres a II de juny a na Timora, na Ferrana i a daltres persones...........I cafiç VII 
fanegues i mitja...........LXXXV sous V diners. 
 Item dijous a III de juny a na Gerana, a na Fraguana, un hom de Guissona, na Serrana 
Rayona i daltres dones........... IIII cafiços III fanegues i mitja. 
 
 Suma de pàgina de forment...........XVII cafiços I fanega IIII almuts i mig 
 Suma de pàgina de diners...........DCCCCVI sous III diners. 
 
 FOL. 5V 
 Dijous a X de juny veni forment a for de IIII sous IIII an Bernat de Vilaplana, na 
Gostança, na Turroga, na Fatarella, na Purroga i daltres...........I cafiç IIII fanegues i mitga 
 Item a un hom del camp de Tarragona...........V fanegues...........XXi sous VIII diners. 
 Item lo dit dia a na Timora a mossen Cacador, an Quexa i altres diverses 
persones...........III cafiços II fanegues i mitja...........CLXVI sous X diners. 
 Dissapte a XII de juny a na Colla, an a Moforeig a na Barrufona...........III 
fanegues..........XVII sous IIII diners. 
 Dilluns a XIIII de juny a mossen Solanelles, a na Pasquala, a na Albesa i daltres al dit 
for de IIII sous IIII diners per fanega...........III cafiços VI fanegues i mitja...........CLXXXIIII 
sous II diners. 
 Dimars a XV de juny an Bernat Fullater piquer...........I cafiç...........LII sous. 
 Dijous a XVII de juny an Algayona, a na Ortigues, an Joan Martí i a diverses altres 
persones...........VI fanegues...........XXVI sous. 
 Dissapte a XVIIII de juny an Cabot, an Ferruç, a na Penavera...........VIII 
fanegues...........XXXIIII sous VIII diners. 
 Dilluns a XXII de juny veni al dit for a la muller den Aparici pastador, a mossen 
Artiaca Major, an Barbarroga...........I cafiç IIII fanegues...........LXVIIII sous IIII diners. 
 Suma de pàgina de forment...........XII cafiços IIII fanegues IIII almuts mig 
 Suma de pàgina de diners.....DCXXXXIII sous VI 
 
 FOL. 6R. 
 Dimars a XXII de juny veni an Françoy Berenguer, a na Timora, a na Clara Nabell i 
altres diverses persones al dit for de IIII sous IIII diners...........II cafiços I fanega...........CVIII 
sous IIII diners. 
 Dimecres a XXIII de juny veni a la muller del Bayner, a na Cistelera i altres dones al 
dit for.....V fanegues.....XXI sous VIII diners 
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 Dimecres a XXV de juny veni an Bernat Montuy, a na Malola, an Gomiç e Adaliro a 
for de IIII sous IIII diners per fanega...........V fanegues i mitja...........XXIII sous X diners. 
 Disapte a XXVI de juny veni a un piquer i a la muller den Ariego al dit for...........III 
fanegues...........XIII sous 
 Dilluns a XXVIII veni a na Timora i a na Rialba, a la Traginera i a daltres al dit 
for...........IIII fanegues...........XVII sous IIII diners. 
 Dijous primer dia de juliol veni an Duran, an Rafaell Sastre, mossen Nogues prevere, 
an Terca fuster i daltres al dit for...........II cafiços I fanega...........CVIII sous IIII diners 
 Item lo dit dia an Amenós, a na Figuera del Canó i a daltres al dit for...........VIII 
fanegues...........XXXIIII sous VIII diners. 
 Divendres a dos de juliol ne veni an Timor i an Castelldasens, an Catorre i 
daltres...........I cafiç V fanegues...........LXXIII sous VIII diners. 
 Dimars a XI de juliol veni al porter, a na Barguanca, a na Timora i a daltres al dit 
for...........I cafiç II fanegues i mitja...........LXII sous X diners 
 
 Suma de pàgina de forment...........VIII cafiços XI fanegues. 
 Suma de pàgina de diners...........CCCCLXIII sous VIII diners 
 
 FOL. 6V 
 Dijous a VIII de juliol veni a na Serrana i a sa companyona...........III 
fanegues...........XIII sous. 
 Item veni que ere un poch pichat a una pastadora IIII fanegues i an Bernat laiguader V 
fanegues i a un stodiant VI fanegues i a la Teixidora I fanega que fa tot a raó de IIII sous II 
diners per fanega...........I cafiç IIII fanegues...........LXVI sous VIII 
 Item veni lo qual avia porguat que ere picat a diverses persones a raó de IIII sous 
IIII...........I cafiç...........LII sous 
 Item veni del solatge que isque de la dita ciga an Pere Burgí V fanegues a raó de II 
sous per fanega...........V fanegues...........X sous. 
 Item veni de les porqueres de cert forment que avia porguat a na Durant II fanegues a 
raó de VI diners per fanega...........II fanegues...........I sou. 
 Item ne lanci de les porguadures que no podie servir arres II fanegues...........II 
fanegues 
 Suma de pàgina de forment...........III cafiços IIII fanegues. 
 Suma de pàgina de diners...........CXXXXII sous VIII 
 
 FOL. 7R. 
 Dijous a VIIII de juliol veni a na Barguanta i a na Estellera I fanega i an Amanós del 
Canó a ráo de IIII sous IIII diners...........II fanegues i mitja...........X sous X diners. 
 Dijous a XV de juliol veni an Bernat d'Abella a for de IIII sous II diners per fanega e 
a daltres d'Alcanó...........XI fanegues i mitja...........XXXXVII sous II diners. 
 Dimars a XX de juliol veni a mossen Espills prevere IIII fanegues a mossen Uguo de 
Sent Jordi VI fanegues e an Guomiç mitja fanega a raó de IIII sous II diners fa tot...........X 
fanegues i mitja...........XXXXIII sous VIIII diners. 
 Dijous aXXII de juliol lo qual ere romàs en la botigua que no gaire net a raó de IIII 
sous II diners per fanega...........III fanegues...........XIIII sous VII diners. 
 Item ne veni an Forgua IIII fanegues de forment novell a raó de V sous VI diners quel 
volie per sembrar...........XXII sous 
 
 Suma de pàgina de forment...........II cafiços VIII fanegues. 
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 Suma de pàgina de diners...........CXXXVIIII sous. 
 Suma universal de tot el forment venut...........LXXXII cafiços II fanegues IIII almuts i 
mig 
 Suma universal de diners.......... MMMMLXXVIII sous V diners 
 
 FOL. 8R 
 Títol del ordi que ha toquat a la dita obra de les partilles de les pebordies en l'any 
present MCCCCLVI així com clarament se mostre en lo libre de les pertilles 
 
 GINER FEBRER 
 Primo toca a la dita obra ordi de la partilla del Camp de Juneda i apar en les pertilles 
del dit any V cafiços IIII fanegues III almuts II cartrons. 
 Item li toca de la partilla d'ordi dels castells VIII fanegues VI almuts 
 
 MARÇ I ABRIL 
 Item toca a la dita obra de la partilla del ordi de març i abril en l'any present III 
fanegues. 
 
 MAYG 
 Item toca a la dita obra de la partilla del ordi dels castells de mag en l'any 
 present. 
 Item li toca de la partilla de les Borges I cafiç I fanega II cartrons. 
 
 JUNY I JULIOL 
 Item toca a la dita obra de la partilla del ordi de juny i juliol. Nichil que no basta al 
cabiscol 
 
 AGOST I SETEMBRE 
 Item toca a la dita obra del ordi de la partilla de aguost i setembre IIII fanegues V 
almuts II cartrons. 
 
 OCTUBRE 
 Item toca a la dita obra de la partilla del ordi d'octubre VIII almuts. 
 
 NOEMBRE DEEMBRE 
 Item toca a la dita obra de la partilla del ordi de noembre deembre III fanegues III 
almuts II cartrons i mig 
 Item pos en rebuda aquells XXX cafiços VIIII fanegues IIII almuts II cartrons de ordi 
lo qual jo era tornador i dels comtes del any passat per conclusió dels dits comtes del any 
passat per conclusió dels dits comtes........... XXX cafiços VIIII fanegues IIII almuts II 
cartrons 
 
 Suma universal de tot l'ordi rebut...........XXXV cafiços V fanegues V almuts mig 
cartró. 
 
 FOL. 8V. 
 Vendes de ordi de la dita obra fetes en l'any present a diverses persones. 
 Primo veni a un home de Rufea a raó de I sou VI diners per fanegua...........I 
cafiç...........XVIII sous. 
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 Item ne veni a la Ostalera que dien na Conques al dit for...........I cafiç...........XVIII 
sous. 
 Item ne veni un dijous a diverses persones al dit for...........I cafiç V 
fanegues...........XXV sous VI diners. 
 Item ne veni a la Bastera III fanegues i a sa filla II fanegues al dit for...........V 
fanegues...........VII sous VI diners. 
 Item ne veni al ostaler del ostal del Angel al dit for...........X cafiços...........XV sous 
 Suma de pàgina de ordi...........IIII cafiços VIII fanegues. 
 Suma de pàgina de diners...........LXXXIIII sous 
 Suma de pàgina d'ordi venut...........IIII cafiços VIII fanegues 
 Suma universal de tot l'ordi venut...........III cafiços VIII fanegues 
 Suma universal dels diners rebuts...........XXXV 
 Suma universal de tot l'ordi rebut...........XXXV cafiços V fanegues V almuts mig 
cartró 
 
 FOL. 9R 
 Títol de la avena que ha tocat a la dita obra de les pebordies en l'any present segons 
clarament se mostre en lo libre de les pertilles. 
 
 GINER FEBRER 
 Primo toca a la dita obra de la avena de la pertilla del Camp de Juneda l'any present. 
Nichil 
 Item de la avena dels castells de gener i febrer III fanegues X almuts 
 
 MARÇ ABRIL 
 Item toca a la dita obra de la partilla de la avena de març i abril I cafiç IIII fanegues 
  
 MAYG 
 Item toca de la avena de la partilla dels castells de mayg a la dita obra IIII fanegues 
 Item de la pertilla de les Borges I fanega II almuts II cartrons 
 
 JUNY I JULIOL 
 Item toca a la dita obra de la partilla de la avena de juny i juliol. Nichil que no basta al 
cabiscol 
 
 AGOST I SETEMBRE 
 Item toca a la dita obra de la partilla de la avena de agost i setembre II cafiços X 
fanegues VIII almuts I cartró. 
 
 OCTUBRE 
 Item toca a la dita obra de la pertilla de la avena d'octubre VIII almuts I cartró 
 
 NOEMBRE DECEMBRE 
 Item toca a la dita obra de la partilla de noembre deembre III fanegues I almut I cartró 
 Item pos en rebuda vint cafiços huyt fanegues quatre almuts i mg los quals fui 
tornador per conclusió de comtes per l'any LV 
 Suma universal de la avena rebuda XXV cafiços XI fanegues X almuts II cartrons mig 
 
 FOL. 9R 
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 Vendes de avena de la dita obra fetes en l'any present a diverses persones Primo veni 
a mossen Joan Cortit cavaller a raó de I sou VIII diners...........III cafiços IIII 
fanegues...........LXVI sous VIII diners 
 Item ne vene que ere molt brocosa a raó de I sou VI diners...........III 
fanegues...........IIII sous VI diners. 
 Item ne veni a mossen Rabins a raó de I sou VIII diners...........III fanegues...........V 
sous 
 Item ne veni a mossen Rafart al dit for...........I cafiç...........XX sous. 
 Item ne veni an Ramon Florença ostaler al dit for...........V fanegues...........VIII sous 
IIII diners. 
  
 Suma de pàgina d'avena venuda...........V cafiços III fanegues 
 Suma de pàgina d'avena rebuda...........XXV cafiços XI fanegues X almuts II cartons 
mig. 
 Suma universal d'avena venuda...........V cafiços III fanegues. 
 Suma universal d'avena rebuda...........XXV cafiços XI fanegues XI almuts II cartrons 
mig. 
 
 FOL. 13R 
 Dates e despeses fetes per mi dit Pere Florença prevere i procurador de la dita obra en 
l'any present MCCCCLVI 
 
 Dates comunes 
 Primo costa lo present libre I sou III i tres mans de paper que compri per fer los libres 
de les pertilles i libre de realbarans i tresllats dels presents comtes II sous VI diners que fa 
tot...........III sous VIIII diners. 
 Item pagui an Miquel Torrent per un jornal que adoba les tenebres...........III sous 
 Item costaren dues armelles de ferre que fiu fer a mestre Cardet per estrenyer les 
portes dels armaris en que estan los vestiments de seda per ço que les rates non entrasen que 
ja havien fet prou mal...........I sou IIII diners. 
 Suma de pàgina...........VIII sous I diner 
 
 FOL. 13R 
 Item pagui an Joan Abrí per un jornal i mig de ell i del moço que adobaren lo 
bastiment de la coloma per a la festa de Cinquagèssima...........VIIII sous 
 Item costaren tres aristles grans que compram per fer lo dit bastiment i CCC tatxes 
que compri de Joan Soler...........VII sous III diners. 
 Item costa una migana de fust que compri del saboner per fer quatre quarratons per a 
un castell dels entremesoso de Corpus Cristi a raó de VI diners lo palm i avie de larch que 
costa VI sous VI diners i de port VI diners. Item costa un coster que compri per guarnir los 
dits quarratons que avie XXX palms costa IIII sous i IIII diners de port i compril de Johan 
Sisquar que af tot............II sous I diner. 
 Item compri tres lliures i miga de claus per fer los quarratons dels castells de la 
profesó de Corpus Cristi a raó de VII diners per lliura monte...........II sous VII diners. 
 Item pagui an Miquel Torrent per VII jornals que obra en adobar los castells dels 
entremesos e fer los carratons per manament del honorable capítol que no ni havia agut mai 
en aquells castells...........XXI sous. 
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 Item pagui a mossen Joan de Peralta prevere i collidor del veynage de la ciutat XL 
sous per la dita obra per l'any present així com quiscún any ja ha acostumat de paguar i tinch 
albara...........XXXX sous. 
 Suma de pàgina...........LXXXX sous XI diners 
 
 FOL. 14R 
 Item pagui a un home de plaça tres jornals que escombra e feu velles les rexes dels 
portals de la Seu que eren plens de fems e no seren escombrades mes avie de XII anys que a 
raó de II sous per dia monte...........VI sous. 
 Item pagui altre home de plaça a VI d'aguost per dos dies que feu bella la casa de la 
degania e especialment feu belles dues cambres per metrey los entremesoso de Corpus Cristi i 
escombra lo cequió que passe davant la casa de la obra que sobrexie per lo carrer de mossen 
Rabins com plovie i lo storrentave en lo qual quarrer avie fet fer graons lo honorable capítol 
en temps de mossen Pau Cardona a cost de l'obra...........III sous VIII diners 
 Item pagui a un home de plaça per tres dies que escombra i rague detras de la Seu i 
feu ho net i feu un cequió en la costa del castell del rey que vede que nos en rune lo pati que 
de la seu fins a la dita costa i feu altres coses menudes i prenie de loguer per dia XXII diners 
que monte...........V sous VI diners. 
 Item pagui a mossen Voltorina collector de la talla del subsidi del rey per la solució de 
juny del any present MCCCCLVI i per l'albarà II diners que fa tot...........C sous VIII diners 
 Item pagui an Edoart Caporta plegador del dret de la liura del vi cert vi en gros que 
veni a la canella del cup lo jorn que trescolam tinch albarà...........XIV sous IIII diners. 
 Item pagui a un ayguader per un jornal que ajuda ab lo somer e sos arreus a escombrar 
los patis de la Seu e lança la terra la setmana de Santa maria d'agost...........II sous VI diners. 
 Item pagui an Pere Morelló e son company plegador del sisé e de la liura per lo dret 
del vi d'un vexell que veni en agost VI sous VIIII diners tinch albarà...........VI sous VIIII 
diners. 
 Suma de pàgina CXXXVIII sous V diners. 
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ABREVIATURES 
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Al. Co. Seu.: Almoiner de la Confraria de la Seu. 
a.: Almuts 
Ago-Set.: Agost-Setembre 
A.C.Ll.: Arxiu Capitular de Lleida. 
A.P.Ll.: Arxiu de la Paeria de Lleida. 
Ard. Major.: Ardiaca Major. 
Ard. Tarr.: Ardiaca de Tarrantona. 
Diferenc. absoluta.: Diferència absoluta. 
Diferenc. %: Diferència en %. 
d/f: Diners per fanega 
d.: diners. 
E.: Entrades. 
Escolà Maj.: Escolà Major. 
f.: Fanega. 
Fol.: Foli. 
Gen-Feb.: Gener-Febrer. 
Juny-Jul.: Juny-Juliol 
Ll.O.: Llibre d'Obra. 
M. Cant.: Mestre de Cant. 
M. Capítol.: Mestre del Capítol. 
M. Cor.: Mestre del Cor. 
M. Cases.: Mestre de Cases. 
M. fagistol.: Mestre del fagistol. 
Mar-Abril.: Març-Abril. 
Mitj. Mòb.: Mitjana mòbil. 
Mitj. Mob. Rectif.: Mitjana Mòbil Rectificada. 
Mitja. Rectif.: Mitjana Rectificada. 
Not. Capítol.: Notari del Capítol. 
Nov.-Dec.: Novembre-Desembre. 
Oct.: Octubre. 
P. Aniversaris.: Procurador dels Aniversaris. 
P. Cardenal.: Procurador del Cardenal. 
Pr. Cardenal.: Procurador del Cardenal. 
Pr. Bisbe.: procurador del bisbe. 
P. Maig.: Peborde de Maig. 
P.P.Maig.: Procurador del Peborde de Maig. 
Pro. Obra.: procurador de l'Obra. 
S.Orguens.: Sonador dels orgues. 
s.p.m.: Sense els punts màxims. 
Total Rec.: Total Rectificada. 
S.: Sortides. 
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