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INTRODUCCIÓ

1.TEMAD-ESTUCX

1.1. D UN MARC TEÒRIC GENERAL

Ui és que la cosa pública es composta
de tres de prsones. go

és, et menors. e majors E aquesta
composició aital és així com un ois humana!
compost de diversos membres {,„}, en la cosa
publica havia cap. * és aquell qui ha
to § senyoria, los ulls e les
són iot f els te braços són

qui dofenen la cosa publica, p és tes
cavallers t te hòmens d armes; to cor són tos

iss parts generatives son tos
t tes e cames son

to te peus que caiciguen la
són tos (pi ta e la

tteroün per lyr ofici tosümpi* (RCP. 1);

"1 posa ací Fiiogoiu?. que entre
tos que posen (a en
ten son tos mercaders, car r -
mercadena corre e abunda. és ple -
t fdftt t m bon Par tal, tos
mercaders diu que deuen sobre
toa gent del món, car diu que tos

son v<Ja d« la on són, e de sén
d« la publica, t sén deis

pobres, e son braç de tot bon negoci, de tots
compfcr.eflt Sens mercaders tes

caen, los prínceps tomen
tes jévens $« perden, tos pobres se'n ptoren.
Car ne que de
no curen de
són grans e pares e de
ta cosa publica. quant són bons

e ab bona consoènca* (RCP, XXXIH).

Quan r any 1383 Francesc EIXIMENiS el seu breu
sol» el (RCP) pensant en els
de la de València, la seva obra una

que s identificava amb els interessos
de la naixent burgesia ciutadana la fidelitat que

el Príncep els els mercaders que es
dedicavon al comerç (no que comprant i violaris
'empateen la mercaderia") tren l'element vital i necessari

1



per al bon funcionament no només de ta sinó tambe del
govern municipal Qua «en acuests mercaders a què m refereix
EIXIMENIS, a que es dedicaren al passar els anys,
van amb els dt l època, i com m va

la seva hegemonia econòmica, son questions que només
tenen sentit d'un mare teòric más general

Comprendre i explicar ta transformació i «i canvi d'una
formació social en una és un fenomen complex í difícil La
transició del modus de producció feudal envers el modus de
producció capitalista se'3 el marc teònc i general dins del que
s inserirà, indirectament, aquesti investigació La discussió
sobre qum va ser el principi motor del canvi en la societat
feudal ha generat una pol lèmica i rica sobre un tema que
en el ions es troba al darrera del nostre objecte d estudi En un
primer moment les teories de PIRENNE sobre el paper de tes

medievals í la resposta dels historiadors manetes, amb
Maurice DOBB ai capdavant, va generar ei conegut "Debat" respecte
la importància dels factors externs com a disolvents d« ta
societat feudal, o bé sobre el predominí dels (actors consideiats
interns. Més recentment un segon debat per Robert BRENNER
ría posât do manifest tes opinion? dels mateixos

marxistes partidaris de tes endogenes Mentre
un sector atorgava una al desenvolupament
de les forces productives dins del modus tie producció feudal, un

sector donava mapr a les de
producció que en tl si d aquella societat

L escenan privilegiat d'aquesta mutació va ser la
medieval Però el paper de la eins del mon feudal

hi, provocat no poques MERRINGTON t amb ell DOBB i
HILTON entre d'altres, consideren qu« no existe» un model dual
de transició a través del camp i de la societat urbana,
sinó qut cal entendre les dins del motius de producció
feudal.

Declinem ara d entrar dms ta problemàtica de la
transició, en termes econòmics, de la societat feudal, i ens
remetem ais autors que van participar en els esmentas debate que
ressenyem breument més endavant. Per contra el qut' ens interessa
més són tos reacions socials i polítiques que van desenvolupar-
se dins ta superestructura d'aquella societat, Quir és l'origen
de tes ciutats medievals, com es relacionen amb leitorn. i com
estan governades, són els temes que més directament configuraran
el nostre marc teòric

Longun de ta ciutat s explica a partir de la dinàmica
pròpia de te societat feudal, El desenvolupament de kss forces
productives í tes mateixes relacions de producció van afavorir ta
possibilitat de comptar amb excedents feudals en forma de moneda
més que no en espècia. La distnbució d'aquest excedent en mans
dels pagesos va facilitar que un sector de la població visqués al



marge dt la producció agrícola í formés desvinculats del
feu. La importància creixent que añina tenint aquesta
concentració de població artesana! a partir del segle XI, no m
comptar amb el suport, en aquests moments inicials, del caprtal
mercantil procedent del comerç a

Per norma general tes relacions camp ciutat eren tot
establertes entre un àmbit de producció agrícola, i un centre
eminentment, petó no absolutament, artesana) La ciuta. havia de
dominar el camp per M de garantir tant ei fiuxe d excedent
agrari que proveis la població urbana, com també el ''jxe de ma
d'obra necessària Si bé es pot parlar del domm« de la ciutat
envers el camp, no és menys cert que al mateix temps depama
d'ell El comerç, que no va originar la diferenciació de funcions
ente camp i ciutat, va actuar en una segona fase accentuant
aquella espeoal.itzaao Ate segles XI t XII, ei capital
mercant procedent dels mercaders de tes ciutats no controlava
els dos pote del procés: producció « mercat, SAÓ que art soto
suposava una acumulació accidental d« beneficis resultat de
comprar barat « vendre car. En darrera instància, com indicava
HILTON, et me tor de tot aquest rnovtrrrant provenia del camp, ja que
a la ciutat ten sols "es distribueix l'excedent que p ha estat
arrencat de les dels productors directes" En època de
cnsi. la ciutat, que en un primer moment havia participat a
crear tos base ï d'un nou econòmic amb el temps va
esoever«ir precisament un fre en aquest procés El capital

deia mercaders t la seva pròpia o.ganitzaao en
el si de les ciutats, va ser incapaç d'obnr prou amplis
que desbordessin tes antigues coordenades O altra banda els

enriquits amb van els seus
benèfic« a traves de formes remostes, i els membres més potents
de les urbanes senyors pnsdieaonals
de les que havien al voltant de la
ciutat.

El urbà o ciutadana, era,
doncs, e! i interrelació entre
camp i ciutat. Lluny de tes de PiRENNE respecte una
composició exciusstvament i als
feudals del patnaat. avui el caràcter ambivalent
d aquella oligarquia urbana. de procedència rural i

que a la t mercaders i artesans
benestants que econòmics al camp,

ei govern de tes En aquest sentit, els
originàriament de la noblesa i déte

mercaders no van acabar en contradicció sinó que els segons a la
van msenr se en una que estava

evoluoonant i canviant. Aquest? fusé del patnciat no va
sor químicament pma. Segons les de cada ciutat va
predominar un sector o ato del patnoat. el qual, a més.
estava exposat a tes de bàndols o (imatges interns, la
qual cosa va empènyer, ÍAREL, a cercar aliances exteriors



tu col·lectius socials i econòmics que on principi m formaven
part d'aquella oligarquía patricia al poder. DOBB. que m acaba
de veure tía l'existència d'una fusió, considera indubtabte la

d'una oligarquia. • ta oval s'hi pertanyia per criteris
de nquésa. Aquest patnciat compost sobretot per mercaders clar
exponent de l'important paper que jugava el comercial-,

i darrerament alguns membres destacats de
l'artesanat. era més d'un joc d'aliances que d'una
veritable fusió social

En aquest context tan ampli, el nostre objectiu és
analitzar ta formació i ta consolidació d'una oligarquia urbana
«n el govern d'una ciutat catalana, i ta utilització d'una

municipal que va servir d'escenari d'aquell procés
polític L estudi, per tant. ha de ser necessàriament polític i
també institucional, sense oblidar, però, el context econòmic i
social ta ei qual es desenvolupa el procés històric concret

1.2. .....A UN PLANTEJAMENT HISTÒRIC CONCRET.

El regim municipal de qualsevol ciutat catalana (i
utilitzem aquest concepte com a sinònim de nucli urbà. no ta seva
accepció jurídica diferenciadora de ciutat, poble, toc, etc...)
podrà estudiar se a parto1 dt ta documentació dt caràcter
estrictament jurídic sense necessitat aparent d utilitzar fonts
d informació social, econòmica, etc En el nostre cas, no
obstini lestudi morfològic de tes institucions de govern
municipal í ta seva dinàmica social i política, va precedit per
ta caractentzació global del nucli objecte d estudi No ens hem

a analitzar els òrgans de poder i gestió del municipi,
sinó que hem intentat dibuixar ei context general que no
envoltava. Els capítols I, II i III representen do fet una
introducció substanciosa a ta resta de treball En ells s estudia
el medi "físic, ta població, lurbamsme, i activitat econòmica i
l'estructura social de Cervera des de tes primeres noticies
documentades del segle Xi uns tes darreries del segle XIV.
Malgrat aquest caràcter "introductori*, hem intentat que cada
capítol fos qiK com més que una pinzellada superficial i
anecdòtica.

Analitzar el medi, tes activitats econòmiques, i ta
partició social de ta població no era ni una iniciativa
arbitrària ni molt menys supèrflua. Dedicar tant temps i treball
en uns capítols que no eren el moll de ta tesi obeïa a ta
confluència de determinats (actors. D'una banda perquè era
impossible abordar l'estudi de ta dinàmica política (i fins i tot
de ta modologia institucional) d'un govern municipal prescindint
dol context social í econòmic. ¿ Com entendre ta política
municipal si no orem capaços de determinar abans si ta població i
l'activitat econòmica í comercial del nucli estudiat estava en un



procés de decfcvi t dt creixement f, ¿ Com interpretar l'elevat
nombre de mercaders i notaris al Consell de ta Pàtria sense
comprendre el caràcter urbà del centre estudiat ?; j, Com
interrelacionar, en definitiva. les variables socials i
econòmiques amb els resultats i institucionals que
preteníem aconseguir del moll del treball ?, Si volíem
comprendre, i no només conèixer, ta dinàmica de! poder dins de la
ciutat i en el marc d« la Pàtria, ens va semblar imprescindible
d'introduir-nos d»ns lestudi sòao-econòmic d aquell centre.
Aquest estudi, altrament, no podia ser estàtic, sinó que havia de
permetre comprendre la societat toca' del segle XIV com el
resultat d'un procés Històric. De manera que havia d'abordar-se
ta investigació de l'estructura social i econòmica a la baixa
edat mitjana, i també els orígens i el desenvolupament d'aquella
estructura, amb ¡a qual cosa ens vam remuntar als segles XI i XII
per comprendre ta del XIV.

Aquesia necessitat de comprendre el context material,
social i econòmic camada amb ta inexistència a Cervera de cap
treball sistemàtic ni de síntesi sobre els aspectes que hem
indicat. Comptàvem, això si, amb una aportacó historiogràfica
tant remarcable com ta de DURAN I SANPERE, a més a més (Tun
considerable nombre d« publicacions monogràfiques que hem pogut
aprofitar de forma desigual. Això no obstant cap déte treballs
existents no satisfeia plenament les nostres necessitats: perquè
obeïen plantejaments historiogràfics forca diferente, perqué no
s havien proposat aquells temes d'estudi, perquè eren
excessivament parcials, i perquè, en definitiva, mai no s'havia
plantejat el caràcter i l'origen de (activitat econòmica que es
desenvolupava a Cervera

Però ta necessitat d omplir aquest buit historiogràfic
que acabem d'esmentar encara era molt més notable en el
plantejament original d'aquest treball, cosa que justifica
novament l'extensió i ta importància que hem concedit a aqueste
primers capítols En el fons. la idea original d'aquesta tesi era
fer un estudi d històna social i política en un centre urbà a ta
baixa edat mitjana Però ta propà documentació que anava
descobrint a l'arxiu, ta riquesa del fons municipal, i finalment
les circumstàncies personals labórate (incorporació al
Departament d'Històna del Dret i Dret Romà), tot va incidir que
el treball experimentés un gir cap a un plantejament en part més
institucional, però sense oblidar del tot els supòsits que
l'havien vist néixer.

En certa manera els capítols introductoris semblen
tomar part d'una aquelles històries regionals franceses, però en
darrera instància ta nostra intenció no era fer una "històna
completa" d'un centre urbà, sinó estudiar com s'hi organitzava el
govern local. U pomera port doncs, no pretenen ser un
tractament exhaustiu del medi físic, humà i construït, de tes
relacions econòmiques í de ("estructura de la població, sinó una



primera aproximació amb finalitats de sistematització

à primer capítol tracta «I medi 'is«, rurnà î
construit que conforma Cervera, il medi tis-c t nufiuMl M
recollim a partir d'investigactons i treballs ja publicats, i tan
sote pretén conèixer «j suport material an el qual s retalla una
comunital humana. L aspecte quantrtanu d aquosa conujnitat
configura el medi humà. conegut « partir sobretot dels fogatoes
del sagte XIV i deia volums d'estimes dels veïns. Aquest estud-
'̂"̂ »gràfir de Cervera i et seu entorn te interès tant si rs

tracta d'un tal estructura! com si l'observem MI evoli 60
històrica. EI resultat de l'acoó humana envers el medi nr.cural
ens porta no només • refer el paisatge construit, sinó taMbé a
intentar comprendre la lògica interna de la morfologia urbana.

Ei capítol N é« dedicat a faeMtai eco.Vjrmca.
S'investiguen els sectors productius (agricultura, ramaderia i
manufactura), la comercialització de ta producció rn la fira i el
mercal, i el consum de mercaderies a través dels rentres tfa tes
Imposicions municipals Els aspectes referits a »s infeccions de
capital procedent de l'exterior de ta ciutat n 'orma da rendes
censáis Í violar* es estudiat dms dal ccntext da la Hisenda
municipal, iguaique les imposicions

B capítol lit, uta fermar part d'aquesta
'introducció", M un altre interés particular S dat d'un bon
començament h-ivíem quantificat ta poWaaô dt Cervera al segle
X'V, rp.nàlis» qualitativa d'ao-jería poblaaó meroxia un
tractament erpeaal. La conservació de te sena documental date
llibres da* Manifest a I'AHCC ans bnndava r oportunitat da fer
una prirwra aproximació pe; a definir i delimitar gwpt socials a
partir de ta nquesa mob!e i immcble que confesaven teñir ate
hâtants da la «ta. Aquest tractament qualitatiu per mitjà da
mètodes estadístics anava més enüà de tes preocupacions
demogràfiques, i més taid ens serva per aborr/ir des d'una
perspectiva ürferent el tot de tes relacions polítiques al
Consell.

Si ete tres primers capítols que integren ta primera
part del treball representen un paper d"introducció socio-
económica'. ta segona part del treball, o el mol de ta tesi, es
desenv<'upa en els capítols IV, V, VI, Vil i VIII, Es »acte de
l'estudi de tas relacions juridiques i institucionals doi
municipi. Per fer-ho ens nan) servit només en part d'un esque.na
dass« que hem adaptat a lespecifiatat del nostre cas:
orígens, estructura í funcionament, i dinàmica social i política.

El capítol IV estudia ata orígens del règim municipal a
Cervera des dato primers temps documentats fins ta consolidació
del segte XIV. Hem dedicat un primer apartat a tes precondictons
bàsiques necessàries que expliquen l'apanció d'organitzacions



nv,nopals (segles XI . XII) amb espeoai referència al procés d»
rjpobtació i colonització 4» ta tom; un segon moment cronològic
que «iMt at finals M segle XI! fins tes darrenes at* XIII
veuria créixer un municipi rudimentari i gairebé provisional; i
el organitzat sena obra de «nais del secte XIII i
començaments deî segle X'V. Fins apuost mon .nt te molt difiòl de
conèixer a font el caràcter, l'estructura i tl funcionament
d'aquestes organitzacions, p que ta a l'abast m

ab pnviïegts reials que es van succeint Només • partir
de quan w conserva documentació produïda pel mateix ConseM-
senyal inequívoc d'un nivell superior d'organització- m podrem
aproforxür en el coneixement de l'organioació municipal, cosa
que a Cervera s esdevé a partir de 1332

Els capítols V, Vt i VI1 pretenen desvetllar ta
morfología institucional de ta Patris en el seu moment
d'estabrttat i de màxima activitat, al mateix temps que des de
diversos angles s analitza el funcionament intern i ta
ïrascendencta del govern munKàpal

Ei tema da ta moribfegta s abonda
sobretot en el capítol " S'entra a tant en els distints òrgans
da deasri i control municipals, en ta figura dels par». «ta
consellers i te prohoms, i es dóna un ente« especial a ta
persistència del Const« General a ta baixa edat mitjana en
contrast amb ta tendencia a reduir «i nombre d'intégrants del
Consell ordinari. En aquest -naïeix capítol s'estudia revolució
ete ta regulació jurídica d« ftttocio déte membres del Consell,
que és respecte dau de l'accés dato prohoms al govern de ta
vita La morfologia institucional saguew a-nb «I f-jncionamont M
CorseH. Però hi ha dos aspecte« importants de ta morfologia
institucional que permeten un tractament qua-iti'a^ i i estadisbc
que ultrapassen el seu valor merament r,o.i i estudi de tat
sessions del Consell, i ta distribució de càrrecs i
j'jK i •>•>!» »• »*t>«tlta»^»responsaowtais.

il capítol Vi estud«a te atribucions del Consell dt ta
Parti al Barg del segie XIV, El es perqué
pe/met adonar-se «n quins aspectes el Consell té capacitat
normativa i en quins altres s ha dt sotmetre a ta regulació
reial. Haft« un tractamenj me« i apartat dedicat a
l'admmistració dt i tos relacions del ConseH amb MS
delegats reíais (balite i veguer)

En tot aquest context tl terna dt ta Hisenda municipi
entitat Í importància suficient per rebre un

particular La documentació era per redactar un a'.tre
treball, però aquesta circumstància no va impedir que intentéssim
mtroduir-ncs-hi tf màxim pcssfcle L'estudi de ta Hisenda gira
entorn de quatre eixos principals: ongens de ta
municipal; estructura de lapareH financer deí rnuntop»
cen"ant-nos particularment en els funaonans de l'adm-mstració



econòmica; funcionament i caractéristiques de tes diferents
m«tituuons financera» municipals i travé* de
sistematitzat tfingressos i despeses; i tendien del pressupost
i de l'equüibn financer del Consell La insuficiència del
sistema fiscal és una de les clau? per comprendre ia
política del Consell baix-medieval

ei capítol Vil!, qu*> comprèn te tercera i
dan-era par? de la test. les relacions socials
polítiques dins del govern ur»>à. D'aqi.eata mènera s'ultrapassava
un estutí. institucional per entrar de pit ¿r la consideració
política dit Conti: qui aeettMx al Ccnsel!, en quines
circumstancies es ta» i quins mitjans tenir, a l'abast per
quantificar aquest *enomen polític.

De let s'ha inter tat un relatiu equilibri fi llarg del
desenvolupament et tota If recerca mir» el que podem anomenar
tendències e-tàfques, nstrtucionals a d'anàlisi morfològica, i

dinàmiques «jue pretenen copsar i entendre no només
i evoluaó de Im estructures. sinó també aquelles circumstàncies
que els donen sen't. ta tras^enòènoa i incidència que poden
tenir «n l'esdeverdor, i ta seva relació smb d altres niveltó
d'anàii», à més a met, el fet «fe realitzar una part de te
recerca després d'incorporar-me om g professor ajudant al
Departament d Història (M Dret i Drot (toma. també ha incidit tn
els resultats finals Els contactes intermiten'-i peno sempre

a'nb «1 Dr FON í' RIUS. un déte màxims especialistes en
règ!«n muniopal que acabava d esdevenir professoi emènt de ta
Litirvarsilr.t de Ba.cetoria. no podien smó conso!-dar ta vessant
històncr -juridicc del govern municipal que 10 estava estudiant
pení .imb l'aventatga dt poder comptar amb una obra c'e síntesi
impí'rscirKJtoJe. Postenorment. una relació més continua amb el
Or, IGLESIA FERREIROS. que s acabava de reincorporar com a
catedràtic de te disciplina d'Históna del Dret, va oferir-me una
/istó diferent de te maüria. El fü conductor de l'obra
d IGLESIA era el prtblema de te creació del dret. Sí bé
aquests plantejaments no podien tenir una aplicació directa en el
meu KM« d'investigaoô. tjmbe és cert q-¡e indirectament
ptene»aven en alguns dels problemes que em plantejava:
f'íídrronistraoó de justíaa en els municipis ¡ el dret que s'hi
aplicava, ta capacitat normativa de tes institucions municipals a
•a baixa edat mrtjana. tes relacions de poder enta el rei i tes
ciutats í els nivells d'autonomia gue tes últimes aconseguien
oms«aw, ei paper déte delegats rétete dins del Consell, etc..
La creació del dret era un plantejament nou qus podia aplicar-se
tant a làmbrt de ta cort, del senyonu o del municipi. En certa
man«ra es tractava d'una aproximació diferent a te Història del
Dret M com aleshores podia Hegir-se en els treballs de síntesi
araba«.

il cas és que tot plegat va provocar, com hem dit, una
certa mutació de te investigació. Sense abandonar certes
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Dret B resuR«toer«)cpeftment é* tiqueara teniu a (M mans.

f.

U qüestió dete'imte deí trebal f«JM dt tos qoe
límrt espaial no cfvfia

duttes: «M centràvem «n w tri nudi urbà, que era Cerera, ï
defugíem subtertug« comárcate o regionals que no hauríem mul
dur a (a pràctica. Ettudiar w« sola comunitat convertia ei
nottre prodste «n UM tiiatona toT>_^ abundant i mm

avui en els nostres cereta acadèmics. PME it
recerca ^ de dimensions reduïdes, mm un

&iiBst4' ftooÉl r^rtw¥* wiHi *fe britànics), està
extes «n » prestigiosa hatoria británica actua< (el malea
Rodney HILTON M ta im incursions; I tombé Edward THOMPSON «
través Cd cas paral·lel d'una biografia). En un aun àmbit, els
treballs de LE ROÍ LADURIE sobre Montaifiou. i de Cartes ESTEPA
»tom León. per posar nores dos exempies. manrfesten rextstència
duna h*tona total activa í científica. També t Cataianya avui
disposem de trebalte reaiment exemplars en aquest sen«: te¿
lese publicades d'Eva SERRA § pe* de to barer« de Sentmenat.
i d Enhc TELLO des de Cervera hm contribua notablement •
reconsiderar to importància científica at trebaBar en àmbiU
radi* «i h»stona. U necessrtat i to voluntat de renovació de
to Història tocal que es fa actualment, i l'interès per
reeM.kN»to su el panorama general, va ser e» tura del
col·loqui internacional ("L'espa. v«cuf) celebrat a Valencia a
finals dt 1988 que va cornptar amb to particpació de destacats
historiadors nacionaJs i forasters. Aquest típus d Història, corn
du Ignasi TERRADES, *tt pot utifctzar par comprendre i% rríanera
concreta, davant una reaütat més tangtote, qt,estK>ns comunes o
corrents generate a la històna'

B Ifmrt cronològic era més drf.ol da tar. S
l'estudi dato orígens dal règim municipal ens remetia a l'any
1182, to introducció sòao-econòmica va fer que reculéssim ato
primers testimonis escrits sobre Cervera, poc abans de l'any
1026. 1*1 da febrer det 1026 to comtessa Ermessenda, mant de
Berenguer Ramon i, feia donació a tres famífie« d'aquel·la terra
qua havien conquerit en 'apnssW dins to narca occidental dat
comtat d'Osona, que aviat coneixeríem par "Cervaria*. Paró el
punt final no es tan tac« da decidir. Des d'una perspectiva
ampla, ato segles XIV i XV s'haurien d'estudiar plegats, cosa que
no obstant no evitaria haver da tallar to recerca un moment o
altre. Cercar un final pel nostre estudi podia fer-se amb
critens diferente: viabilitat o conservació de to documentació.
fi d'un regnat, esdeveniment històric remarcable, ta específica
particularment important pal tona concret qua s'estudia, taH
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^* w^Pjnpp» «»•Sjpeî pj|̂ nn% ^HMv iBÉSi ™* pnjMinjp f^wVl̂ jp!

sagte efa* «atri*» par conèixer restructura ï ei hinbonirnem
datePaafte. També haviem aconseguit document«ció sufioent par
comprendra tes nterims poMojuaa entre ait membres dtl
Contai. D'atot banda, una reforma sign^cativa de te
comlguració date òrgans dt govern local no s'introduïa ins
1430, data que podria considerar se Kmit pel que fa a ragim
municipal. Rnalment observàrem que te documentació municipal ~ ~

V gairebé dupicava ranstent par al XIV. amb te puât
Kfinsar-se al sagte XV par un période tant airt fins
• te pseudo-reforma de 1430. suposava aogmentar__^ , ^ „

te oomptexMat de te r?cerca pw oMeiw moite
BfeM:SU

. — pal pua aJaâaMn a restructura dtl réoim municipal, i ans
MMI quedar amb ate volums da Cansats i dt Ctevena da 1395 (no
sa n'han conservât dt 1396) par fer-ho comodr amb l'acabament
dtl regnat dt Joan I pal pua te a l'estudi socw-economic
rtroductori. i dt morfotoga msíHuoonaJ després Pal pua ans
afecta, te date dt 1395 m es gâtas sigroftcatova. earn umpoc m
ho hauria esttt ni te mort de Para W m r acabament dt te
ohmBa catalana t al Compromis dt Casp. Par tant caMa cercar
un pur; tina! o bé amb entén dadfMl, e bi polític, sant
indüerent ropdó pua prenguessin. Acabar amb Joan 1 ens hav«
pâmas âa^Mpéndra al» pua preosàvem. i contwiuar endavant
naurJa implicat rabamar souslancialment ei to i la

B nostre période nava abastat te pnmera part fsi
constíerem 1380 com una data de referenoa) dtl dechvi pome,
soaal i econòmic del Principat, i deixàvem par a una aira
ocasió te segona part de te cnsi baix-medieval. Paro sobretot
Mm dsiurar-nos a estudiar al procés de tormaoó i coagulació
tfuna e^arpute urbana pua Wdrte una trascendencia notable an
al deems del sagte XV, ant) manifestacions un contundents com el
Compromis de Casp, ate conflictes entre te Biga i te Busca a
Barcelona, te duem CM i te revolta remenea U proporció de
tots aquests "toments hstòn<* ' f P*per put M jugaren tes
oligarquies ciutadanes, eren aspectes t temes ais pua havfom de
renunoar-hi.

U selecció dtl lama que desenvoluparem no va ser
arbitraria. En al tons. te genes, dal traba! pe: cercar se en te
tesi da »cenoaîura defensada a l'Estudi General dt Jäte el
20 dt setembre dt 1984 Poc abans. . SOM te direcció dtl
professor Mm BERTRAN, ans havíem proposal ectudter ate pomers
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símptomes de »a cri* ba«-me*eval a Ueida m seguint to línia
que hava «oat Pwrre en ta seva Moderna;
intent «f nostre fet finalment no MM poder dur a ¡a pràctica per
problemes tècnic», Peu en canvi w prosperar ta »dea de ter una
mena d'estudi semblant apfcaf a Cervera Un pr.mer contacte amb
l'arxiu (després quan encara m estava a i abast del públic
ens va fer adonar de nquesa documental 9«
conservava mim ta baixa etíat mitjana D entre el
«MM vam seleccionar un vell voiam «Tactes del Consell de ta
Pü*» datat de 1332 1333, cosa que e! fa un dels més antics
conservad • Catalunya El voium d acords municipals í algun
pnvüegi re«! ens m permetre d'introduir nos tant «n alguns
aspectes instrtuoonals del règim municipal, com en ta
problemàtica de ta hisenda municipal, i sobretot tu m relacions
sooals í polítiques en el marc del govern urbà. AqueMa primera
aproximació, t partir d'un sol volum d actes, va servir nos per a
clarificar ete plantejaments i ta problemàtica que el tema em
havia obert. Òbviament m havíem tancat cap tin« de recerca am
al contran havíem obert el panorama i havíem plantejat
interrogants que cakJna resoldre més endavant L exempte niés
evident és el de la formació d una oligarquía en et govern local.
Fixats els mecanismes de reproducció t tos pnncipate
manifestacions del poder oligàrquic, ta documentació emprada
aleshores no ens va permetre de precisar ei caràcter social del
grup hegemònic mercaders, notarà, rendîtes, terratinents,
senyors, artesans...,?

Perd si ta gènesi de l actual pot buscar se en
aquel·la tesi de llicenciatura, també sha de d«r que des
d aleshores ta comprensió dels problèmes plantejats ha
evolucionat i sha fonamentat amb nous raonaments Els entens
de setecoo que van dur-nos a estudiar el regim municipal de
Paena entre 1331 i 1333 avui continuen sent valtís, però cal
afegir ne d altres -

Un primer entén ríe selecció és el de rellevància
social i científica Estudiar tes institucions de govern
munwpaJ i ta dmàmtca i política en una ciutat catataría
a ta baixa edat mitjana té. com a mfntm» una triple justificació:
el tema, el moment htstònc. i el marc geogràfic EI tema em
sembla enormement interessant perquè suposa investigar els
mécanismes de poder més pròxims ais membres d'una comunitat
organitzada L'actuació déte organs superiors de podar (rei,
Cort. etc.) lenta encara una incidència directa molt allunyada de
tactual envers els membres d'una comunitat els sagtet Kill i
XIV. Eto nomes d aquell moment se sentien afectats més per les
decisions dels organs locals de gestió i administració, que no
per (administració de ta monarquia. No cal dir que els
organismes municipals actuaven en certa manera al servei dels
interessos retab, però això no fou una constant absoluta. Per
tant. aquest primer nivell organització política en ta qual els
veïns d'una ciutat tenien incidència, suposa un terreny
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d'investigaoó mott suggestiu Però suggestiu també perquè m m
pot pretendre comprendre ta 'gran política del regne* sense
conèixer abans aquesta 'peWa realitat política- que és el
muntcip». D'artra banda, si algun aípecte de ta medieval
que estudiem té w« projecció i una trascendencia en algunec
societats actuals, aquest aspecte és el de les relaoons soaate
i polítiques en el govern focal. Aquesta vinculació pot establir
se no amb els règims locals de tes grans actuals, amb el
sistema de partits, etc. . però si en els actuals nuclis rurals
i centres urbans de rangue inferior La política que es «tia i
que es ta en el munia» entès- m dau de relacions personate
més que no de classe t'o d aliança política; it lleialtat i et
vincle personal entre individus més enllà 6e fronteres
ideològiques el fe? de trascendir els interessos de class« en
benefici dun suposat interès comunal, etc són uns interessants
punts de convergència entre aquelles organitzacions batx-
med»evals i les petites comunitats actuals, tot i que el procés
d homogemtzació de tes actituds poètiques s ha mostrat
espeoalment intens a partir de te segona meitat del segie
actual

Ei nostre tema. en ultima instància, es planteja el
problema del poder «n un maro reduït a b. comunitat local Però
els cronològics que ens hem fixat aporten una nova dosi de
rellevància científica que cal evidenciar Tot i remuntar alguns
capítols de ta recerca a començaments del segle XI, la major part
de documentació fa referència a les darreries del segle XIII, i
sobretot ai segle XIV. Ano ens ha permès de copsar tes
estr jctures institucionals, sonats i econòmiques en un moment de
canvi i de cnsj Però a més d aquest tali transversal en la
històna de ta nostra comunitat, també hem muntat comprendra ta
traiectòna històrica d aquells aspectes La recerca sobre una
ciutat catalana al segle XIV permet Que ens introduïm en temes
tan essencials i relevants com el ja clàssic debat sobre ta
transició del al capitalisme La major part de
"subtemes' que ha generat ei debat ens afecten plenament: les
relacions camp-autat sobre les que tant s escriu avui a casa
nostra, ta transferència de (excedent rural al mercat urbà a
través de avernos él problema de longen i el
creixement de tes ciutats medievals i ei seu caràcter disolvent
(o no) de la societat feudal, ei vincle ente eis centres urbans
i ta realitat feudal circumdant, els plantejaments diferents
entorn et problema del motor del canvi social a ta baixa edat
mitjana; ei caràcter o de l'anomenat
patnciat urbà. ... i tants d altres aspectos que ja comentarem
en un sumari estat de ta qüestió Per tant el entén de
relevancia social í científica ha estat present a l'hora de
seleccionar el nostre tema d estudi Els aspectes abans esmentats
hi són presents directament o indirecta, í amb més o menys

segons tes fonts documentals a l'abast

Finalment. el entén de rellevància social í
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científica també ens ve donat per ta setecc«1, del marc geogràfic.
Cervera, que obtmgue títol de autat MU Felip V, i -je avut és
caprtal Ami comarca tap despoblada i endarrerida, a hi baixa
edat mitjana era el »só en importància demogràfica de!
Pnnopat. En el cas de Cervera conflueixen una sèrie de factors
que fan d aquesta autat un univers ideal d'investigació.
Primerament, i atesa l'escala dut moment concret, pet
considerar se Cervera com a exemple de nucli urbà de segon rangue
tu it context català En segon Roc es tacà d un centra que
sempre va estar vinculat a ta jurisdicció dels comtes de
Barcelona, amb ta qual cosa s eliminen cartes "impureses" que
poden detectar-se «n nuclis déponents de jurisdiccions feudals
laiques i eclesiàstiques. Es evident que to (unsdicaó reial
també va imprimir un seguit de característiques a tes comunitats
que hi depenien, però en M cas la junsdtcció reial sembla que
va permetre un major grau d'autonomia municipal i de ¡libertáis
individuals En tercer toc, el nostre centre urbà de junsdiccio
reial està ubicat en el que es cone« per Catalunya Nova. ta qual
cota dóna una atea dimensió al nostre cas particular Les
llibertats i franqueses atorgades peto comtes de Barcelona a tes
famílies que s avenen a repoblar temtons recentment ocupats
va ter que tes relacions feudals de dependència personal
tinguessin una intensitat oferent al que es vivia a ta Catalunya
Veta, A més a més cal recalcar que es tracta, en el cas de
Cervera, d'un enctau de terra endins allunyat per tant de tes
vies de comerç marítim tan importants en r activitat econòmica
del segle XIII. U distància i ta llunyania de Cervera amb ta
gran metròpoli que ja era Barcelona afegeu encan un altre
element d'mterés en el nostre cas, configurant se ta vila com un
centre 'autònom* relativament desvinculat de ta dinàmica del
centre dacttvitat barceloní Finalment, t er Quart loc, estem
davant d un nucli urbà que es desenvolupa en mig d'un enlom
majontànament feudal Tret dels tocs de Prats (de Wei), ta
Manresana i Copons, els altres nucís de la vegueria de Cervera
pertanyien a una jurisdicció ¿anyoriai , eclesiàstica, i
minoritàriament de ciutadans

Manifestar ta rellevància social del nostre trebaii ens
porta de nou al present Des de r interior del pats tenim una
magnifica ocasió per reivindicar una legitima parcel la de
protagonismo. Renunciem ate arguments "polítics" (però quins no
ho àón?). í ctnirtm-nos tn efe arguments científics. Es una
realitat que es repeteix cada dia el fet de construir ta
"Historia nación-M" des del melic barceloní. Fins i tot els
histonadors me. prestigiosos > rigorosos cauen en ta penllosa
temptació de ta generalització abusiva. Alió que succeeix a
Barcelona esdevé M i automàticament és historia del país.
L'escut de defensa sempre és el mateix: falten estudis locals.
Pere els estudis locals que trascendeixen ta topea i típica
"monografieta" son ignorats i totalment desconeguts. Hi pot haver
una mica de tot: una quantitat considerable d estudis locals que
cauen «n el localisme més estèril i inútil; deficient distribució
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9Ê canals de difusió apropiats; attau d'aquesta
MttAM>M: JÉÉK JÉlMlbÊUldiltfk E IlMMHWWJiMKaBl̂ ffikwfer jJL»L EJB.»fciji tfc O fî A JA Ela«l̂ f̂c f̂c»mvna QV u awns i npomMBi oe lenir-no roí r 18Dait;
etc... Pero també M ha certa dosi de -barcelomsme" exdoent
Per tant, s» es vol fer una historia científica que tntegri to
realitat nacional, cal coffwnçar per prestar atenció BÖ nornés a to
Catalunya Nova (no participem d'aquest exotic patriotisme), sine
també a to resta <Je nucte que configuren to urbana M
Prmcpat Com im m recentment Manuel RIU a puyos« de la tes4
dïmma OLLICH, "haurem de refer to nostra i revisar el

* ^fai « •>• »^ j·É···,-j. «̂ |!*iá«lmÉa» • 4» «ÉJhi e>s seus a*anys amgtstes o oe

B segon entén de setecoô, després del dt
reBevàncw sooal ¡ científica, es el de viabidut. Per dur a
terme el proiecte que havíem previst calia comptar amb un seguit
de peovM» documentals, matenals i humans Pel que ta als
recursos documentals, ran« Histònc de Cervera conservava amb
una certa sistematització i classificació, un fons municipal
d'època medieval molt important, com després indicarem
oportunament. AqueHa gran massa docurrsntal conservada Mi
factible emprendre to investigació amb garanties d èxit pel que
te a tot fonts bàsiques d mformaoó. Rad«at el fons documental
en un ve« édifia del c«« antic de Cervera, to« condicions de
treball no eren tos més idònies temperatures baixes, poca
daror, absénoa de mrtjans de reproducció, etc.. inconvénients
que van quedar compensats amb escreix per l'eficàcia i
lamabiMat d« to Montserrat CANELA i I Àgata ALEGRE,
responsables de lArxiu i d« to Biblioteca respectivament. Pel
que ta ais recurso ̂  materials, i el temps n'és un dels més ncs.
to meva incorporació al Departament d Histona del Dret i CM
Roma va suposar un gran aitvi una biblioteca amb una important
col lecoó de fonts del dret. un tons txbttogràftc (llibres i
revistes) especialitzat i mot ne; matenal informàtic bàsic a
(abast a la seu del Departament, el fungible suficient
per cobnr totes tos etapes de to investigació

Longmalrtat del proiecte d investigació és el tercer
entén de setocoó En aquest sentit to investigació h« d omplir
un butt en el cos del coneixement sobre aqueta matèna, o bé
efectuar una revisió radica» sobre un toma que p s ha estudiat.
Doncs bé, el treball que estem introduint compten »I requisit
d'originalitat en dos àmbits diferents in el context singular de
Cervera pensem que to nostra investigació suposarà una aportació
substancial al coneixement que ara es té sobre un bon nomine
d'aspectes de to societat medieval El reçu» de DURAN I SANPERE
en el seu Llibre de Ce-vera. no és. m mai no ho va pretendre el
seu editor, str una Dbra tancada i entonada. El mateix autor ens
ho anunciava el 1972: "Que ningú no cregui que el Llibre de
Cervera pretén ésser una nísiMa de Cervera amb un M conductor
a través dato diversos apartats Ben altrament, és més aviat un
conjunt d assaigs i de petites monografies amb espais en blanc.
Hem procurat, això si, ordenar els articles reproduïts d'acord
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amb ets temes que hi són tractats i salvar ete buits
amb artdes in***» ^ Altres vegades hem aHeugent artodes
supnowit rte apèndixs documentals o convertint-tos M uns

...... que el caràcter global i sistemàtic del
rostre treball dues «SMS: els
d aquesta amb to centres urbar.s
"twmstepMit* i, a partir de*s 9« pugui
aportar, integrar els resultats en futures obres de i de

El cnte-i d'ongmalrtat que hem aplicat al context
local, podna ampbar se amb cautela a temes concrets
Oixant de banda. «Mb excepcions molt mentones, to
historiografia catalana de! segte passat «it r.istonadors
presents hem deixat (te banda alguns temes importants. S ete
ohgens del règim mun»opal • Catalunya compten m estudi
fonamental to morfologia i el funcionament dels municipis
catalans a to baixa edat i ta relacions sòoo-polítiques
«M s'hi estableixen han circumstancialment
investigades. Ei noi* podríem * d« ta municipal, tema
complex i imprescindible per comprendre en tot el seu abast el
conjunt ei causes que conjugaren to ens del XIV i del
XV S. la reial ha rebut i rep alguna atenoo,
l'estudi d« to vessant municipal M financer del
Pnnopat esta gairebé En aspectes,
principalment, el present pot oferir aportacions
originals
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4.UNESTATDELAOUESTK)

Nto és fàal de fer un estat de la davan» d'un
treball ce* aqiwst, sobre üt perquè el ventall de temes que
estudiem et ampl » d«pers economia, societat, habrtat,

etc D altra banda, ei mm de món urbà í
tas ciutats a to baña edat mitjana cada vegada presenta una
bibliografia més abundant, ta qual cosa fa pràcticament
imposstote d'abordar un e&tat de ta qüestió que inclogui no només
Catalunya, sinó també els atot« régnée hispànics Davant cM
pentí de comentar alguna obra i d obMdar-ne d'altres
d'importants, hem decidit presentar un estat de ta qüestió (tot i
que aquesta no aigut (expressió me« correcta) restringit.
Lndrern »special cura dt ta producció qui ti referència • ta
Cervera medieval, i esmentarem tas obres que considerem més
interessants dins rambrt català Les referènœs a ciutats de
l'àrea francesa, í en especial ta Provença. s expliquen per ta
major similitud que presenten respecte de Catalunya Finalment
farem un breu repàs a ta bibliografia més interessant sobre
hisenda municipal í ^obre obres de sír.tesi que estudiïn el
problema del règim municipal des d'una perspectiva global.

4.1. CERVERA

Pel que fa a ta histonografta sobre Cervera. Agustí
DURAN I SANPERE és un pont de reference obNgat Fins al HmN
de poder parlar de ta producció anterior a DURAN l SANPERE i de
la postenor

La pnmera producció que pot esmentar
s« correspon a Josep CORTS, que fou ex paer del mumap« cerven
de tradició medieval, i tambe regidor amb el municipi de
ta Nova Planta borbònica CORTS ens deixà duts obres manuscrites

CiÜlunyt 0702). i Esta<^ ant̂ uo y moderno de la oudad. de
Cervera (1723). Erró TELLO I ARAGAY. tu ta $«va tm Pagesos.

(1702 1861 > (IOT?), s'Mroduí a hm en ta
fjgyra de Josep CORTS eom a histonador t com a polític Segons
TELLO, CORTS és ta màxima expressió de ta creença en el mite

Ei i conductor de ta seva *M8tòrta* de ta ciutat el
van heredar els auto 3 posteriors, eom MASSOT. DALMASES i
FRANQUESA, i es tractava de posar de relleu com a eix conductor
de ta comunitat te privilegis adqumts per Cervera al llarg
déte anys com a premi de ta fidelitat excepcional mostrada des de
sempre -uns orígens remota- envers els reis

16



m 9mm espeoal «n el context del borbònic. " però «n
canvi M trascwxíif als autors cerverins AM segle següent que
van continuar distorsionant i confonent els fets.

Després et CORTS hem de fer referència a Jaime
VILLANUEVA i «t teu flip hteraro a las gtes.as de Esoana El

IX te ta col tecoó wcul el víalo a Its esglésies -de
m mm localitats de Solsona. Àger i Urge* (amb Segarra)
entre 1806 i 1807 En forma de carta ai seu germà, l'autor fa una
descnpcfó d'alguns aspectes de ta vida crol i religiosa de les
vîtes per on estava viatjant Les cartes í LXIX tan
referència « Cervera, das dels érigent romans tins II
Universitat, passant per l'heràldica, i erecaô del comtat,
alguns pnvtteg« singulars, i sobre tot. it« esglesw i
convents que M havia a la vila L obra.en general.està força tel
documentada, i r autor acostuma a indicar ta procedència da li
informació Que utilitzava Sovintegen In referències textuals a
documents que ei propi VILLANUEVA ha pogut consultar l'anttu. i
també es ta esment a robra d» Petrus da MARCA, ta qual cosa el
ta incórrer en I error de considerar I ongen romà -o pre-romà-
dt Cervera en onfondre la amb l'Ascerns de Ptotomeu. que
possiblement calata localitzar en l'actual Calaf Però en
genera), com hem dit. les noticies d ença del segle XI són
creïbles i sovint documentades

No podem dir el mateix dels Anales da Cervera, da Juan
de la GyjaFRANQUESA GASOL (1891 1892). «

dt Faut» dt PALMASES Y DEMAÄ5T
(1890) Ambdues obres es publicaven contemporâniament i
apareixerien en fasades que s acusaven mútuament de plagi La
vertat et que totes dues presenten unes mateixes
caractéristiques que nu obstant cakJna matisar

No ens entretindrem ara a ter una critica exhaustiva
o aquestes due« rtistdnes de de segle XiX. Però alguns
exemples seran suficients com per descontiar de forma general del
seu contingut Anales de Cervera està escnt des dun començament
amb un estri grandiloqüent barroc i totalment desmesurat. hn¿ i
tot probablement per a aquella època La sistemàtica és
absolutament polític«, seguint daprop (heroïcitat deë comtes
de Barcelona i els cavallers que ets acompanyaven. Gairebé ta
meitat del primer volum el dedica fautor a descriure una aira
vegada l'Ascems romana que identifiquen a Cervera, i tes
tabuloses battles que els cnstians van mantenir amb els
musulmans, amb ta plorada pèrdua ue ta ciutat, ta recuperado, el
setge d'Almansur. eic Tot el période de dominació musulmana no
compta amb cap suport documental, tret de referències a alguns
personatges anteriors i contemporanis al mateix FRANQUESA GASOL:
Anton» PINET Y DURO (canonge lectori § ta Càtedra, de Lleida);
CAPMANY; Estaban BARCELLAS; MONFAR. etc La confusió, doncs, és
ta tònica dominant en aquesta apartats
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Aarwnert é* iguaJ de sorprenem quan FRANQUESA GASOL
li liilfincli ato »w« de Consent dato anys 1245. 1306. 1308.
tatUte.« I m nome« esmenta noticias d aquests anys. smó qua
fins i tol raproduea fragments textuals Lautof indica que
nqueis volums dtdas es troben a r Arxiu Mumcoal. cosa que
avui considerem realment dWel que fos ateò. Que al volum de
Conse* conservat da més antic actualment sigui da 1332 m prova
am 'pan! atguna referència indirecta ans ta pensar que aquefles
da»asp»X)poaada«pafFRANQUESAGASOlestanequ.vocades.Cons.dera
Fautor que rany 1325 la via p estava partida an quarters, ta
qual cosa no es va disposar fins 1331 mercès a un povdeg»
d'Atens I« S'esmenta també un volum da Consens
quan sagon* ta documentació que avui coneixem nom pot parlar de

i fins 1267. I d*una organització mas complexa.
documentació regular i oftoal fins 1311. Es ta esment

ate paars ala f W quan durant aquest període regien "jurats' i no
paar*, mtäuoo que aa re*n$taurana aquell 1331 Més que no
pensar qua h« desaparescut mm important massa documental.cosa
ban ttejcacranra banda, lat ans ta pensar qua FRANQUESA GASOL
MI oonlòs xitias âa documents existents, o bé ta copiat

u __
presenta un lo ssnsttemant diferent No tant

M* 4MMI flkfMBMeiMRÉMHMKMft <fc***fc<fcaK»oJi I 'MÁCEME AtAwdeyiA ¿^̂ MKk**««IN •a» «piuei un iei u exagérai. LSMO* semoia cenyir-
a tas referénoes mes sóidas i no submergir-se an

escabrosos Ann no obstant cau en els mateixos errors
que FRANQUESA GASOL l'ongen i ta petja visigoda a

resg**« da Sant Paw 'de los Godos'.en iioc da XK;;
" d a Ptotomeu com a Cervera, i ta ciutat com a escenari

amb les pnmeres onades musulmanes de MUM,
Carvara wr* ta Dhevera da tas cròntques Pel que fa al

ragw mumopai. DALMASES va recórrer poc a la documentació
orinal da randu. Però an dues da las comptades ocasions que
dóna una referència documental ho fa per esmentar dos volums de
TJbre da Cansa!«* de 1322 < 1325, i indicant també que
actuaven uns paars a ta VEL Aquesta notiaa. com déierr abans.
M coinodeo amb l'est.» actual de ta documentació De totas
maneres, g Isa reference? en aquest sentit de FRANQUESA GASOL
afán datais da creure, tas dues Mûres apartades per DALMASES
no són tan »iversemblants Tot í nave- -jurats" des da 1311 Ins
1331. sana comprens** que ta denomnaeiö de 'paers. establerta
com a MfnfeM al I2f? , dagues pers«tt en aquel interval de ta
•juradia- Lexistenoa de volums de Conseils par a 1322 i 1325
no ha d'exlranyar; però si que sorprèn datar los. com ta
FRANQUESA GASOL.ets anys 1245. 1306.

En definitiva, doncs, tot i aquest matis anta ambdues
atansa, as ta necassan prescindir de ta seva cons t̂a dónala ta
poca ftaoMat da las notioes medites que aponen. Dartres
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són corroboraWes an* te tíocumentaaó conservada actualment
Històric Comarcal de Cervera

d'Agustí DURAN I SANPERE és un punt i a part en
ia htstonoyafta Cerverina 9 nostre autor va distanciar-se
definitivament de ta Història 9» s'havia ««art feia només un
quart de segle. En aquest sentit, mi és gens exagerat afirma«1 que
DURAN . SANPERE és el primer h.stonador modern fiab)̂  i ngorós.

U producció de D1 JRAN I SANP-ERE sobre Cervera s encetà
l'any 1909. M i qt* ell treballs que vertebren te mm obra són
posteriors, al voltant de 1917 en endavant. Però el punt de
referència que hom acostuma utilitzar ós el seu Llibre de Cervera
(Tàrrega, 1972; Barcelona, 1977). Com explica l'editor de l'obra
a te presentació. Ramon TURULL. el llibre és un recull d'articles
de diversa precedencia alguns, mèdits d artres. i redactats de
nou un tercer secto. Año explica tint la manca d'un aparell
critic «fi aquells articles que ^nginànament tenien un lo
divulgador, i el fet que de vegades apareguin relativament
deslligat* els uns dels artres El mate.* DURAN i SANPERE ja ho
va anunoar "Que ningú no creguí que «I llibre de Cervera pretén
ésser una hstóna de Cervera amb un fi conductor a través dels
diversos apartats'

Aquest avis de i autor és fàcilment comprobable
consultant l'obra DURAN I SANPERE va estudiar una multitud
d aspectes de te vida local, sobre m medieval, que
neces-ïàriament presenten aquesta ímüge d obra gairebé
miscel·lània. D altra barate és apreciable el particular interès
que DURAN I SANPERE va sentir peis temes d històna de I art.
COM que explica l'extensió en la descripció de l'art de
l'església de Santa Mana. » de poc reteu que va merèixer
l estudi dels orígens i o/eixement del temple, per posar un
exempte

'Tanta diversitat de centres d interès i una producció
ten basada en treballs monogràfics d abast reduït, fa que DURAN I
SANPtRE sigui una referència obligada per a tothom que s'miciï-
o ja ho hagi fet- en te històna sobretot (perd no
exdussrvament) medieval de la vila Però al mateix temps hom
s adona que persisteixen buits temàtics per a investigar forca
notables que DURAN I SANPERE no va encetar, i d altres que,
havent-shi introduït molt o poc, permeten de posar-s'hi mot
més a fons. Mai pot d«r se que una Històna ja esta escrita.
penqué contínuament pot reescnures. interpretar- se de nou,
aportar-hi nous maten als documentals i noves perspectives. És
lícit de pensar que DURAN I SANPERE no va cloure cap línia
d'investigació ni tampoc no va anear cap porta; ans el contrari,
el seu recul a Llibre de Cervera està de pte de suggeriments que
caldrà desenvolupar dins d'un context historiogràfic diferent al
de te seva època, í serà necessari, també, identificar aqueHs
aspectes en els quais l'historiador començarà des de zero.
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Pel que fa ata »«me* relatiu' a rc
municipal i en general a l'objecte del present estudi, hem de
que DURAN t» «upvt flMMMri, però puntuaJ.
Ens interessa *B safat munxapaí 4« Cervera" 1917-1918)
per a la qüestwi institucional m «J capítol
dedicat « l'època comiat p» « Mr referents sòlids de to
pnmera comunitat estacaría al sagte Xf i ia majora d'artides
(M LMxe de Cervera que anirem citant dms ïapareH crític i
to b*ÍÍoflrahrEn dehnrtjva. el seu Utore de Cervera I« estat
un instrument M, m acompanyant habitual, i un trebaH que.
esparem haver superat m alguns pums. Sens dubte, el miHor
homentage que podem retre a Agustí DURAN i SANPERE en el
centenari del seu nettement (1887). és prendre exemple del seu
ngor i honestitat • l'hora d enfrontar-se a una documentació çye
eH mateix m treballar pur posar nos a l'abast, i prosseguir,
amb tli milans que avui disposem, to tasca d anar més enllà d'on
e« va arribar.

S to producció de DURAN t va suposar un
substancial progrés qualrtat.u respecte de ! època antenor. aBò
que s'ha investigat desprès d'ell no sempre pot qualiftcar-se
així

Per començar, desprès de la mort de DURAN I SANPERE
(1975) no hi ha hagut a Cervera un personatge comparable amb to
seva vàlua own a historiador í amb el seu prestigi i capacttat
d aglutinar esforços individúate Tampoc no ha existit un
col·lectiu que coordinés to tasca investigadora que s'estava
realitzant. Així doncs, to producció histonogrâfica postenor a
DURAN I SANPERE, sense cap deixeble que continués to seva obra.
s'ha limitat a iniciatives particulars que tenien objectius
oentifk» (encara que de vegades no ho han sigut gave) també
força aïllats Tut d algun cas concret, tota aquesta producció
historiogràfica tocat ha VA to llum a la de Servera
t la Segarra, creada i dingoa per Ramon TURUtL. t, sobretot, a
Miscel·lània Cervenna. editada per Centre Comarcal de Cultura
La pnmera col.tecoó ha aplegat treballs de costums,
Mories, etc... que presentaven interès purament localista. Pel
que ens interessa a nosaltres, hem de fer referència a una obra
conjunta d'arquitectes i histonadors que presenta unes hipóles«
sobre el neixement i evolució del nucli construït de Cervera des
dels orígens fins els segles XIV i XV, Antoni MART! Josep ESTEVE
i Max TURULL. t "Evolució històrica i urbanística del Carreró de
tos Bruixes*, tfns d'El Carreró de tes Bruixes Un« estructura
medieval de la ciutat de Cervera (1f§5), van «xar tes «nies
bàsiques que després ens han servit per descabellar to morfologia
del ama construït nwdteval

La major part de treballs d'època medieval s'han
P*jbl'cat a Miscc'i lama Orvenna des de 1983. En general es
tracta d'autors de precedencia universitària, que davant
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l'eruditisme imperant ï.emtta que més garanties de rgor
Í també d'anplrtud de planteiaments La no

aplega w« tendència. sinó que dóna cabuda « m allò que es
presentava, sense cap mena de sttJtesíé ) de entén. Aquesta
sensació d'obertura, en el tent va servir per publicar coses
impublicables, i per cenyir a un cercle local i tancat una
revifta que hauria de difondre s en àmbits i
universitaris moderns. Farem esment d'aquells articles que
directament o indirecta ens han interessat per J nostre es'uoi

DEL POZO CHACÓN va publicar (1,1983) tres privilegis
reials ilei segle XI!. el més important dels quals ta l'havia
publicat Agustí DURAN I SANPERE rany 1918 a EstudtS

(X, 1Í17-1Í18. 183~1Í3). En el mate«
prim* volum, Rafael CONDE examinava l'arrendament dat pnorat de

Pere ei Gros lany 1418 i presentava el document íntegre de
ta transacció. L estudi de Sant Pere «f Gros va abordarlo
Montserrat GARRABOU I (U, 1M4, 11*23) en un treball
modèhc respecte del profit que pot treure s de dos documents,
(teto segles Xt i XII Ambdós textos, de rany 1072 i 1101. erm
inèdits i estan perfectament reproduïts La mateixa autora va
presentar en els volums dt i 198? sengles treballs sobre
i organització del Col·legi d» Notaris de Cervera a l edat

(IV, 1t8f» 107-11?; V.1Í8?, ü-114). is liada d'una
clara, estructurada i sobre m molt documentada de ta

^ _ _

(Baronía, 1Í8S). La
íes« té un especial interés per tant per l'interessant
apèndix documental aportai. com per ta trascendencia del notari
to la institució ds govern municipal. La relació de notoris
col·legia« i ta dt dirigents del Col·legi ens ha de servir per
conèixer ta identitat i pesian dels membres del Consell
dt ta Paena. i amí eto socio polítics que
emmarcaven ta institució municipal igualment interessant

* publicat per ta
Fundació Noguera rany 1985. "autona del qual és de Montserrat
CANELA i GARAYOA i Montserrat GARRABOU i PERES, amb una
íntroducoó sobre el notanat cercen ctar -t t concisa.

Tomant al men da ta Misceí lanía Cervenna. ta mateixa
Montserrat CANELA va introduir se en un tema comptai pe?d
important amb un article s«bfe pestes. t guerres a Cervera
entre 1333 i 1384 (IV. 1986. 55-68), que Josep M* LLOBET
PORTELLA hívia massa per sobre uns anys enreda (1, 1983,
39-46) Dins d aquesta línia de crisi baix medieval s insereix un
artide sobre el 'mal any primer" a Cervera lany 1333 (IV, 1986,
23 54) da Max TURULL El mateix autor va introduir se. amb una
base documental insuficient, al problema de ta partició social de
lespa» i el seu reflex «n els comportaments polítics
dtftrmeials (UI. IMí, 2Í-54); i darrerament (V, 1iS7, 43-70)
h« estudiat «e orígens i el primer desenvolupament de ta
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inrtistna drapera a Cervera, amb ta publicació d'unes ordin
que regulaven el procés de producció d» draps datades de 1320,
cosa que les fa considerablement pnmerenques dins l'àmbit
general. Una visió sobre el luxe en el vestir medieval i
ta« ordtnacions reíate per regjiar-lo, va ser presentada per

amb (H, 1984. 25
42) B Prim i ha estat col·laborador

de ta i una de les més destacades auto
que ha comptat. Els documents que hi aportat, normalment
procedents de l Arxiu de ta Corona d Aragó, són realment
interessants per conèixer ta déte segles XIV i
XV, W i com ha posat de manifest repetidament en «is
acompanyaments al too, que » no suposaven un estudi definitiu
sobre el tan«, en carivi suggerien moll encertadament diverses

de recerca Els ais farem referenda
sovint, versaven sobre ta »euda de Cervera al segle XV (II.
1984 49-66). els demogràfics i de la vila i

a pa* del fogatgement d« 149? (ill, 19SS, 55 72), ta
dècima del da Cervera a segle XIV
t<V, 1986. 07-88); i de tas rendes que sortien de
Cervera a començaments del mutu segle XIV (V, 1987 71-88)
Finalment. Albert TURULL I RUBINAT. ens duet aportacions
des dat can«} de ta 9« ens permeten ampliar els

a partir deis ouafc Catalunya Vella
procedent de ta Marca Mapànca. t la Catalunya Nova que havia
estat sota domini Un amele sobre Hagiotopommia a 'à
Segarra (lli. 1985. 11-28) t un altre sobre topònims arâb»gs a ta

comarca (V, 1987, 37-42)
toponímic de ta Segarra t plantegen molt
poc mvestigats en aquesta regió

En un àmbit de coses, el Grup de Recerques de tat
Terres de Ponent organitza periòdicament unes jornades de treball
a de ta regió La trotada va
cellebrarse a Ctrvtra l'any 1985 i va concentrar
sobre aquesta ciutat t ta comarca Les aportacions dels
respectius erudits que van paniooar hi encara no shan
publicat, í a hores d'ara to seran En genera!, però.
no tenien un interès rtmarcabif per al nostre tema
d estudi Ara assenyalarem només ta comunicació de Prim BERTRAN
ROlGc sobre els entre el grup a Cervera segons
els Llibres dels entra 1354 i 135?; > la de Ma*
TURULL respecte tes despeses de la Paena cervenna a través de

de dues

Darrerament, loctubre de 19S? ei Centre Associat de
Cervera de ta U N E D va organitzar unes Jornades d Estudi sobre

0*9* des d'un centre
umversitan. era una ocasió «teal per impulsar la investigació
en aquelles coordenades assenyalades i ter ho amb plantejaments
seriosos, i amb mètodes i rigorosos >, científics Sense
tenir prou en consideració ta Facultat d« Lletres de l'Estudi
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General de Lleida, !•• Jornades wan convertir-se en una reunió
d'estudiants del Centre Associat; i I acte de promoció
®u§ m suposava havia de tenir aitai cel lebració. va cenytr-se a

dels ponents i a algunes comunicacions Alguns alumnes
van tenir una bona ocasió per publicar els seus de curs,
Í els ponents van donar una de conjunt sobre «te diferents
aspectes de la societat medieval catalana

Tret de tes ponències presentades, que de tel
esdevingueren treballs de síntesi mes que no noves aportacions,
algunes comunicacions ens interessen molt directament Albert
BENET l CLAIM presentà un treball sobre la repoblació d«
la Segarra a rata edat mitjana Amb la base documental
necessària desvetlla la incògnita de la procedència dels pnmers
pobladors de Cervera al segle XI, í desmenteix la reculada
cristiana a Its Oluges els anys 1066-1068 La comunicació
presentada per Montserrat CANELA, Gener GONZALVO i Joan FARRÉ

un caràcter p que posava en
coneixement dels investigadors i els Ions documéntate
medievals dels arxius de Cervera. Tàrrega i Balaguer La mateixa
intenció de servir d ema va empènyer Ma* TURULL i Montserrat
CANELA a presentar tes rubriques de tots tis documents que
integren ei ÍMm dels Privilegis de Cervera, compilat a partir
d« 1360, i au* wgcsts contendrán« de textos, <íes de 1182 fins
1456. acompanyat tot d'una introducció ^stonco jurídica sobre
aquesta d« producció del dret.

0 altres comunicacions o bé feien
referència a aspectes i que ara no ens interessen, o bé no
aportaven absolutament res de noy ai que ja es coneix publicat

Ei mateix centre d'UNEO a Cervera he publicat
tres número* dt te (I, 1986; II,
198?; i lli, 1988). que li d alumnes i
professors del centè. En mig duna temàtica i
qualitativa, no na de fa d« cap
que ens El volum de 1S88 el

de la maior part de t comunicacions dt te
esmentades Jornades sobre «I món medieval

1 poca cosa me« ens per citar que ta
Cervera medieval Cal esmentar duts dt Llicenciatura, de
Montserrat SANMART! i de Joan CANELA, que van sengles
anys de 14§§ i 1472 respectivament del Manifest Els
treballs, acabats precipitadament rany 1972, s'han limitat a tor
una molt superficial t de l evolució
urbanística de la vila. i a presentar uns resums estadístics
sobre taxacions d« béns que orfes de qualsevol conclusió,
tot i l'mterés potencial que representa introduir se on aquest
tipus de documentació Posteriorment Joan CANELA va decidir
abordar de ple el dt del XV, i en una tesi
doctoral daq-jeiies que duren anys. està estudiant amb
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mehcutosjtat i mètrxje i tl tipus de propietat dels
habitants dt Cetera. Desitgem que el acabament
perqué estem convençuts que ha de ser una aportació mott
important per conèixer la Cervera baix medieval

C«« t precedents dtJ treball.hem
d'anotar del MU autor, la tesi de de Max
TURULL. B ntaim Municipal t tes «te la dt Centra
(133213 ^) Dinámica í política' U pnmera part
d aquesta nrerca académica iou publicada amb el títol de Ei

política (Lteid¿. i?86); ta part a tes finances m ser
presentada a ta XVI1 Jomada dt Treball del Grup de Recerques dt
tes Terres d» Ponent, peí que (a a tes despeses del Consell; i
publicada « Ijerda i Lit-da. (pan laten referencia ais
ingressos, amb ti tito' "U i ti de ta
Paena da Cervera EM» irgressoos dal Consell (1331-1333)".
L apèndix documental daque«.a memoria d« era ia
transcripció del pnmer «(Aim d actes conservat, que aplegava tes

da 1332-1333. Toa tonten
ta particularitat que eren el nomes dt d'un
sol volum da i ti sau equivalent d« Ciavena Això,
evidentment. considerablement i abast dl l'estudi » tes
conclusions on es pod» ámbar, pero ta tant que
¡a es plantejaven els problemes que el ocasionava, i ofena
unes línies metodològiques que ara podem aprofitar
Paral·lelament a aquesta darrera producció esmentada, ens hem
introduït tu temes "penfèrtcs" respecte i objecte particular
d estudi am. que m M cas relacionem a la bibliografia

En un apartat específic p indiquem totes tes fonts
dels segles XI al XIV publicades que fan referencia a Cervera Ai
caràcter instrumental d aquests dt fonts, també podem
afegir tf treball de Josep M' LLOBET PORTELLA Bibliografia

(1982) qut, una mica avui en dia,
com és natural, conté ei bibliogràfic de prop de 400
publicacions que totes o M Cervera o bé hi tenen
alguna, elació

4.2. LA CIUTAT MEDIEVAL A CATALUNYA 1 FRANÇA

L estudi sobre ciutats medievals a Catalunya mereix un
punt i apart. Si el panorama no és gaire falaguer en l estudi de
te ciuta* en general, a nivell particular no és gaire més
optimista Amb el qut si comptem és amb un nombre força elevat
dhtstones locals escrites ja fa uns quants anys, que avui
suporten com poden el pes d'un positivisme accentuat, un
localisme tancat, un patriotisme de vegades exagerat i
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distononadof, i una metodología i mm que ¡a han
esdevingut obsoletes Aquest seguit locals acostumen
• incorporar apèndix documentals torça i en general
son obfes farcides de danès í més dades El avui sobre el
paper i la modenaa d'aquesta està ben viu. Nuna
SALES i Ramon M» PL» NES M van intervenir des de i Avenç fa ben
p« (1964). Aprofitables o m aquestes vetos
histònes locals és de generalitzar ho En tot cas sempre
és bo comptar-hi sí dins i àmbit o estudi prop n hi lia alguna
Unes només estan mancades de planteiaments més actuals, i la
mformac»ó que aporten és utilitzable D altres, en canvi, son
poc rigoroses en el tractament documental i nt la informació no
és aprofrtabte Tampoc no es oot dir quan (cronològicament) la
història local a Catalunya comença a ser valida, ja que no només
és qüestió de '.emps. sinó també d actitud totalment injust
desqualificar Je fo-tna apriorística oi conjunt d'histònes
locate la mtornaaó que ens ofèn SEGURA en la seva Històna de

P«f pota' un wemple sefarrene» î
lestudi del govern municipal a Lleida a i edat mitjana fet per
GRAS Y ESTEVA, sen dos casos notons t dins del fer »le
temàtiques ocals

Dèiem que el nostre pais compta amb una bona xana
d aquestes locals una mica antigues, histònes que avui
s estan potenciant, el f er-ne de noves, des de tes institucions
catatares L elevat .nombre de íes que coneixem i ei poc ús que
avui en tarem, ens irtcina a prescindir ne en aquesta mena
d'estat de la qüestió En canvi no deixarem d'esmentar aquells
casc/s més rte»nts que sí etntren «I nostre interès.

Com és norma), la major part d estudis sha cenyit a
Barcelona, tot i que aquesta ciutat no compta encara amb un
f/studi definitiu qu*> només tes qüestions institucionals
municipals Només ', mot poc s'ha publicat una obra en aquesta
direcció, si bé amb un caràcter més Ue divulgació i síntesi que
no tfinvestiiaeto; es »acta del ihbrj d'Alfred PEREZ-iASTARDAS
i Vieler SCHQLZ; ElJjQvjníJt Barcelona MödÄf
(Barcelona. 1986)

Anteriorment, i centrant nos només en estudis que
incloguin també raspéete de rorganitzaoo municipal, comptem
amb Taponado de »to«tp W FONT RIUS Jaume I i la

(1977). qye com »neïea el títol es m
cenyir al segle XIII La continuació d aquest període, que FONT
RIUS no oblidà en d a.tres obres seves més genérate, també s ha
estudiat des de Ic perspectiva de tes ordmacions municipals. La
tesi doctoral de Franciscà ROCA SALA tractava La regulación de la

(1975).
El treball, que probablement hauria pogut donar més de si, es
resumen en una enumeració ben documentada de tes atribucions del
municipi barceloní; però no es donà peu a estudiar l'autonomia
ciutadana respecte d altres poders ni tampoc com el municipi
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aconseguí ei seu poder ni tampoc el reflex d'això en hi
capacitat Ai crear dret (municipal), sinó únicament una
enumeració d'accions m to vida Semblantment.
Franasco-Luis CARDONA es m al Mm amb un
artete sobre 'La ciudad de to. en ei stgio XIV a través é»
m» ordenanzas municipales" (1977), però no es plantejà ni
to problemàtica ni rongen de ta capacitat que
s estudia Et twbii més t complet en aquesta línia que
comentem és el de Josefa MUTGE VIVES La oudad de Barcelona

<1SS7). Amb
un to ben diferent, però, no deixarem d'esmentar el suggestiu
lema d» Trat-ltaita VINYOLES I VIOAL: La vida quotdtana a

Et. definitiva, cal ter esment, pel que ta a Barcelona,
f Agustí DURAN I SANPERE, amb (H.
1973), Josep M« FONT RIUS, i molt particularment a Carn« ÍATLLE i
GALLART Aquesta autora ha estat prolífica en estudis sobre to
societat barcelonina baix medieval, i d entre ells no han faltat
els que se centren concretament en el govern de to ciutat. tema
aquest que ha tractat tant des d un pint de vista institucional.
polític com social L any 1962 Carme BATLLE ja publicava la
proyectada reforma del gobierno municipal de Barcelona
(I386)'.dms del context de les reformes empreses per Pere III en
uns moments que fa despuntava la crisi social a to autaf comtal
Carme BATLLE va en aquest tema uns anys després, sempre
dins un marc que anava més de to pura anàlisi
institucional: 'intentos de democratización de un gobierno
municipal Barcelona en el siglo XIV* (1969), I finalment es va
llençar a l estudi ara si més complert amb un article rbre "El
municipio de Barcelona on el siglo XIV* (197?), on recollia el
fruit dei seu treball potstr met important: ..... JLJL..... ......... ̂

1 1 973), En ambdós
casos l'autora va més enllà de i aspecte forma! del municipi, per
a introduir se en to seva composició i estructura orgànica.
orígens i onvilegis fundactonais. elecció de càrrecs, i, sobre
Mit, utilitzat política de l'aparell de govern municipal No éj
un estuu institucional del règim municipal perqué mote aspectes
no afin tractats, sinó que estudia el municipi en funció de tes
retocwns socio-politiques de to societat d aquella època. I no
menys interessant és. de to mateixa autora, el seu treball
dedicat a to Seu '"Urge«

1985). amb to qual cosa s'enceta l'estudi
d'un nucli urbà d j mitjana importance, a la Catalunya interior i
de muntanya,

Sobte el govern urbà de Girona e¿ compta amb dos estudi
realment vàlids i interessants El de Santiago SOBREQUES I VIDAL
respecte del "Régimen municipal gerundense en to baja edad media"
(195S), i el de Christian CUILLERE sobre 'Política i sociedad
els jurats de Girona (1323-1376)' (198¿-1985) Els cJjs treballs
semblen completar se. ja que mentre SOBREQUES fa un esludí
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sobretot institucional del m ¿rieft el probtema
de la creació d'una oBparquia tocal remuntant-se per això ais
orígens de l'organització municipal de tant lligats, com
ja veurem, ais de Cerv jra El de és curt. dar i
mo« ten documentat Després de fixar l'estructura del Consell
gironí. M« mètodes als òrgans de
govern del poder local, que és Teix de Es pot dir que
« et Catalur/a és un dels pocs treballs que aborda aquest
problema amb tanta i precisió La d« producció de
CUILLERE, no directament vinculada dl regim municipal, però
interessant pur fixar-ne el context économe i social, podrà
trobar-se a la re'aoó biogràfica general

Lie da té ti MU cronista en Josep LLADONCSA i
PUJOL, i la mm local més en tes obres d aquest
autor: (107M974). i ........... jjj Ja ........ cjyuj ....... de
Lleida (19RO), en un sol volum de i anterior Abastant
des de la prehistòna fins tema específic del
govern local no pod« mt objecte de mote atenció Això no
obstant .LADONOSA esmerça alguns capítols tant a i aparició del
municip» com al seu desenvolupament ate segles Xlil t XIV; i ho
toy amb encet. per bé que algun aspecte de la composició
orgànica de començaments del X'V va romandre un »e confosa,

l'obra clàssica i més complerta sobre el govern
municipal de Lleida pertany a un autor de començaments de segle,
quy amb un resultat mutual en aquells moments va fer una anàlisi
m-ititucional del munició* totalment vigent. GRAS V DE
ESTEVA, a tA_PjÄ§J_.A_yWÄi-^ÄÄ_Ä!ft_M_ÄÄ»

P tot; i reetíiaó
recent a cura d'Antoni P ASSOLA Lluïda, 1988). Aquest estudi
d històna institucional va des de la carta de població fms
i anàlisi dee privilegis de Ue«da. amè els Costums de Guillem
Bolet, panant per i estructura interna de la Paena, els cancos
; que hi oarticipaven és un punt de
referència obligat que compta, a més, amb un aparell cnttc que
permet de comprovar la veracitat i la font de tota la informació

Tarragona és una ciutat que compta amb abundant
bibliografia local Hem trief dos diferents L'any 1975
Josep M* RECASENS I COMES publicava ei volum de La ciutat
de Tarragona, dedicat a t època medieval. Considerem aquest
treball modèlic dms del genere de la o
particular d'una medieval, t segurs que no nin ha
molts equiparables en aquest a casa nostra L anàlisi de
la medieval se centra, sobre tot en el període que agafa
els segles xm XV, i la sistemàtica de la investigació és clara
i interessant RECASENS comença, haïrent deixat enrera to
Tarragona visigoda musulmana i reconquesta, per léstudi de MS
estructures les socials, tes econòmiques, tes urbanes, í tes
institucionals Dins de tes ultimes el règim
lunsdiccional laic i eclesiàstic, i el municipi Aquesta darrera
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institució m veu dtssecocnada m diverses parts: ongen«.
estructura orgànica, organs executius, consulttus.etc., càrrecs i
comissions, fórmules d'eteccií de justícia, i
hisenda municipal L estudi oe "es is, a! nostre
parer, ei moll «IM i to pert -nés coherent j solida A toi
estructures segueixen ta internes. tes
activitats.tes actituds, i per acabar MI problamètica urbana
L aspecte del govern local i ei règim municipal, per exempte,
són tractats tant dins tes to quai COJA els dona u„
sentit determinat dta d*l context da to del moment.
com també dins els altres apartats dt l'obra. Amb tos actituds
l'autor introdueix el probtema de l'oligarquia d un grup urbà que
domina to institució retenda a tes estructures I de nou m
torni al govern de to ciutat quan s esta en to problemàtica
urbana o estudi d'algunes contradiccions que pateix aquella
comunitat. Però tant per to partee com per to metodologia
emprada per RECASENS, t'obra interessa igualment pel tracte que
mereix to documentació L autor no es preocupi de farcir un cúmul
de referències, smó d omplir amb informació documentada un
esquema prefixat í una idea que guia el Es fuig de to
crònica per entrar en to comprensió i interpretació dato
fenòmens, no només en el seu coneixement positiu és per això que
« la de Tarragona trotem més que no «formació, sobre tot
un fil conductor i coherència quan votem entendre de forma global
un estudi que pretén ser la història d'un nucli urbà en
particular

Per contra, i altra obra recent sobre Tarragona li un
to ben diferent Francesc COBTIELLA I ODENA publicava el 1984 Una

Per començar s ha de dir que ei títol i la pretensió de I autor
no es correspon amb el contingut de l'obra.* Mentre que el títol
dona ur,a idea de gtobaltat i d'estudi dels diversos aspectes que
configuren to ciutat medieval els s allunyen dàquesta
generalitat L'obra consta de tres parts: el probtema
lunsdiccional a Tarragona, amb la competència entre el rei i
arquebisbe (organització municipal de la ciutat; í ei paper de
Tarragona en to guerra civil catalana. L estructura del treball
no és prou coherent segons el nostre parer tes fluctuacions
demogràfiques, tes festes populars, to moral publica to fira.
poc tenen a veure amb i organització del mun.op». i més aviat
mereixerien un capítol apart i més extens. En canvi son
interessants els epígrafes dedicats als orígens i elements
orgànics del Consell el seu funcionament intern, t la hisenda
municipal. La tercera part dedicada a to guerra aviï no té cap
nexe amb to resta del treball Perquè tingues sentit es troba a
tetar un capítol dedicat a tes relacions socials t (estructura
socio professional de to societat tarragonina, tes activitats
econòmiques i comercials, i tes relacions de Tarragona amb
l'extenor Aleshores si que el títol respondria al contingut. Sí
el llibre pot respondre satisfactòriament a i anàlisi de la
institució de govern, externa amb i estudi de la junsdicaó. i
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interna amb r estudi M prop» Consell, no ho fa en tant
treball d'htstona urbana banda, el tractament de it
informado també mereix un comentan. L autor dóna to impressw
ilt no voler desaprofitar «¡ una engruna del que la documentació
I ofereix. Sí això et ben lloable, cakJna, no no caure
en (extrem de relatar amb pèls í t fets
concrets que häuften pogut ser objecte d'una mica mis
d abstracció Així hi na fragments del que t-jJevenen un
veritable cúmul d informació massa mentre que s hi
troba a faltar més abstracció § i també més
referències a d altres casos semblants que m siguin Tarragona.
Efectivament, donant una ullada a I apare« critic hom sadcna
que to immensa majona de referències ho sén dels llibres d actes
municipals Uftra el valor que té amb documentació
ongmal, pensem que els imnm amb (exterior son escassos, i que
l'autor s ha submergit massa en la docunwtal amb to que
treballava. Probablement ei tipus de documemaoc ha determinat
en gran mesura resquema del treball i els mm resultats Sigui
com sigut, i quan s'ha destriat la carcassa descnpaomsta.els
capítols dedicats ai municipal tenen un notable interès com
a punt de referència d un govern urbà a tes darreries d« to baixa
edatmttiana

Estudis dhtstòna local, bé es d« nuclis
urbans, bé de centres rurals, n ni ha d'alè mis. com dèiem La
majoria delís dediquen algun que adre epígraf a to institució
del govem municipal, però ho fan amb la brevetat que exigeix to
circumstància Ei cas m Vie n'es un exempte: Eduard J UN YE NT a La

(1978) hi esffttfça un capítol on
cftMJixa els aspectes barns i dinem que externs del regim
municipal, l «f mateix comentaríem d'un cas més pròxim, a
Tàrrega, amb to Josep M* SEGARRA I MALLA
(1966-1987). Ambdu»8 oulats. V« j Tàrrt§a, eompttfl
paral·lelament amb sengles cu'ts sobre els
respectius règims municipals A Vic l obra rle J DURAN sobra Ü

(88J-1716) (1967): i a Tàrrega Jauni» RflALÍÏ i HARO» i Mix TURULL
«USINAT: Alguns aspectes del regim mumopat de Tàrrega t Cervera
al segte XIV (1i67). Un d'introducció al règim mwn«^̂ ,
com Mea el títol es e: de Josep M* SANS i TRAVE a 'Algunes
reflexions sobr« el Règim municipal de Montblanc a l'edat mitjana
(i. XH-XIVf (1975), Ou fautor s« cintra eÄClussivarntflt «n to
problemàtica institucional des dels orígens d aquests
establiments fins el període d estabilització i consolidació

La histona local ha estat extraordinàriament
desenvolupada a i a França, tont quantitativament com
qualitativa Això no obstant, ambdues historiografies presenten
matisos diferents Sobra tot 'es separa la perspectiva des don
es comença to mvestioació A ítala s'ha fet des de to història
del dret i tos instituerons, i a Franca ho han fet en general i
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amb notables excepcions, eom veurem, els histondors generals, La
disciplina, m t estar tan emparentada ha incidit en els
resultats Mentre ta historiografia francesa s'ha esmerçat en una
història tocal i gairebé regional àmplia, la s'ha
acostumat a ceny r-se a la problemàtica "comgnale". a ta relació
de ta ciutat amb al camp. ate orígens d« la ciutat, i «I paper
polític i soaal «Je la nova, i no tan nova, burgesia Us
diferències, no obstant, no sen abismals, però existeixen Però
at marge «tol tractament històric a què em hem refent, la pròpia
dmàmica urbana /a ser ben diferent a tes ciutats república del
nord d'Itàlia que a l'àrea francesa i catalana. El manteniment
d'una important »ada urbana a r alt a edat mitjana al nord
d Italià contrasta amb el resorgimet ciutadà a partir dels segles
XI i XII a tes altres àrees després d'un period« dt relativa
"latènoa" Per tant, la outet catalana difícilment troba
comparació amb (exemple Mi, sinó que més aviat s aproximen a
la dinàmica francesa particularment de la zona de Pro venca

A França, ta història local regional s ha desenvolupat
dalló més. A nivell general, a més d aquella obra instrumental
de WOLFF (Quille Interoatiena! .„.d'Nistoin Urbaine q Europe)*.
reeenttnent es compta arnb una Njstgye, ...... .de ............ M,, ...... . ............ ,= ...... ..
dirigida per George DUBY i confeccionada per Jacques LE GOFF en
el capítol de ta au tat medieval. Els estudis francesos de casos
concrets ens interessen per un doble motiu: perquè aquesta
particula"at comodaix amb el nostre actual plantejament, i
perquè d proximitat geogràfica de les outete occitanes fa que
una constrastació ofereixi garanties d exit, la qual cosa no
podem afirmar pel cas de ciutats * municipis italians. És gairebé
impossible recollir totes tes històries fins i tot
limitan l'espai a l'antiga Ocotània Per això ens hem fixat
només en algun trebc ' concret i en certa mesura paradigmàtic o
particularment interessant,

Emmanuel LE FtOY LADUWE, a Mg§jf|lou4_v*§Ä_o^ î
ÉI_J2ii_à_llÍ4 (lS75),ens ofere« un exempte" d'historia tocal
totalment atípica El treball stnetou de pte en el Que sha
anomenat histôna de tes mentalitats, i l'escenari de ta recerca
ha estat aquella ciutat* occitana El mateix autor p esmenta el
seu propòsit etnogràfic, i la semblança amb qualsevol ata
histôna local és del tel casual. El títol de (obra desvetlla
unes expectatives tota ment en el lector que
desitjava conèixer raparen institucional les relacions
socials, el substrat ma ¿.mai, etc,,, i en canvi es troba amb un
seguit de capítols r,u<ï premen potser un xe massa ta
documentació per a ars vetllar ta mentalitat deis individus de ta
v.la

D altra banda. Philippe WOLFF s'ha especialitzat en
l'estudi de tes comunitats provençals a ¡a baixa edat mitjana La

je ..... .Tg*QUM n'ét un pomer eiempte. Un altre seria...... ..... .
el refertt a Foix: "Un»? vito pyrénéenne au Xllte s.ecle
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l'exempte efe Foi« (1965)". L estudi no és. m ho pretén ÜT, w«
tari. lapanoo d aquesta ta Ruito pr

faufnnomift déte senyors eclesiàstics, «t desenvolupament
d'aqueH consolat i MI M AM
munjtiittt. Es tracta doncs, de lestudi de la mstitucKï.i encara
parcial (no m els ate sistemes tito
representació, ta etc . ) des de la perspectiva (te ai
històna "general" i específicament Pero el titoal és
interessant per plantejar I ongen i el primer desenvolupament
d'un règim municipal que corre füwUel al nostre CM. amb ta
particularitat, no bstant, de ta croada aíbigesa qui afectà
aquella regió. Per contra. I aportació d A DUPONT sobre
"L évolution sociale du Consulat nimois Ai d« Xllle au

de XlVe siècle" (19%), té un sensiblement diferent.
A diferència de lobra (te WOLFF ara s analitza ta vessant
política i social (tel regim municipal Quins grups socials
ostenten ei govern teal i a partir (te quin mecanisme legal ho
fan. L article és realment interessant parqué mostra molt
clarament I apéete més viu "t dinàmic de ta institució, sense
oblidar, perd, els orígens i i organització interna (tel govern
de la vila

Oms ta Imia que ens nem fixat seguir nosaltres a
Cervera entre els segles XI i XV, son dos els treballs, amplis,
que considerem modeles. El d'André CASTALDO: Seigneurs, villes

If Consulat médiévale d'Apte
(1974); ¡ §1 d'Albert RIGAUOIERE: Samt

(1982). La proximitat geogràfica i
els límits d ambdós consolats fan que una "comparació" amb el cas
de Cervera sigui no només possible, sinó també convincent.

L estudi de CASTALDO no es pot dir que sigui ta
d'una ciutat, smo l'anàlisi dels òrgans de govern

municipal Però l'autor té el ment de no cenytr-se a una anàlisi
únicament interna del Consulat, sinó que relaciona aquesta
institucsó amb ta resta de centres de poder > decisió, i amb
I entorn circumdant Aquesta doble vessant, interna i extema-
morfoiogiet i dinàmica és quelcom impartant per adonar-se dé ta
veritable dimensió de tes institucions df govern local. L'autor
prescindeix de fixar àmpliament el context demogràfic i économe
de la vila d Agdé. però en canvi esmerça una bona introducció per
tal de localitzar en el context del m<ji francès el moviment
consular, per descriure breument ta ubicació i entorn geogràfic
d« ta vila. i incloure ta incipient organització municipal dins
«I fenomen generat del renewement del Dret Comú, cosa poc
freqüent en aquesta mena d'estudis. Una introducció, en
definitiva, suficient per a fer se una idea de ta ciutat que
s estudiarà L estudi en si segueix un ordn cronològic, i tas
quatre parts que el divideixen responen a etai es també temporals
de revolució del Consolat, t, per tant, d ta vita: ongen,
consolidació de ta institució, primers »roblemes. t crisi
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oberta. Lostudi comença al segle Xlll, i es ctou el 1410. Ona
de Im quatre parts pot trobar-se una anàlisi
interna interessant: càrrecs, eleccions, funcionament, etc; tos
relacions de poder entre Consolat 1 feudals, i entre
consolats vet«; l'estructura social de ta població; i també ta
hisenda municipal Aquest últim aspecte, que és per a}
funcionament de ta s'analitza només a partir de ta
documentació d'un sol exercici, ta qual cosa no pernet de
conèixer l'evolució del sistema financer ni ta seva vinculació
amb els problèmes socials í polítics, ni tampoc revolució de tos
depeses. El valor del treball ós. com ja hem indicat, ta
capacitat d'integrar aspectes diferents en un mateix estudi. Així
ta ens» del Consolat a finals del segle XIV i començaments del
XV s aborda des del camp polite, social i institucional, amb ta
qual cosa s aconsegueix oferir una imatge torça versemblant de ta
realitat del moment. Això és imprescindible.també. si m pretén
conèixer en tot el seu abast i dimensió eis problemes plantejats

El treball d Albert RIGAUDIERE pot dir se que té un
mateix objecte d estudi que el de C AST ALDO, però en canvi adopta
una sistemàtica diferent En toc de segur una evolució
cronològica i dins d'aquesta classificar tes matones. RIGAUDIERE
no ta a i inrevés: fixa tres grans aspectos temàtics i després ja
introdueix ta lògica expositiva cronològica Aquest mètode és
particularment eficaç perquè pennet de resseguir un problema al
llarg del temps, des del plantejament fins la seva ressoluoó. A
més no precisa anar d'un capítol a un altre per tal de rebre tota
ta informació d'un lema concret. Per contra, es fa un xic més

de percebre revolució global del consolat en ei temps
Els tres blocs o pam dissenyats ens semblen totalment coherents
i pràctics: organització política; organització institucional; i
organització financera Com sempre, queda la qüestió de ta
composició social de ta comunitat que no se sap ben bé on ubicar-
ia. En aquest cas RIGAUDIERE ho fa dins de la segona part, En el
primer bloc es tracta d estudiar totes tes relacions de poder
existents: amb els senyors feudals, entre la comunitat, amb
l'entorn, amb e< rei. i dins del Consulat El segon bloc deso-u
ta via administrativa per on s exercia el poder. Aquesta part té
una vessant diguem ne morfològica, que està poc desenvolupíïda. i
una altra de dinàmica, en la qual s analitza el funcionament í
l'actnntat de ta institució S primer s'havia identificat ei
poder o podéis existents, ara es des/mtla com es manifesten i
per mitjà de quins canals. Aquest plante'ament és. segons el
nostre parer, molt interessant, dar i necessari; en el cas
contran. i passa sovint, es cau en una anàlisi únicament
institucional i orgànica d'uns òrgans determinats, sens« que
s expliqui llur manipulació La tercera i última part te centra
en els aspectos financers del municipi Les despeses s estudien
en ta seva evolució global i també internament Pel que ta als
ingressos municipals, l'autor se centra més que no en tes
diverses modalitats financeres possibles, en ta tècnica
impositiva í fiscal. Sobretot es fa un estudi exhaust-u de ta
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recepció d'impostos i tol et orrcés que acompanya aquesta
pMa. En canvi el praMer« tie l'equilibn tina-.cer del
municipi m tractat mol rapidartent En dòrics, tenim
en el trebaN de »m punt de referència interessant i
un model a tenir me* en corrpte a ''hora d abotlar l'estudi d'una
comunitat baix-medieval com la iostra

L estudi particular sobre . organitzacions
muniopals de las nacionalitats que integren lestât espanyol ha
tingut una sort desigual, in general pet avançar-se que aquesta
línia d'investigació ha estat moft endarrenda respecte déte
cato« Matt í meet. Nome« fa uns pocs anys sembla que hi ha
un major interés científic pel tenia.

4.3. LA HISENDA MUNICIPAL

L estudi temàtic de la dels municpis
medievals acostuma a considerar-se dins del context de
l'organització municipal, i, «n general, rep un tractament
marginal i superficial Mentre ta historiografia castellana ja
s'ha introduït en aquest tema, a Catalunya continuem endarrerits
en aquesta parcel la de ta recerca, Un inten* no de síntesi sinó
d introducció global al problema l'enceti Isabel ALVAREZ DE
CIENFUEGOS CAMPOS a'Notas para el estuco de la formacKin de las
haciendas municipales" (1963) Però l'article no distingeix ente
regnes hispànics, i se centra sobretot en raspéete extern d« la
hisenda municipal, sense entrar en restructura institucional ni
tampoc en les é/enes modalitats financeres Es tracta, com ta
mica l'autora, d'unes notes introductòries que es preocupen per
ta relació de l'apanció delí municipis i el seu paral·lelisme
amb un aparell financer, i també es fan algunes generalitzacions
característiques de les ciutats de l'àrea castellana

Tot i ta publicació de tes actes dels diversos
Symposium de Htstona de ta Administración, i del volum homenatge
a García de Vatóevellano Nittona de ¡a Hacienda española (épocas
antigua ¥ medieval) (1982), a Catalunya, com dèiem, hem de
continuar consultant íes histories tocáis que, amb mes o menys
encert, s'han preocupat de ta hisenda municipal Comptem, això
sí, amb treballs monogràfics importants, però que només
descobreixen alguns aspectes del problema Jean BROUSOLLE a "Les

municipals de Barcelona de 1328 a 14«T (1955v Yvan
>IT a la consolidation de ta dette publique a Barcelona au

milieu du XlVe sude" (1954); i Manuel SANCHEZ MARTINEZ:
' Questie y subsidios en Cataluña durante el primer tercio del
siglo XIV: el subsidio para ta cruzada granadina (1329-1334)"
(1S7S).
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8 tonia a què ens ratubit ha centrat. AM (te la anys,
ratendó dels historiadors francesos i dels Baixos. L'any
1962 •• cttebrava a Brussel·les un col.toqui internacional a

Xuta mt Wie siede, amb una breu exposició introductòria i mo«
general de Mannette BRUWIER. i una aportació de Jc^ep M« FONT i
RIUS sobre Catalunya, i de José M* LACARRA per a S*><agotaa. Poc

f

l'any 1964. ta mateixa societat ?ro-Civitate,
organitzava un nou col·loqui sott el Mol L impôt dans le cadre
de ta yuto et de l'Etat, on no hi participà cap histoi ador dt
l'estat espanyol. Mas recentment, el 1977, s« celebrava a Limoges
im Congrès de ta "Sociétés Savantes" amb ei tema general c'Etudes

amb un apartat dedicat
excessivament • te ftecalítat municipal i de nou amb l'absència
d'investigadors del nostre pals.

Parlant de bt hisenda municipal no es pot deixar
d'esmentar una obra general com Finance i Fiscalité au bat moven
20$ (1971), de Jean FAVIER. & treball és realment interessant i
el contingut plenament aplicable a ta realitat catatana baix-
medieval. L'autor tracta molt conscientment i precisa tots els
Mpus posstotes d'impostos, càrregues, mecanismes financers,
etc... al llarg de 175 epígrafes cada un déte quals està
acompanyat d'un text documental que Il·lustra. La puntualitat
extrema del ten« de cada epígraf í ta concisió del seu
tractament, el tan un treball fàcil de consultar i mot pràctic.
No es tracta, evidentment, cíe fer la històna, posem per ~^s, de
cada tipus d'impost, »no d'explicar en què consisteix, qui el
pap, sobra que s aplica, qui el rep, etc..

Pel que ta a treballs d'àmbit general i céntrate en
Catalunya només compten amb tos síntesis de Josep M* FONT I RIUS:
"Órganos y funcionanos de ta administración económica de tas
principales localidades de Cataluña" (1964), i *La administraron
financiera en los municipios medievales catalanes' (1982); aquest
segon tribal es una ampliado del primer. L estudi, amb una
ampla bat« documental i bibliogràfica, se centra sobretot en eta
funcionaris municipals encarregats de les finances. Això no
obstant ta ta evident quin era l'aparell financer del municipi, i
com s'organitzava en general ta hisenda des déte ConseHs
municipals. Ei treball, que a ta vegada és una síntesi í també ta
primera visió global del tema, es caracteritza no només pnr ta
novedosa aportació, sinó també per ta claretat.el rigor ta
sistemàtica coherent que sovintegen tos obres de FONT I K,US.
L'autor examina ta hisenda local en tos primeras tasas
municipals, i s'hi extón quan ta institució s'ha consolidat a
(totals dal segle XIII . al llarg del XIV. Anal-tza especialment
tos fonts d'ingressos, al funcionament administratiu, í ta funció
dels principals responsables: clavari. racional í oïdors. Paro en
canvi no s'entra en l'estudi da toa despeses, aspecte que, sens
dubte, canviava bastant segons els casos particulars.
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S'ha m dir .doncs, que a Catalunya l'estudi sistemàtic
^mtttr^^^l, sens« emrar en d'altres àmfcts

superiors «• l'administració, te un caft»í bastant vergt que només
4l|M|HllUlHW B̂ÊlBi& Ü jd&MMWRÊUIflllfe ÉB MESA MkW^MÜM JMft MMd& — .— ̂  A••••ny·iai i utuonyn. rana ompnr-io, pero no a

tf acumular casos concrets. sine « partir d estudis particulars
que intentin generalizar M problema i fer to extensible « te
majoria dels casos.

4.4. SÍNTESIS GENERALS SOBRE REGIM MUNICIPAL
*

Las obres de síntesi sobre un tema own el regim
municipal només són possibles quan ja existeix una bona base
d'històries locals més o menys rigoroses, o bé a partir d'una
tasca de recerca de fonts inèdites i publicades Normalment han
estat ate histoiiadors del dret «is primers tu abordar el tena,
i, com is normal, r>s d'una òptica institucional.

A Catalunya, tot i la migradesa d'estudis i (rebate
específics sobre règim municipal i sobre history urbana
publicats mos o menys recentment, en canvi comptem amb
investigacions sòlides pel que fa al règim municipal dms l'àmbit
nacional. Josep M* FONT I RHJS n estudià els ongens i el pnmer
dtstrwolypiínffit a Orígenes del régimen municipal de Cataluña
(1946); Josep M» TOBRES I »66 ho feu a l època moderna: Ete
muPK3D«3 catalans de iAnt>c Règim (1453-1808) (Procediments
electorats, òroans de poder i grups determinants (19W); i Joan
MERCADÉ ens oferi una síntesi sobre la incidència de to Neva
^«*a a La transformació dels municipis catalans en temps de
EÄVJ1963)

Is mnecessan d extendre s en el comentan de I obra
de FONT I RIUS perquè és prou coneguda i valoiada per tothom. &
trets fonamentals de l'estudi són plenament vàlids avui, quaranta
anys després d'haver se imprès En tol ets avui es bonefioana
de te noves aportacions de to hwtondgraia actual i potser
s estalviaria d'haver hagut d'anar personalment a nombrosos
arxius comarcals que en aquells moments no esta /en ni
classificats ni oberts al públic Una pnrrwa característica de
to investigació d'aquest autor és to immensa quantitat de
referències documentals de tote to geografia catalana Quan és
tan fàcil de caure en to comoditat d extendre to recerca a uns
pocs nudis determinats t incorporar un títol preter.ciós i de
caràcter general, amb FONT i RIUS es pot ben dir que el contingut
no defrauda en cap moment tos expectatives

Com l'autor, sempre mesurat en el llenguatge emprat, ja
adverteix, es tracta només d'u. -a recerca sobre els orígens del
règim municipal. Per tant. ningú ha d'esperar de trobar-hi
explicacions respecte de l'organització interna i el funcionament
del municipi en to fase de consolidació del segle XIV, tot i que
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l'autw no dtfugi intioduir-se er aquest aspecte en I últim
epígraf abans dt tes conclusions.

Le« etapes cronologías fut fixà FONT i !a
tJpotog« fife estats evolutius dt I organ.tzaaó municipal, així
com l'estudi dels que íneWrtn en aquest
fenomen.són referències que nan condiciona' tots els estudis
posteriors sobf» el tema A més de ta metodologia i una
sistemàtica pertecta. Its referènaes de contingut fan del Hfere
una obra de consulta imp, tscind&íc per a tothom que s'introdueix
a l'estudi del munkápi. En el nostre cm particular, el municipi
de Cervera, htm aplicat ta cronologia < la tipologia de FONT I
RIUS adaptada a ta realitat concreta Mit entrât el segle XIV. A
partir d'aquest moment l'estudi del nostre auto» se cenyeix a
aspectes massa generals i abstractas, que, en definitiva,
expressen ta necessitat d» continuar ta investigació en aquest
punt,

Orígenes del reqimpn municipal de Cataluña és, (tones,
l'obra basra i fonamental avui per comprendre oi problema t
mtrod-jir-s'hi. Posteriorment alguns autors nan tracft t! tema,
però des dt perspectives diferents, i mai en la mateixa línia
que FONT RiUS ni rampoc amb ta seva profunditat. Alvaro
SANTAMARÍA des d una perspectiva encara més institucional.
publicà l'any 1981 ufi article sobre los Consells municipales d«
ta Cony» de Aragón mediado el siglo XIII El sistema de
cooptación" Es «metà d'analitzar, mitjançant fonte publicades,
l'organ-ízació municipal "externa" dt Barcelona. València.
Mallorca í Saragossa L autor compari sobretot «te privilegis
fundaoonais cm tea quatre municipalitats, i no fer en un momenf
que te ;espectius règims municipals encara no s'havien
consolidat ni havten pres la forma definitiva que tindrien el
segte XIV. El sistema electiu i la siva problemàtica es estudiat
marginaiment.

ftifô), sota el títol general Et govern de
IM ciutats catalar<?s. s'han publicat tes conftrènc«s qut
diversos autors espeaahstes d'èpoques diferents van pronunciar
a Barcelona. Es tracta, necessàn? ', de treballs de síntesi i
divulgació, i sense un nexe molt < fun amb l'aitre. Joan-F.

PANY ! FORT se cen ra mo.. eunent i per damunt en La
p?v€-1 munaiai al statelxill. en un

estudi que per força havia "íe ser extern i evolucionà a l'ombra
del treball de FONT RIUS. ,a que p-.ca cosa més s'Ha dit des
d'aleshores per a aquell période Carme BATLLE GALLART va ocupar
i» tfEj govern municipal a ta batea edat mitiana. U síntesi és
interessant m i que ve a recollir la seva pròpia producció
anterior, que ja hem comentat l'autora, especialista en ta
societat «Mm baix-medieval, fixa tes característiques
institucionals dels òrgans de gcvem municipals, i se centra
sobretot en els aspectes sòdo-polítics que tenen al rèçim
municipal com a escenari La seva aportació acaba amb ta
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- 1d> <|owwn dtlt pitoeipsli munieipit. L'tquWbn tntrt
f ««udon* t «I »ocwl dona tl to du robra. En c*w¿,
Î K^̂ ^M^A ^^^^«I.JJI» im ME JKJkM^KJK^M^gk k̂̂ kA .̂« k ̂ ^^^^Jf* , • ̂ k^ -_ - _-•-fnvTV w^BHwr-no • ooniBnçvnvrn, w irvcMHi • no •oOfis·QU·ix
rtquMbri "Iwrilonir.cn •! MntM QH§ ilvolonc pwi un
protagonâmt •iriirti «n um «imwi qu« ha (te $«r d'ami*
nacional.
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