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5.1.: An*»

Li mt¿o¿ part * It documentació que lim ««toi it
documentació in*d*a procedent de rítate Comarcal *
£*£2<AHCC). A "îSLJJ"** h*m con$ultat *»íü»· *Ctnctitfto i font di ptflQtfflins de Morin de Ml Corona d'Aragó

e» lont de pergamins deis segle« Xlll i XIV, e»* lim
dt pMtfto i «to primets volume de Conseil de l'Arxiu
Mtottfff Comarcal * Tàrrega (AHCT). i ets pomers volums Ht
Mantels de rAnriu dt to Paeria dt Ueida. La intomiació
eepeciSca tu« et noslre lema procedent rfaKres arxius ens Ht

áKHHkfl̂ Uiî MHÎ ^̂ k̂ f̂ k^^ l̂̂ ^^^^ ^ • i• «— .. ..j».. jJ: ,. — J -,amaoïeniem lacimaoB pets mvewgaoofs

tn|f v̂ HnPIlPHP

L'AHCC I« estât corn es natural, to nosira primera font
d-intormao6 B seu MM î  medieval M fadtat
notablement les taspitas i til esforços dt ti recerca. Abans dt
1er un comenta« critic dt les ton« emprades, ofewn
rorganigrama dt ta dccumentaoó medwvaJ conservada a rAHCC

FONS MUNICIPAL (2)

I. ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL
A Funcionament del Conse«Munopal

1. Utonw de Consetb (1332-1 499)
segle XIV: 15
segle XV ai

Esborranys (1377-1499)
XIV: i

(1406-1499)
Memonate de s*x*catures (141 7 1497)
Correspondènoa (ss XI V XV)

1 CANELA. Montserrat; FARRÉ, Joan; GONZALVO,
tons medievals dtto mim comarcals dt Balaguer. Cervera í
Tàrrega', Prtestra Universitaria 3 (Cervera. 1988). 243 254

C •h·W AMBAYA Î̂ tfBlîaNMÉâMMMMk MKrfÉÍM»K f̂c*tt Í4k ^A**.A» *«MA«hâ K k̂*JL ^j^jjW ^k^K^^^ky^c» enyi unicvrnvrn inoKjuen la documentació cws tape«
Xill. Xrv i XV. però tot sèries continuen cronològicament. També
senyalem el número de volums conservats de la fracció cronològica
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B. Ubres (Tw WKlivnênts
1. A/T»nd«ment» dd bofleti
l» dpitote de nequena (1466 UM)

G,

Clavana (1333 1497)
MpttMHÜ del Raoonal ( 1421 1487)
Dates i rebudes ( 1355-1499)
Apoques (1366-1499)

ïikn
Cénsate (1377 1402)
Man(tesl(l340-i497)
Quisha (1418 1498)

N, ADM*NISTRACKD DE JUSTICIA
A Cort del Baffle (segle XV)

M, AGRICULTURA, RAMADE RIA l PFSC A
A. MM»

1, Blats P 41 3 1496)

IV. ASSOCIACIONS
A. Grem«

1. Gremis (1282 segle XV^
2. Contranes (1435 1499)

V. BENEFICIENCIA
A. Institucions

t. P«Almo.na(l382i

VI. CW.TWA
A. Festes i tradKX>ns

'' 1, Ordmaoons de la Festa del Corpus n 423 1499)

VH. DEMOGRAFIA
A, Ve'na1ge( 1391 -1491)

VIH. ESGLÉSIES' CON /ENTS
A. Lltore de la f aboca te temples

1 . O^es dt lesg ésia ma)or (1422)

IX, OBRES PUBLIQUES I URtAl JISME
A. Fortrf»cac»ons

t. Obra déte murs (13^ 1397.

X. DOCUMEr̂ T AGIO NOTARIAL
A,

1. Actes i negocis 0353-1 U6)



XI PERGAMINS

S«g»e XII (1106-1197) 5
S«gte XIII (1202-1299): 23
Seglo XIV 101

68

XII. CARfORMJ» PRIVII-EGIS.
A. Cartorals í ffibres de pnviteQts

1. Ufcfe de Pnviteç« (segles
2. 'Thesaurus Pnvrtegiorum'

B. Usaiges i consuetuds
1 Crides (1441 -1506)

C. Manuscrits
1. -Llibr e verd del raoonal-( 14*8 1637)

FC»® ECLESIÀSTIC: COMUNITAT DE

I ADMINISTRACIÓ
A Consells (i468)

II FUNCIONS
A M«ses(desde 1440)
B Obrts(desdei409)

FONS NOTARIAL

t CERVERA
(Veure rtiatié (to notaris en §1 comentari de tes

B/AC A

Existint recents i molt complertes edicions de ta guia
de l'ACA. te del MM innecessari reproduir l'organigrama oel
centre. Només anumerarem els tons (pe hem consultat directament
per a aquest treball

5.2.: Font« documéntete inédite«. Estudi 1 enumeració

El fons municipal de IAHCC compta amb diferents
seccions, alguna de tos quals conserva sénés de documentació
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IMP seguides i interessants Tot . que la major part de
documentació abunda a pany 4M secte XV, estem satisfets dt la

i l'accés al matenal del segte XIV

m Üb» dels de Cervera, per la seva
natura jurídica t presentació tormal mereix ser considerat dins
d'una secció independent, te totes maneres, pel seu contingut
consistent sobre tot en una complació de prrvttegis reíais.
podna assoaar se a M secció de pergamins

La importància que van tenir els pnvitegis reíate com
a tont de dret els segles Xit. Xin , XIV. i la seva
trascendencia per la configuració d'un muntert plenament
organitzat, ens aconsel·la de dedicar un mteres al volum
del llibre dels Pròleg« (IP)

El conegut amb ei nom de "Llibre dels
Pnvrfegœ" de Cervera és un enquadernat en fusta recoberta
de cuiro Medeix 44 » 31 cm, set tete sense numerar, cent
vuitanta numerats amb romanes, tots e«s de pergamí i el
seu de conservació é« te El segon foè sens« numerar porta
enganxat un document «nptai de paper datat lany 1363 en «j
qual «t w ?ere M tes transcripcions del
canutan Els «ne »olis següents a un índex a
tres columnes ia i mes ampla ai resum de caita
pnvitegi mentre que a ta de ta dreta c, assenya'a e! foli on
comença cada transcripció L espai d« to dreta te emprat per ter-
hi. en diferents moments en oifswa També se
senyalen w« mans o caps de privilegis que et
voten destacar L index no va ser escnt M en tl matf-x moment,
sinó 9» sanà confeccionant a QUI s afegien nous pnvilegis
al cartulan te maneres, si bé es pot apreciar t actuació
de difeienüs escnvans t@t al està ant» gótica
Wxàna arrodonida i «t ei de decorar tes lletres
majúscules amb un traç vermell

Ei recte del punter foli numerat és una pagina mimada
S obre amb una mscnpoo m tmta que comença 'En nom
de Déu sia e de la « no Tnni»i Pare, Pyll e

J Veure TUROLL RUBINAT Ma» et CANELA GARAYOA.
Montserrat *Ei Llibre d« de Cervera (1360)
introducció histònco jurídica t rubriques déte documents'.

3 (Ctrawa. i »tí. u 5-171
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Sane Espcnt (...)' A dr«t* i esquerre d'aquest text hi ha
represéntate dos reis amb coona i ceptre i un Seo ate peus.
Toto li {BW està emmarcada amb motius Ho'ais t al peu trobem
fggyfc * W* Pf*» ' «' "otan que feren compilar els
•pl̂ WlBJî HpBN CfcW SRaiPwm
*« «, ^ „ ¿Jt.

primer Ml comencen les
déte documents Cada transcripció, feta amb tinta negra, comença
amb ta pondrà Betra d» tamany rr.es gran i decorada amb Wau i
vermefl. 1 està encapçalada per IM resum del contingut escrrt en
català i amb unta vérmete A partir del foli I51 fms al fmal.
aquesta norma deixa da comphr se p que desapareix l'explicació
Wetot i també ta decoració d» ta pnmera Itetra Au marges
esquerre i dret del tort torbem anotacions en IBM cursiva
fetes paf diverses mat« i a vegades també il·lustracions que fan
referència al tema dal document o que serveixen per remarcar
alguna part de» text

El LP es va escriure en diverses etapes, t això és ben
paus observant revolució de ta Itetra F.ns al foli 94r trobem
una escriptura dat tipus gòtic Aran força arrodonida i
regular. A partir del fol» 95r el traç es toma més trencat i
angutós. caractenstiques que s accentuen a partir dal W 121 r,
moment en què I escriptura es toma també més atapeïda. Déte
fi* I50v al I54r la Itetra as cursMia per «mar, dalt Ml
I55r al I67v a ta gòtica Hibràna aquest cop. però amb un tamany
mas gros t un traç met mes ángulos Per últim, al f oh 168
aparan letra dal tipus humanista Airan que es substituïda
per ta cursiva a partir del foh 177v fms al final

Des dal tol 1SOv tes transcnpoons esdevenen força
més irregulars i desacurades que als 150 pnmers fohs. Els
documents no estan ordenats cronològicament, t tot plegat són
quatre del sega XII, divuit del xm. noranta quatre dal
segte XIV . nou del segte XV

Pal qua ta al procés m gestació del J3, és prou
important d aturar s hi per comprendre exactament el vator
d aquesta font documental

De vel antuvi els privilegis que els res concedien a
ta universitat i via de Cervera eren conservats en un
armanVanmi a ta sala de ta Faena (4) en forma de pergamins.
Ota da ta pnmera concessió del 1182. els pergamins s'anaven
acumulant i ta sova quantitat feia que fos drffai de manipular-
los N'h! hav« da moltes mides diferents t de temes ben
diversos Sembla ser que a mitjan sagte XIV els paers de la vila
havien parlat moltes vegades de fer-los recollir en un sol
llibre, sense qua el prometé arribés a ser realitat del IM, Es

El 1377 es prenia l acord d acondicionar un altre
arman a ta Faena per guardar-hi millor els documents (AHCC
Comets 1377, liv),
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possible, però. qu« s hagués • fer alguna mena de recull
S de còpta déte originate En tot cas. e»s pnvitegw re*K
recottrts 9 copiats estaven sota la bel notari de la
Paena. Jaume Ferrer, que ete tema tots "aparellats-(5)

W» és *» l'any 1360 que A paers d aquell «y
decideixen de fer un recull d alguns privilegis reíate, i

afef un que. mig embastat o no. feia temps
9» s'arrossegava U responia, d immediat, a factors
d'ordre tècnic.

"ítem com mottes vegades tos estat dit e
proposat en Consey« que tort profitosa cosa t
necessana sene a to universitat que tots tos
pnvitegis de la dita vila fossen
registrats en un beH libre de pergamt per tal
que degu nos se n pogués perdre i r (6)

Probablement el que la «s prengués finalment al
1360 tampoc no és Les celebrades a
Cervera el 1358-1359 van com a per a fa vila la
concessió de No res menys 9» disset
van ser ete concedits en ocasió i que venten a sumar-se
ais setanta tres p Tot un feu de noranta
privilegis corresponent al nombre d« pergamins atorgats
ins 1380.

Per ei LP« que havia de ser una
transcripció déte pergamins conservats pel notari. tH
paers van posar se amb un *§cnba de tota formada

Maestre per tal que "sente un quem d'aquella
pan forma que p ere Ei preu total que pagana al

sena de ¿06 sous, qu* p comptabilitzats m
l'apartat d« despeses en ei volum de de 1360 (7),

Si aquesta és la externa que tenim del '„P,
en el primer full del ni el següent text

"En nom do teu sia « de la Sanca e no
depártale Tnnitat, e fyi i Sane
Espent Nos (to Mecma. Pere Dan, Jacme
lito, e de/ Vall, de la via de
Cervera de l'an d« (a de Nostre
Senyor m IX se riba de la
Pa«"» te «n Ferrer, notori, fru

5 AHCC Oavtna 13io, 92r v

8 AMCC CJavtna 1360, §2r v

7 AHCC Oavtrta 13W. Í2r v
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comptór li present 9m dt ms k»
privilegis a It universitat et la vila de
Cervera e ate singulars d'aquela. pete mott
alts senyors Reys d'Aragó e per lurs
antecessors atorgars sots la «orma següent

La decisió política de confeccionar e! LP l'havien pres
paers oe la vila; i escnvà-notan de to Paena assumia la

tècnica: t m escrivà rebia una remuneració per ta feina
mecànica de la transcripció.

Però A« aquests moments el LP no deixava de ser una
recopilació privada del municipi sota la (feto paers,
i mancada, per tant, de qualsevol vator El Consell de la
Paeria va esperar l'ocasió propíaa per aconseguir una sanoó
ofkaal del recuH de pnvitegis que ja havien tot. Fins aquest
moment el LP era utilitzable per a qualsevof -nena de consultes,
però no era invocable de forma oficia»

Els teu histoncs no són «tens a aquestes
circumstancies. La paí signada pete reís de la Corona d'Aragó i
de Castella el 13 de maig de 1361 aviat va ser vulnerada. A
començaments de juny de 1362 Pere el Cruel d« Castella invadía
el regne d'Aragó A fínate d agost Ja havia prat Calatayud.
L empenta castellana mm mete dt senosa preocupació, i el 10
d octubre erm convocades Corts Generals a Montsó. L assemblea.
que havia de començar «i 4 de novembre va anar se postposant fins
fínate de mm. Al marge dt>i mecanismes lundics utilitzats -
basats m la invocació de i Usatge "tydienim m Curà Datum"-
per aconseguir i acord de les Corts, el rei Pere ill va haver de
convenir amb els braços de cada regne per separat, i negociar
nous privilegis í constitucions a canvi déte subsidis necessans
per emprendre una campanya definitiva (S).

" • En aquest context el rei atenia una petició
síndics de Cervera que demanaven una autentificado reial del seu
recull de privilegis en un sol H'bre El 8 de març de 1363 el
rei agraïa al donatiu a I hora que jurava d observar capítols.
privilegis i constitucions Malgrat que tes Ço« acabaven aquell
d»a 8, es va decidir que el que sa-ordés fins el dia 12 del
mateu mat de »mg MM plena vigenoa i vator. Per tant el
rei atendría tots els greuges i capítols que es presentessin fins
aqueta data en virtut del jurament que havia fet. La

8 AHCCLPl3i3març11,1r

9 Josep M* PONS GURÍ: Actas de las Cortes Generates de te
Corona de Aragón de 1362 63 CÖDOWCA vol L (Bareetona-Midrid,
1982)
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confirmació dels privilegis de Cervera rocoHits 8n un -Ml vokjfn
va sor füís, pf*osam6rrt, 0n aquest últim període

B document que certifica i que està
Mat en el IP. du la data de 111 de març, tin Ai abans de
dtsotdre's definitivament Im Corts tem* de Montsó. fiï «
document. M «I qual M intervé Berengarto d Aptfia. conseller
del ret. es fa referència a ta dels síndics de to
universitat de Cervera que havien M to« Corts
Generals. S'indica que ge diversos privilegis rebuts pels rets
anteriors s havien fet recopil.lar en un llibre de pergamí
ordenat pete paers. Ara m aannwte que el rei reconegués que «t
MM* «i autèntic, a que els pnv.legis en ett transcrits
s aventen amb ets onginals. to qual compfobaoo s encomanava al
notari públic. Amb aquest document el rei autenttficava el LP de
Cervera, i donava vator ofiaal ate que s havien transcrit fins
aqueN moment. Els privilegis afegits al Hibre tu data posterior
a ''autentificado m s mctouen en la oficial, to que
a«ò no s'indicà expressament

Tenim motius per pensar que i elaboració del volum dels
privilegis no teu continua ni ininterrompuda. smó obra
d'embranzides sepvades en ei temps, Si n anàlisi paleogràfica to
delata aquesta discontinuïtat, una noia de 1373 ens ho confirma
expressament

"ítem tom donar e pagar a Maestre Johan snva
de tomi redona per escriure e registrar ai
libre dels privilegis algunes cartas reato e
prMegts de »a universitat' (10).

entendre que el 1.173 es procedia a to transcripció
dels nous pnvrteg« concedits després de 1360 i que m s havien
afegit encara a to primera fat« de to redacció Eren tretze ete
pnvilegis compresos «n aquest espai de temps,

En definitiva ei LP de Cervera, tot t to seva
penodrtzaoó. manté bástanla uniformitat pel que to al tipus de
documents que aplega Mi es de cap refundido, fusió Q
fixació escrita de costums locals, smo d un simple recull de
privilegis reials concedits a la universitat Això no obstant. M
ha documents que no s avenen a aquesta classificació

El cat més atípic és el da dos dictàmens da sengles
juristes el 1354 i 1378, to resolució dels quals comptava amb el
beneplàcit del rei i servia per sentar precedent com una font de

10 FV1W \smvwim i«»*a

45



jurtyudèoci« (11). D'attra banda trobem textos que més que no
gJMJL«». 41 «w« «MÛ«! ü parauta son MUM «
fliWélÜmÉtfH <H M 4M •JMftMt te unívvsitít: los cartes
d-apocha- tfun pagament (12): ftvocâoons amb caràcter general
per li juried»«* reial i dassitaabtes com a dret de» rei
(13); manament» m n» amb •) sentit d una obhgaoo gairebé
•*•*** P* IM^ff« tfun pnvtteg» tal com se renten
comunament (14); msifli presos au Cort i Que esdevenen dret del
regne (15); confrmacions per part de« Duc de decisions preses
«ntertement pel M (16) De fet ei mate« text que hem
reproduït de 1373 respecte duna segona redacció «n el ftbre. ja
lej« etmeot de 'cartes reate « prMtgir en tant que dytt coses
dJüMli. UM pjrt. doncs, de privilegis, 1 una altra més
heleroo^nt« pert que tarrtoé era d'ap»»cació muntopal.

Fer tant hem de dir que, duna banda, no és un recul
només de privüegts 'purs'; i duna ?ttra, que «al matrtzar el
senüt 91» es dona al centum 'pnv'̂ v Caf entendre l també
^AÉk AM *aüí: MBÉÉÉkMMIÍIi dHÉtfMMIkMK ffai •! ËÉMÎ  rf^t«» f%g|. ,|f— ̂ ^*—• , - ̂  ^"HQ *n W piWWVfTI aviî v O6 URXo OO*S KnVWylS * COfH fl
normativa procedent del rei i adreçada en particular a una vto.
al marge que no sempre t'aporto elements nous reivindicats par

Aquesta Musió en et LP d'elements normatius
·gü_JjL·Jff<illacio P®1* eoTOden» en rofettcüii.
precisament que ens trobem davant d'un text de ¡Jret

municipal. Amb predommi de pnvilegts així entesos, to
recopü-labó d» Cervera se situa en la itnia dels litres de
pnviegisdeTarrega. Lleida. Vilagrassa, etc

El UP recopií lava -encara que no iots- ets
pnvileg* que formaven part del Om MufMopai apltcabte a
Carvera« i també d'altres fonts heterogènies No podem dir, però.
que s'hi contemplés tot el Dret Municipal, p que el nostre
exemplar no compta an* la redacció escnta d'una important part
c% rordarw^em jurkk: muniGpal com eren els costums tocáis

11 MOC Pwgarflins SÄ; U» 13S4 setembre 27, 3Qr-32r; LP
1378 novembre 27. 143v I45r

*2 AHCC LP 1343 maig 15. 39r 40v: LP 1366 setembre 24,
11Ír-114r.

14 AHCC LP 1346 desembre 29, 83v84r

15 AHCC LP 1359 desembre 1 9. 79r 81 v

MHCC W 13Ü abnl 20, Il4r-li5, LP 1373 tabrer 26,
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A més a més del LP. f AMCC conserva «n estrafalari
que du el títol de 'Thesaurus Pnvileç r̂um-. A l'Arxiu m

m tm -nformaoo «um qui va ser I autor del ft«** de
Privileg« que conté el vokim L anònim compilador, que deuna
actuar entre fínate dt seg»e passa« i començaments <it l'actua!.
va retal·lar documentació original i m composar t« volum teli
all tires de paper relativament transparent però efectivament
adhesives Els fragments de documents eren fixats per aquefes
toas adhesives en un suport de paper modem, formant tot un
gruixut Votum, Imitant to Itetra dels documents, el volum
presenta un index amb tes rúbriques de cada document possibtement
redactades pel "eompadof*. El és decebedor. (a que les
cmtes adhesives han malmès els originate i impossibiliten to
lectura d'alguns fragments 6ls deeumtfito compresos en aquest
Thesunjs Pnvrtegwrum* són pnvrfeg» reials sobretot del segle
XV en endavant No obstant M I« algun exempter del segle XIV que
no hem uWrtzat per to que tractava La catalogació
definitiva del font medteva» en general i dels pergamins «t
particular d» l AHCC haurà de tenir en compte aquest singular
document

El Fons Municipal de (Arxiu conté una nodrida
col·lecció de pergamins que actualment només estan inventariats i
pendents da classificació definitiva Això no obstant hem tingut
tota mena de facilitats per poder consultar aquesta documentació
que et remunta al segle XI. Sempra que ens ha estat possible hem
citat pels documento transcrits ai LP. assenyalant l'existència
dal pergamí en l esmentat fons. Quan hem hagut d utilitzar un
pergamí et crterr per ta datació sencera, ja que totes les
references arxivístiques que hi havia *i no en tots els
documents- eren considerablement antigues i inútils tan aviat
es faa la nova catalogació que hi ha prevista

Ens estalviem de fer una relació de tots i cadascun
dato pergamins utilitzats, í remetem a l'autor tant a la nostra
recent edició de tos rubriques del LP amb indicació dels
pergamins extents de privilegis transcrits (17), m a les
referències que aniran sorgint dins del text.

17 TURULL RU8INAT et CANELA GARAYCA "E! Ubre de
Privilegis de Cervera (1360) Introducció històrico-jurídica i
rubriques dels documents". 115-171,
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A l'AHCC m conserva un sol volum i alguns ttigaAs
d'època medieval de la sene Gremis El Ihbre no está sencer,
peto el mu estât de conservació et moft bft. ta finances
I Ml transaccions comeroats da ia contrana de Sant Joan i ÉI
Sant ma entre 1282 i 1319. La part corresponent a ü pnmefa
confraria està «MM totalment en català, i to segona en català

La fragmentació del mm " el fet de conservar-se'n
un de sol fa que tmgui una utilització mort limitada. De tete*
maneres és úW per conèixer «t paper econòmic i comercial
de !as contraries d« gremis d artesans, per el tipus de
negóos que efectuaven, t per desveWar «J s«» hjnoonarnent
mtem i to jerarquització déte òrgans et govern A més a més els
textos que expliciten propietats immobiliàries sotmeses a cens
també «na donen referències urbanístiques i d*origen sooal molt

De eve al nostre treball, però. només ens sf/rvirem de
la informació respecte de longen social déte individus
documentats, i de let noticies puntúate sobra te morfologia
*• jana de Cervera

4/Consells

La sene de Consens és una de tes més complertes de
què disposa l'AHCC A acords i Its deiOeooo.̂  del
Cornel de ta Paena, i per aquest r?,otiu podem dir que es tracta
en certa manera tfofdmaaons municipals El seu estat de
conservació és irregular, pero (investigador pot estar ne força
satisfet, lot i que sov.nt ta hum.tat pa.is de to
lectura Majontànament escntes en català i amb lletra
cursiva gòtica molt fàcil d entendre E. volum de Consells més
antic conservat data de 1332 1333, i es possible que fos un dels
primen 9» M confeccionessin a Cervera No obstant ens alerta
robra d'un cronista-histonador local dal segle XIX segons to
qual existiren volums d actes fins i tot a mitjan seçle XIII
(1245, 1306, IX»,..}. L aparell cntic d« robra, molt redul·l,
mdica 'Uibres de const-lis del any 1245 Archivo Municipal*
(Anates de Cervera I, 153. nota t). Ne tenim cap atoe mdia
raonable que era permeti de creure que abans da 1331 existiren
llibres d actes com els que estem refenn t
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La« actes del Cons«H son «I resultat i at símptoma
d'un procès de tenta maduració de tes públiques ¿to
flSWWii tocat. B ttjfm municipal ne produeix documentació escnta
de forma penodica firis que pnmer m assoten IM determinat grau
d organització mtema. En aquest d» Htores
d actes és senyal d un bon nrveil del
règim muntesa! à finals del segte XIII i començaments del segte
XIV li gestió del muntopt p comptava amb professionals
administratius assalariats, i això abans de trobar et pintem
manuals d'acords muniopals El Jaume I M comprometia en to
tel dl Orvera § no assignar cap escnvà »ix per a la vtfa, smó
que A escrivans haurien de ser a Cervera públics, com ja
succeïa • Lleida ï « Barcelona in endavant to universitat de to
vda MI pressonar perquè i escnva no depengués directament del
rei, smó que passés a control dels patu t dels prohoms
L escnvania dat Conse'l. per Mit, m neuer com a servei retal,
i no era en absolut de propietat municipal Ei rei podia
arrendar la o cedir la a qui volgués El que la regentava
cedida per rei. a la vegada podía subarrendar la i cedir-la • IM
segon Mwtfu, però seguia mameaN-nt larrendamem ongmal.
(tornés • partir de 1373 el municipi va aconseguir to propietat d«
(escrivania de to Paena de to qual e»s havia let donaoó el
rei. t poder deodir aleshores a Qui corresponia ocupar la

La regulació d« les femes d aquest escnva quedaven
mitjanament regulades en el pnvttegi reial de 1331 Desprès de
manifestar to reimpiantaoo del de pa«« i to derogttió
ÛÊ to (uradia. Mom iti tos fernes dt l escnvà
respecte del Consell sena el qui hauna d aixecar acta de m
aie que m deia í s acordava a cada sessió M Conseil, sensé
poder-ne canviar res si no era per acord dt la major part del dit
Cense« L escnvà també havia de rebre els de tot tíam
i rebudes de diners; havia de redactar tos escriptures que fossin
necessàries ato paers i ais consellers, t era responsable d'una
de les tres claus de la cama de del municipi Par tant,
coneixent l'existència almenys des de 1331- d'un encarregat
d'anotar els acords i tos del Consell Aquest
mßnie ú» to Paena rebia una remuneració anual fixada peto
paers i els consellers

Formalment els volums d actes M Consell comencen amb
to transcnpaó parcial, resum o referència del darrer pnvttegi
reial que rebuiava e) funcionament del regim municipal amb
(anotació de ttM ets formulismes jurídics legals necessaris per
a retecaó déte cantes de govern per aquell any. Les
ordmaaons en si segueixen sempre un esquema: un
encapçalament, el d assistents a la sessió, i lanotaoó
déte enunciats i ressolucions del Consell Dins d aquest esquema
hem trobat diferències formate que no arriben a modificar el
contingut de tos ordmaoons



L'encapçalament pot comptar tres ¿pua dïnformac<ó: la
data d» reunió, el ttoc, i efe tndMdus assistents. La temi f
Ml redacaó poden canvtar d'un any a lattre. però mes iv/tat
deuria respondre a d« cada escrivà que no a cap altre

'.a dataoo pot expressar se «n calendaoo t M etc
dies i mesos dal calendan luiià Cal tenir cura quan m data
segons l'any de fEnetfnaaô î I any del nettement da Cnst. En
el nostre cas també cal posar atenció al fet d» creuar s« oi
ode d« l'any quan es comptava segons I Encarnació (mes de marcí
amb el cíete del période polític (mes de desembre)

Et Mat d assistents sempre ÉS i exhaustu.
ta qual cosa ens permet da saber amb exactitud ia relació i ei
nombre d individus que anava a to* í i absentisme que
s hi produïa. Tots alt escrvans pnmer anotaven els noms dato
patis, indicant ban clar llur rangua; pero *o sempre pas«»« al

amb «to consellers De els seus r$mt
barrejats an* els de la resta da prohoms, pare an d attreb
dcaatons apareixen ton Algun senyal al marge dal
nom podía obeir a recompte que Iaia t escrivà s una marca
efectuada en ta transcnpcwi dal borrador al definitiu

Finalment trobem tos Aquí
te diferencies tomate son mott vanadas, pan) és arriscat
d extreure conclusions perquè canviïn alguns
conceptes acordar, voter ordenar, proposar, tic.,. També canvia
d'un any a fatra la disposició da íes propostes i eMt
respectius acords En (estructura en si de les ofdJnaaens hi
ha dues opcions possibles la primera de tes quals ara mas
freqüent ato pomers anys: enunoit amb la ressolució
respectiva (Aa. Bb. Ce. Dd tot ato
enunciats i tos minúscules tos "»solucions), o bé acumular
pnmer tolt els i després toi resolucions
(ABCD. abcd

Las possibilitats a daquesta
font sen notables Las ofereixen
informació que de »arg i ambit jundic Las
onAû M» dato volums d actes es caracteritzen sobretot par ta
seva varietat temàtica Tot i and és desttucturar. a
efectes metodologies, al contingut t el tractament Enta
d altres hom pol establir tres àrees temàtiques pnncipals. a
saber a/ àrea b/ àrea d hisenda i
finances municipals i c àrea sèoG-potítca l aixè a més a més
duna quantitat considerable d altres tenies penfèncs
(urbanisme, mentalitats. vida quotidiana, espmtualitat,
activitat i estructura econòmica. conflictivitat social,
veïnalgt, relacions camp ciutat etc ) Les referències
documentals da l'aparell cntic al Haig de tot al treball
posaran prou de manifest to riquesa dels volums de Consells que
lem estudiat
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tu actes ctg també estan sotmeses a
cerrn ümrtaoons Mi una documentació rica per
l'organització d un municipi, però precisen
acompanyades de te c*ocumentaoó original de procedència reial que

9ls òrgans de govern i adm.n.stracto Tampoc e»s
acords dat m són per ete orígens i
ets antecedents htstòncs M »
financera de la Paena. els de poden recol·lir les
decisions que te però ht tont més
rellevant en aquest camp »te e's de clavena. On te
Milde és major é« • d estudiar la dinàmica social i
poütica. Coneixem te versió dels fets des de M grup
que «Somma políticament el Consell Com és natural, quan M ha
conflictes oberts m documentació no tes
versions de te realitat Un e»e">ote d aquest fenomen p trobem en
te conflicttvitat soaal que es « Cervera el 1332, mentre
que aquest context social no es sn absolut en te« actes
del Consell Altraront. els volums de m mostren del M
incapaços per informar nos da i adscripció sóao professional
dels ind'vidus que u* moment o altre accediren al govern
municipal

En definitiva dones, els d acords del Consell
son una font histórica importantísima pel que pretenem
estudiar, pero sena insuficient si no amb d altra
documentació complementària

Es conserven ete volums anys. Indiquem
també el numero de tels numerats qu« acàiaimeíit"

1332-1333(118) * 1379(55) '
1356(101) " 13M(48) *

(54) *
(34) i3§3 f U}

I3»(40) ' * 1395(11) *
1372(42) * 1398(97)
1373 (39) *
13'? (42) *

* am&àfmm amto ClAVERiA
Í coinocteiits amb MANIFEST

La séné- de Clavena del XtV és més complete nue
te de Conseils, conservant se n vint i one volums amb un estat
de conservació molt irregular Esta redactada majoritàriament en
català i amb una caligrafía forca entenedora Aquest fet, i te
circumstància que tes entrades s'anotin per blocs temàtics sens«
cap mena de barreja, ens indueix a pensar que ete volums que
nosaltres manipulem son el de la transcripció déte



borradors «pi pnmer deuna confeccionar el clavan Dels volums
dt daveria tarn pogut conèixer una notable quantitat
d'adscripcions professionals que ens ha de ser molt útii

Com ta de Consells, és unt documentació imprescindible
pw aborda' cié! règim municipal Es de f anotació
meticulosa i A les despeses i tots els
ingressos del Consell per la figura del clavan.
En ta primera part del llibre trobem tes entrades, i m ia segona
te* sortides ("rebudes" i "dite«* segons «I corcepte de r època)

Aquest funcionari municipal instituït a Cervera l'any
1301, que normalment era un mercader, tenia cura d anotar tots
els tngressos econòmics amb que comptaria el de cara a
l'any que començava diners procidenü de organitzades pel
muncipi. diners de la questia, de préstecs de singulars de ta
vtla. de rémanents o pendents d'altres anys, de la venda da
censiïls i violans, i, sobre tot. de la venda de tes Imposicions
Tots aquests conceptes traí amb tot ta qual cosa
ens permet de conèixer amb bastan ta el financer
del Coisell medieval

El clavan també prenia nota i executava tots els
pagaments que prèviament havia acordat el Consell En aquesta
segona part del volum, tes anotacions »I concepte «te i*
despesa, el destinatari de pagament, t la desenbossada
expressada en MUS i tfntrs. El càrrec de durava
un any, i cada un d'ells confeccionava el seu prop llibre da
comptabili'at Les anotacions de IM despeses deuen de
correspondre s a un ordre temporal, però no hi consten tes dates

«te cada acció

\ ia part inferior de ei
anotava el valor de la urna d« tots els conceptes d aquell W,
da manen que sumant els dt teli és fàot
d obtenir «I «Mal definitiu tant com de sortides En
ta majoria dt volums conservats al hi Ha un estat d«
comptes on m contrasta el total el total
aque'lany

Corn pet veure s aquesta te mott d interès
per investigar tot el a la perd no només
amè. Els volti mi de de tot sen una paral·lela
dal que esdevenia dins del municipi, i en aquest
es »deal d'analitzar los al te»nps out ets volums de
Consells

Els volums conservats i que rt«m utilitzat dt*
segle XIV son els següents (també mdtquem número de tol«
actuals)
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(4t) '
1337(80)
1388(7«)
1340
1349(54)
1tS§(?1)

'
1360(115)
1383(101)
13ÏÍ (78) '

'
137S{10S)
13Î?

1379(121)
1380(140)
lût ftî»
1 383 (1 22)
1384 (104)
1385(72)
1388
1389

1387
1399

* amb

a Manifest

La séné tel Manifest és una altra te tes nés
interessants que es conserva a l'AHCC. No es gens usual comptar
amb aquesta font quan s estudia el XIV, p que com a mot
aviat acostuma aparèixer conservada ato XV í XVI,

Es tracta te l anotació precisa » tels béns
mobtes i immobles tant teto veïns te Cervera com teto individus
que sense ser-ho M tonten propietats Ets vokiffu que reculen
aquesta informació estan per quarters (o barris), te
manera que una serte completa d'un any està composada te quatre
llibres Oms te cada quarter les estimes segueixen un entén
topogràfic anotant-se tes dels veïns per ordre te carrers

La importància d aquesta font radica en el fet que a
més a més te la relació dr béns, també hi ha la taxació o
valoració monetària te tes p-opíetats relacionades. Això permet
te poder classificar i jerarquitzar eto habitante taxais te
Cervera segons Hur riquesa moble í immoble La taxació dels béns
tenia per finalitat Ixar un criteri proporcional a l'hora te
repartir tes càrregues fiscals reíais i municipals.

Es fàcil te comprendre que la confecció teto »tores
tel Manifest era tenta » costosa. Per aquest motiu el Consell no
va encomanar-ne la seva redacció cada any, sinó que te vegades
s aprofitava et darrer Manifest confeccionat Això explica tes
nombroses esmenes generalitzades tant en la relació te béns com
en la seva taxació en alguns exemplars.

Cada manifest o estima pot presentar les següents
dades: nom del propietari teto béns, nom del manifestant si actua
tn delegació tel propietari, relació te béns mobtes, relació te
béns immobles, taxació teto béns mobtes un per un, taxació te
bé"s immobles un per un, taxació total de riquesa moble, taxació
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total de nquesa immoble, adscnoao socio professional del
propietan dets béns, adscnpoó socio professional del
manifestant, ongen geogràfic-topogràfic propietan deis
béns

Tot i que font cal
subratllar el seu caràcter fragmentat i per al segle
XIV. ta que una séne sencera on tinguem tots quatre volums d un

any no la trobem Int 1476 Els del del
segto XIV. per tan», només permeten una {te ta
documentació S • aquesta fragmentació IM aftgte l irregular
estat lit conservaoó del suport físic, tut amb veritables
problemes per treure conclusions de ta informació
aconseguida O altra banda també cal molt present que la
relaoó de béns reprtsffrita la dels
btos de ta comunttat Ja al segte Mill un pnviiegi reial
intentava posar remei al frau en el que alguns veins a
l hora d« manifestar els bens Essent un« lont amb
finaWats tesis sembta que cal comptar amb aquesta
possibilrtat de mtnys del que un realment posseïa A
més encara ca; tenir present que no manifestava, p que ta
documentació reconeix el drei pet i pel m a

wins de no manifest?- Murs béns. i pet tant de no
contribuir m tos i

A part da ta la sóoo
econòmica de la vila que podem del tractament

de tes estimes introductòries
ens són de por a des dun punt de vista
¡•indie ta del Man, ¡est el contant de
r organització municipal t ta rusenda local

M Manifest se'n pot mfjrmaoó d« molt
diversa mdote adscripcions dels individus.
localitzacions i referències urbanístiques valor econòmic dels
béns refacionats. de ai dels anys,
nquesa material dels manifestants, ' vocabuian. nivell de
riquesa global i comparat de ia agrirà,
relaocns de censos persones, compra venda d« propietats.
•te...

Els volums del Manifest estan en català, i de
vegades presenten algunes de comprensió caligráfica
Es conserven volums del anys t quarters:

Sincers Fragmente de 135Ä-1433
(anys)

13« CC 13S5
1352 P 1369

M 131? CC Cap Corri!
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1369 CC 1399 P
1814 P 1410 M
1375 FM ... FMFramenors
1378 M
13K P

La sène d apoques està mott fragmentada Només tenim
IM sot volum dat segle XIV, de (any 1366. t m mal estat de
conservació Aquests tt*ea, en llatí, son un recuH
de rebuts de pagaments i de que feia el Consell Per
tant és una séné que m pot paral lela a la de
ConseHs i Clavena il seu contingut no mm ha interessat
especialment pel present tant per la de la
informació que contenia com pur la fragmentació per a la nostra

8/ OOra dels murs

La sène de r obra dels murs és molt fragmentada
í tardana Fa referència a tes despeses ocasionades per la
construcció dalt murs 9 de Cervera amb Pere III, El
volum més antic data de 1360, i, com els suposa una
anotació minuciosa t precisa de i de tot despeses
Mas an (esmentada construcció Es toten els noms da tots ato
manobres i mestres da pedra que hi intervingueren, ate
que rebien i els conceptes de tes remuneracions, í el
matenal utilitzat M mateix temps ens ofereix una cronologia da
tes obres i algunes referències urbanístiques

La d aquest document és fàcil, el redactat
està an català, t i estat de conservació és bo, Els s« volums de
to tem que s han conservat els anys

1368 139S
1374 13Í7
1390
1392

Ens hem servit d aquesta documentació molt puntuament i
només quan ans referíem a l'urbanisme
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Els borradors dt Conselte no formaven ui Hm
retögat com els de Clavena § Conseils, sinó qti» tan sols eren
fute sols escrits per l'escnvà de la Paena Contenien
anotacions sobre els • tos í els acords que
s'hi prenien. Aquestes notes preses a ta sessió després
eren transcrites definitivament al volums de Consells que s han
conservat

Més que no parlar d'una sene fragmentada, gairebé és
mil·lor dir que N ha algun full d« borrador d« Consells dels anys
1377, 1393 i 1399 daf segle XIV. La caligrafía és d.fic.l de
llegir ateses tes circumstancies en que es va redactar, i els
documents no ofereixen major interés que constatar l'existència
de borradors preliminars al redactat definitiu. Es molt difícil
de contrastar « et contingut del borraoor és totalment fidel al
definitiu

Tenim un sol volum de Censáis, corresponent ils anys
13771392 Longen d aquest llibre cal situarlo quan ta venda
de censáis i violans és una font de finançament important per al
Consell En una de tes del l'any 137? s expressa
ta necessitat de reunir en un sol totes tes r«ndts de
cénsate i violans que la universitat ha de pagar cata mes. Havia
ambat un punt que ni el notan ni els paers controlaven tes
condicions de ta venda déte i violans, Per aplicar
correctament tes condicions del contracte els paers feren
recollir tots els pagaments que s'havien de fer penòdicament
Cada any està subdividit en mesos, t de cada contracte pot
anotar se el primer propietari o comprador d« la renda, el darrer
benefician dt ta renda a qui va el pagament, ei Hoc
geogràfic de residència del benefician, ia seva adsc,ipció
sooo professional, el tipus de renda que es paga, la quantitat
exacta expressada en sous i diners que sha de pagar
penòdicament, i la data exacta o festivitat que cal efectuar el
pagament.

Tota aquesta informació degudament sistematitzada pot
donar resultats realment interessants D'una banda portem conèixer
millo' l'estructura jurídica del censal i ei violan, i d'una
altra mm permetrà fixar ta importància d aquests mitjans de
finançament dins et context de la hisunda municipal La
informació d aquest toma anterior a la umformització en aquest
llibre de 1377 es troba en els volums de clavaria tant com a
ingrés com t>n concepte de despesa.

Formalment aquest volum de censáis és fàcil de manejar.
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La Hetra et dará, de conservació correcte i ei redactat

11/Almoina

El dt l'almoina it un volum unie, 9« comença 01 i
M perllonga to« hi ftigoni meitat del XV. Es tracta de
l'anotació de MM fet almoines que es destinades a
vestir pobres i a repartir pa cuit B document el nom del
donador, ta quantitat donada, tots els d« i almoina
amb le« dades referents al nom, i ongen social, el sexe. ta
quantitat rebuda, i la cosa rebuda

Es un document útil i per estudiar un aspecte
de ta cartel medieval » ato pobfes a partir de les
donacions pnvades

Formalment es tracta d'un volum d« presentació molt
acurada, amb tapes de pell , fulls de pergamí, de grans
dimensions La caligrafía és molt bona i i estat de conservació
també està redactat «n Conté un apartat ante el »rt de
deferents ptegânes religioses i amb referents a
elements de ta doctnna catòlica virtuts, etc )

La sene de de veïnatge apareix molt
tardanament a Cervera El pnmer volum és de 1391 fins 1393, i ei
segon de 1396 a 1403 La informació que ens ofereixen sobre les
relacions de veïnatge al segle XIV son des duna
perspectiva quantitativa, p que difícilment podrem calcular
quanta gent es Jeia vema de Cervera en un période representatiu
PC ò en canvi ta ser«, per molt fragmentada t limitada que
estigui, M un aft vate qualitat«. Els contactes de veïnatge
individual no vanaven tant dun a faltre, t els que se'ns nan
conservat són suficients per analitzar quina relació jurídica
establia el Consell amb el nou vei.

En ei llibre s'anotaven totes aquelles persones que
entraven en veïnatge amb Cervera i ho feien mitiançant un
contracte escrit El document recull el nom dels individus, els
paers que actuen en nom del Consell, • totes tes condicions
(drets i deures) del tracte

Lacees a aquests pactes de veïnatge és imprescindible
per estudiar r adquisició de ciutadania i tot el que això
implicava. El volum no recull els pactes de veïnatge col'ectius
entre ta universitat de Cervera i tota una altra comunitat, els
quals els coneixem a través de pergamins «dependents i en ta
seva versió al Llibre déte Privilegis.
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L estat de conservaoó dels de veïnatge to
dolent, ta caJtgrafia es ta diieH en parts, i ti tart
to M.

iy
B Pons * is i Ins te

relativament pee temps no està a dels investigadors,
Montserrat Canela i Montserrat Gambeu van dur a terme durant
mto de dos anys to tasca de classificació. i catalogació
dt tota la documentació d aquest font. Finalment. I any 1985 es
publicava el Catàleg dels Protocols d« Cervera que resultava una
ema indispensable per a qualsevol persona Que volgués mtroduir-
se «n aquella font d mtormaoo Mitônea.

El «IM» notanal d« f AKCC ownptt amb prop d* 6 500
protocols notarials, te meitat dtë quals sen de notant que
actuaren a Cervera Nomes del segte XIV la documentació da
vmt-nJos notar« cervenns. ant) un tota' de 310 volums amb un
estat de conservació molt «Fsguiy, Entre tota aquesta
documentació M ha sene« dt t Borradors, Litest,
Capbreus. Capitols matnmoniais. Censáis, Contractes. Inventar«
i encants. Marmessones Procuracions. Testamente,
Bosses i vans

Tota aquesta maesa documentai ha estat ben pee
ün ĵrft Són poquissims els emmarcats als segles XIV
XV que s nay..-. -»sî'tzat amb documentaaó del
fons notarial. Montserrat Car'̂ ^u els ongens i el
funcionament del cerven els sw»g!? XIV i XV, Garcia
Ballester i Michael MeVaugtt van escrutar >T '«s noticies
referents a la mediana I À a i eocca medieval E1 cert
to que es tracta d una documentació rica » poc explorada, pe»ò
d un ús i manipulació gens Els de conservació,
la dificultat tècnica de ta i rampMud quantitativa
tan que aquesta font només sigui relativament explotada,

Particularment, t pel que hem
realitzats, només ens hem introduït al tons notarial de forma
circumstancial No ntm tingut en compte tot et conjunt dels
protocols dels notans de Cervera del XIV, m tampoc no hem
efectuat cap sondeig de cap sène concreta Ei nostre
contacte amb el fens notanal, a del mantingut amb el
tons municipal, ha totalment esporàdic i puntual Del tons
notarial M hem cercat referències que ens ajudessin a
identificar l'ongen sòcio-professional d alguns individus que
«is interessaven, • també d habitants de ta vita
congregats en assemblea a I hora de preñare decisions importants
pel municipi Aixa no obstant ens htm beneficiat déte treballs
que si han sorgit del fons notarial de IAHCC Tot i ser
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cxnsœnts que la font notarial és més nca de) que
nosaltres n'hem obtmgut, um detinguda m els documents
notarial» ens hauna entretingut amb No h. ha dubte que
ens podem dewar informació interessant, però be és cert que el
nostre centre d'interès preferenaal quant a informació és toï el
fons muntopal de lepoca medieval, que ia hem descnt

Ets notans del segte XIV en el catàleg
protocote i dels quate es conserva documentació son els següents:

13251382
1325-1395
1340-1343
1344-1386
1347-1361
13SO-13S1

12S3-13SÍ
13S4.13Í3
1362 1408
13671382
13691412
1371 1402
13ÎS-139S
13831418
13851392
1386-13%
1390-1449
1390-1423
13Ü-144S
13SS-14Q3
139S-1444

Ramon Rama
Jaume Ferrer
Bernat de Vilaplana
Pere Dan
Bernat de Pu»g
Ramon Grabet
Pere Cortés
Francesc Sastre
PeredArdevoi
Pere de Montreal
M<juel de Saivanera
Jaume Sabater
Ramon de Vilaplana
Anton: d Agrarruntell
Jaume Martorell
Antoni Rubtó
Francesc Sabater
Pere de Saivanera
Joan Gene r
Piy T««idor
Jmam Forner
Pere de

Aquests no van ser. evidentment, els unies notans que
hi havia a Cervera al XIV. La recull aquells
que ens -han deixat documentació notarial Montse^at Garrabou, an
el MU estudi dal notariat de Cervera a la batia edat mitjana,
ens meto si nom t «to d'exercia professional (formant
part del Col tegi de notans de Cervera) d« cmquanta-quatre
notans més. En no disposar de protocols d aquests notans. no
ens interessen en aquest apartat dedicat a les fonts documentals
La relació complerta de notais de Cervera -tant els que figuren
al catàleg com els que no- pot trovar se en els que
oferim en i apèndix documental ai final d'aquest

5.3.: Fonts documentals publicades. Enumeració

Algunes ds tes fonts documentals dels esmentats arxius
nan estat publicades Aquest fet la tasca ds
I investigador, ja que si tes edicions compten amb un mínim ds
garanties de qualitat. N estalvien la feina de traslladar-se a



ranttu «i qüestió. Si el coneixement de les tenta "Generate'
pubhcades es imprescindible . neccssan. g nivefl municpal
s observa una gran dispersió «n ta puWtcactó de fonts. D'una
barxto ete arxki« munk̂ oals o oxnarcals normalment no compten amb
coUeodMt diplomatiques, et gran abast, s.nó amb sèries d«
documentació interessants però publ'cabtes. Això no
obstant M h« documentació realment interessant per a
l'investigador que sí mereixeria ser editada.

Avui per avui ta immensa majen» dels textos d'intens
part)cular o muntopal continuen inèdits i els que han estat
puWicats es troben tant dispersos que és da temr-los
tots a rabast D'atea banda, hi ha el probtema de ta
tiabrtrtat dels textos publicats en edicions deamonòniques;
d'aquest problema «m en ocuparem en el seu moment. Si algun
document de IAHCC mereixeria un« edició urgent i feta a
consciència, aquest és el cos diplomat« del Llíxe dets
Prrviteyts da Cervera U pubfeeíé del LP, però, comportaria
una reflexió prèvia respecte què s'ha da publicar, |a que ni tots
ete privilegis del llibre tenen el seu original entre ta
col.teoció de pergamins, ni tots els pergamins originals estan
inclosos dins del LP

La documentació referida a Cervera d època medieval no
és gaire nombrosa, però si força vanada La major part
d edicions son resultat d investigacions recents i formen part de
l'apèndix documental da treballs monogràfics Per aquest motiu el
títol dol treball no necessàriament reflecteix als documents que
pugui contenir Renunciem a analitzar i a fer un comentari cntic
aquí de cada text, i procedim a una enumeració bibliogràfica de
tes publicacions que ete contenen Només incloem aqueNes
referències da documents que tracten explícitament Cervera.i m)
oto que hi tan mencions puntuals. Entre parèntesi indicarem ta
référença documental do l'arxiu, J nom del document que
s edita, i si ateo no és suficient farem un brau comentan que
permeti identificar el contingut del document La indicació de
tos pagines es reteren a l extensió de l'article i no només de
l'apèndi*. Tan soto citarem ta documentació referida ato segles
XI, XII, XIII, XIV i només excepcionalment el XV si il tant té un
tntSfAs evid«wt pel nostre tema d estudi La varietat temàtica
em aconseila confeccionar la relació per ordre alfabètic dato
autors dels treballs

BERTRAN ROIGÉ. Pnm; 'La lleuda de Cervera (segle XV)- MÇ II
(Cervera, 1984). 49 66 (ACA RP Bg doc 32, vol I, classe 2>, Bb;
"Leudes reato": relació dels productes que pagaven ta lleuda
reial a Cervera i rodalies, amb les quantitats de diner
respectives)

BERTRAN ROIGÉ. Prim: 'Aspectes demografies i econòmics de Cervera
i ta seva rodalia el 1497' MC lli (Cervera, 1985) 55-72 (ACÁ RP
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Fogatge. Medí MR, A.403: d«is tocs de ta vila de
Cervera «M 497. amb els noms dels veïns, oficis » quarters).

Prim: "La decima ectes.àstK-a M deganat at
Ctwtí* MC_ W (Cervera, i?« (ACÁ RP. MR reg.
1816; "Decanatus Cervane. secuntur rectures decanatus cervarie";
retacó de capetas i noms de qui tes instituí amb les Quantitats
que han de pagar Conté un index de noms met

BERTRAN Prim: "Les rendes d -í Cervera, segons una
retoc* dt 1311- M£ V (Cervera. 1987) 71-W (ACÁ BG vol II.
dasse S; "Segon Hbre de tes Rendes de Cathalunya, n9 25
C.A ': relació feta l'any 1313 dels censos que els habitants dt
Cervera pagaven al rei).

BERTRAN ROIGÉ. Pnm: "Conflictes a Cerv-s,-«», segons e»l
mm M battte Antoni de Cabrera' MC VI (Cervera. 1987). 53
70 (ACA RP BG dasse 8 C. vot If; el reg stre ei tes anotacicns
contingudes en el llibre del Bernat <fe Cabrera entre 1356
i 131?; conté sentències, a qui van dingides. el mel« i la pena
pecuniària).

BOFARULL, Próspero át* [Confraria dels de Cervera]
CODOINCA XL (Barcelona. 1876). 140 (ACA Reg Can 863, 213r;
documentaoó referent a ta dels note« de Cervera
r any 1330).

CANELA GARAYOA. Montserrat "Cervera 1333-1384 Pestes, tan» f
gutfrti" i£ IV (Canwa. 1986). i»5-«6 (AHCC LP 1384 ftntr 28.
I24v-I25r; "Provisió feta per lo senuor oüch que tot riem «e
guiat tu Cervera qui ma! face no nave fet en quaisevuyile locri dt
franquesa de qualsevuytte nett nom ho bjro e de sgtesia ho (te
ciutadà ho de hom de vila ')

CANELA GARAYOA. Montserrat "Carvtrü 1333 13S4 °estes. fams i
guirrir |̂ . »V CCtivtra» 1186), 5548 (AHCC Per§am»ns SÄ», IP
1382 maig 25, 123 v 124 v el rt< oftretx la seva protecció a
aqueltes persones de qualsevoS estament o condició gue vagin a
viure a Cervera, siguin quins siguin e!s del::res que hagin comès
à terres dt barons, prelats o aures persones que acostumin à
mantenir bandejats)

inèdits del segle XíV BONO 1 ¡Forda'eüa. 1§85), 35-43 (AHCC
IÄI. ï3!5 aW i, Cervera comuri«actó de Jaume II

fixant el salan de I escrivà » el procurador que van als
«ttülp "ptf prot̂ "; AHCC Pergamins ns 25, 1331 setembre:
Alfons NI anuía 8* sistema da ¡uradia i %a un nou marc - K al
règim municipal. Es canvia el sistema d'elecció de càrrecs .
attires refoniiti era CarnM tconomic i hnarictr, AHCC Pergamins
sfti 1309 §wtr 11- Llnfant Joan ordena que, en el termal da
vint dies els jueus que vivien entre els cristians traslladin
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iuf reaifència ate carrers del ca«. Descripció de quin afcerg
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CONDE Y DELGADO DE MOLINA. Rafael. 'L arrendament i inventarià
prioral carved it Sant Pere Gros (14« V ^C f (Cervera.

V « MÖUNA, Rafael: "Vestit t sooetat: IM
ordinador* sumptuàries de Cervera (1344)' MÇ II (Cervera,
1984). 25-42 (ACA DV/24 p. i?», el re. Pere lli confirma Im
Ofdinaciona presentades pel« paers ei Cervera per tal de reprimir

I SANPERE. Agustí: \ art an«! a l'església de Santa Mana
da etwa«- Laye d? Cervera (Tàrrega. It72», 14§ (regestes i
fragments da documents dels anys 1378, 1379, 1385. 1415

rAHCC).

OJIAN I SANPERE. Agjsii: "El segell municipal J Cervera' EUC X
í&arcetona. 1917-1518). 183-193 (AHCC LP trasllat de 11W juny ?.
5r: pnvtog» da atorgat per Alfons I l'any 1182 concedint a
Cetera la po«sib*tat de formar Confraria)

DURAN I SANERE. Agustí "Documents aljamíate da paus catalans'
BJC_ V (Barcelona. 1920). 1-19,

DURAN Í SAUERE, Agustí: "References documéntate del caH de
lunetis et Gam" Discursos iteq.ts tu »a Reial Académa de
"" """• t» ».ÜPÜTO mm®

i Sanpere a» dia 20 d'abril de 1924 (Barcelona.
1924) (AHCC Fons Notarml. ptec fuheus. num. 7, 1393 juiei 20:
apoca del preu de la xempoJMOo feta per raó de favaiol contra
jueus. 54«; ACA Reg I8d6. 19Cr 1395 març 20 'el rey nana al
Gotomartor General que »aa que als juneus oe! Call de Cervera
ato sagwn respectats ae càrrecs que p temen assignats', 55
S?; AHCC ~ " ' — ^ ' " -»420. Siv-SSr "Reptes dun tare predicador
sobre to vida HicensioM que s duya a Cervera y ordmaoons del
Conse« de «vHa-, 57-60)

DURAN l SANPÇPF. Agustí 'Noneta de Mres en inventaria de
C*rv3r¿- öö£ (B«/ce:3na. 1917) (AHCC Fragment del Fons Notarial:
fragment d'»nventans dal segle XV amb notic.es de H»txes. 1422:
da Na Tomasa, sogra d Azbert de Monterguil: 1423: Berenguer de
Copons, senyor dat Llor, 1439 Mateu Novella, mercader; 1483:
Antoni Sola. ópotecan)

DURAN I SANPERE. Açyaff: 'Orfebreria catalana" EUC VIII
(Barcelona, til?) (AHCC Pergamí nurn 12, LP 1315 abril 8, 8v-9r,
ACA Reg 211, 28Cv prMegi de marcar argent obrat, 23-24; AHCC
Font Notarial. Ramon Rama, 1375. 37 fragment de 1375 de
l'mventan dato béns de Manatiem de Cuera, argente, i jueu; i
morts mes fragments del segle XV)
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Fredenc. "Las Escuetas
di Gramática «n Cervera" IM 1944), 5-77
{fragments de noticies referides al tema procedents da i'AHCC
djfe volums da daveha I cénsete déte any* 1338, 1355, 1372.
1377.1379.1384.1393,1398. 1399.f 40t...).

s
DURAN I Agustí: "L art ««e § l esglés.a da to« Mana
* Cervera' Cjß XXXII (Barcelona 1922) (fragment d'AHCC.
Consete 1379. abril 14; AM Diocesà de Tarragona. Fons Guimerà.
1385 gener 18; Cet. Faust Daímases, 1378 novembre f),

FRANQUESA GASOL, Juan: Anates de Cervera 2 volt (Barcelona. 1891 )
("Ex-archivo rnonasteni nvipuHi. pliego de Santa Mana de
Cervera': 1081, tiSS, I. 219-221. 'Afehtti de ta Rectona de Santa
Mana de Cervera' [1208], transitat de 1244 I, 222223;
"Archivo dat Común nun 278". 1328. documentació respecta
l'esgles* de Santa Magdalena. 1, 224-229: [Anuu de Cervera]
Testament de GuiUem de Cervera", 1102, i, 257 259; (Anou de
Cervera] "Com en Ramón de Cervera senyor de Cervera feu franchs
tftuwqtiil, cuguüa «t Mento et de ters („.f, 1197,
transitat de 208. I, 260-261; fAmiu de Cervera) 'Real Decreto y
íórmula de exigir Im Paneres y Conselleres da Cervera". 14C5.
II, 305-313; AHCC LP "Manament quel senyor ren alt pronoms de
Cervera 91« fatttt homenatge i ta senyora Regina d'Aragó fiyHa
del rey oe Portugal, per seguretat de son dor, 134?, H, 313-
314),

FONT RIUS. José IP; Cartas de Pobtectón v Franquicia da Cataluña
I, 1 (Madnd-Barcetona. 1969), 31 (ACÁ Canpllena. pergamins d«
Berenguer Ramon i, n* 52, 1026 febrer 1: donació de ta terra de
Cervera, en ta marca dat comtat d'Ausona, atorgada per Ermesenda.
comtessa, amb el seu M Berenguer Ramon i, corme de Barcelona,
i km famílies. B Roc, retingut per apnssio els es donat per
i habitació i curtiu, reconeixent als comtes com a Mes
senyors).

FONT RIUS. José M*- Orígenes del Ray» Mumopal du Catalunya
(Madnd. 1t«Í)f 4Î4-47S i 4el3tt (äHOC~P«igiriir n* 1t3, 1̂
febrer: Privilegi de ta reina Sancha, man de Pere II d'Aragó,
conjuntament amb aquest i ami» Ramon de Cervera, confirmant a
Cervera! ta concesstf de Consulat o Confrana atorgada
anteriormer: par Artons II el (uny de 1182; AHCC LP 12S? maig 1,
1r: Metres cie Jaume I ai mun ĵ de Cervera sobre ta manera da
fer inqu»sick>ns en aquesta universitat).

GARRABOU I PERES, Montserrat 'Sant Pera el Gros a través de dos
documents dels segtes XI i Xir MÇ II (Cervera. 1984). 11-24
(AHCC Pergamins s/n, 1072 juliol: donacui que una dona anomenada
Sinol ta a Sant Pert Gros, de Cervera, d'un camp de conreu i
d'una vinya, per tal d aconseguir ta salvació "post obrtum' i amb
reserva d'usdefruit; AHCC Pergamins s/n. 1,08 febrer: donació que



Qu«em Mr I li mm Twist Mbfc/ft al monestir de Sant
Pern d« Cerwera de possesions i béns que tenen al CasteH de
Montoliu, pef tal d'aconsegcir que aquest cenobi l'adopti
herodftariament com a "patronus").

GARRABOU I PERES Montserrat:'Documentació referenf ate orígens
del CtfJMt * notaru * Cervera (sagte XIV)' MQ. Vt (Ctrvera,
1988), 13-26 (A'CC Fons Notarial ORCNC p, 1-15, 1344 març 26:
vrmt4-s« notans celebren -ptetanda' soledme i estableixen
dotze capítols d» gran importància p«í a entendre l'organització
i el funcionament del Col.tegi. Dos anys després, el dia 22
d'abril d» 1346, onze notaris se sumen al jurament del conjunt
d'aquestes ordmactons; AHCC Fons Notanal ORCNC p. 15-17. 1346
abril 23: vint-»-nou notaris t« congreguen pr tal de fer
capítote, alguns déte quals seu to reiteració ds disrx>sicions
anteriors. Un any després des notaris s« turnen al r̂ament; AHCC
Fom Notanal ORCNC [17-18], 1347: disposició déte quatre priors
del Col.legi segons to qual. qualsevol dubte (pe so«gti» «n to
pràctica de reia de notari ha de ser consultat i aciarit en un
llibre que està en poder seu. i en el que sor, continguts tots ete
privilegis reíate i provisions referents ate notans; AHCC Fons
Notanal ORCNC p. 18-19, 1358 novembre IS: setze notaris del
Cettogi es reuneixen per tal de fer capítote. S'obseva la
diferent tuneé déte des tipus da reunions notarials habituate:
tos "congregacions" i let "pietances")

GUAL CAMARENA. Miguel: ta tena de Cervera y sus pnvileg.os
(sigto XIV)' Mjfinef wando. arrtwtro. Miscelánea de Estudios
dedicados a su memoria (Mâdnd. lfS8), 181-1M (diverses regestes
déte capítote de to ta des de 1301 fris 1392, í transctipoó
sencera d*to capítote de la fira redactats en català ¡'any 1392).

MIQUEL BQSEIL, Francisco. UMf Ftudorum >tew 2 vote.
(Barcelona, 1945). Ete documents que directament o indirecta fan
referenda a Cervera són ete següents (assenyeiem només el número
dt doojment): vol, I. 14i, m. 174, 178. 203, 217, 224, 226,
419, 420. 424, 448, 449, 458. 489, 492, 493; vel. H, 558.
Aquests documents recullen informació de començaments dei segle
xifmsii36i me

MIRO I BALDRiCH. Ramon: 'Aportació a l'estudi d'algunes
confraries del Roser a to Segarra* MC IV (Cervera, 1986), 119-
144 (AHCC Confrana del Roser de Cervera, píec n8 1 301.
"Translatum regie pronhoms per confratna beatissime Virgims
Marie de Rossani". Relacions entre teixidors, paraires i drapers
• Cervera al segle XV).

POZO CHACON, José Anton» del: "Primeros privilegios concedidos a
Cervera" MC l (Cervera, 1983), 11-18 (AHCC Pergamins s/n 1182
juny, trasüat de 1184 )uny 7, LP 1184 funy 7, 5r: Alfons I
concedeix ate habitants de Cervera el dret a formar Confraria i
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. ~(fefcorquie; Aj«e Pergamins sm, Lp 1186 maig, 4r Alons l
«""•**-*-•£* '"SÄ1 a*11* POM»«iona a e^v»« a c«nv<
tfun ««u amU /4HCC Pergamins SIA. LP 1197 agost 4. 4v: Ramón
ift Cervera salera ato habitants da Cuvera dit pagament da
reoorquia. cugucia. imestia i terç di» ft» vendes, a canvi da
3.000 tutu barratofiesos).

SANAHUJA. Para: 'El monetär dt Framenors dt Cervera" Ëetodei
§lQS9!aW.,XLV (Barcatona, 1933). 4747 (Audit de rHoapWde
Cawtw'-AHoC- dte 37, núm §14 dtl Catàleg General. Sumari
general da tote ab documents dt l'Arxiu... 155r-156v, còpia dt
m J. Ajquea: 1235 agost 22. testament deis eepoaos Joan dt
rHoepiW i Ermasaentía. en qué funden dues cases da caritat en
la vía de Cervera i deixen 12 diners a relira dt Sant Franceac,
76-77. AHoC doc O, núm 13.10,1 dtl Catàleg. 30r-31v: 1245 agoat
t, cxxtas donaciona dt Jaume l als Framenors de Cervera. 77-78;
AHcC doe MMR !S, núm 73 dt) Cataiag. 35r-36r 1246 abrí 21,
atrrioifitt par a l'acabament dtl mot*** da Framenon dt Cervera.
7».79; AHoC doc E»5, núm 19 del Catàleg 1206 octubre 24, etna»
fonación« d'Alton« II par a l'ampüaciò dal monestir dt Cervera.
79; AHoC doe PP»37. núm 6, I del Catáteg: 1266 novembre 2, Alton«
N defensant í protegint alt Framenors dt Cervera, 7940; ACA rag
47S, I18r 1326 Juny 21. Alfons HI confirma Francesc dt na
BuffTwa. dt Cervera, procurador dels Framenors. amb lat
franqueses i tributs que son propis al càrrec, 81; ACÁ Uta 46S,
115f: 1331 març 21, Alfons III enfranqueix al procurador dalt
Framenors dt Cervera an Para ds Noguers, da tota quisto, subsk*
i qualsevol aneció reial í da tot tarvei rmhtar, substtució i
redempció, 81-82; ACA Reg 1207,144r: 1365 octubre 28, donació de
600 tot» dt Pere III als Framenors Ce Cervera. 62; i mous
d'altres documents dal segte XV).

SANAHUJA, Pere: "El monestir dt Santa Otra da Cervera' Estudis
iaSÉKam XL¥M (Ctrvait, 1935), 301-333, 457482 (ACA P5§
221, pam 2, 133r. 1321 desembre 1: Jaume II referent a
l'edificació rfun menas» dt menoretes a Cer.era amè part dalt
béns dt!« leprosos d& Santa Magdalena. 457; ACA Reg 221 pars 2.
132v. 1321 deseiT*xe S: certes donacions de Jaume II par a
fedWcacio de dl convent a costa def de leprosos, t prec date
jurats i la vita de Cervera. 457-458; ACA flag 181. 21 U. 1323
març 10: l'administrador da Framenors í el confücíe entra
menoretes i leprosos. 458*459; ACA Reg 475. 112v-ll3r. 1326 Juny
19: l'administrador de Framenors també as preocupa de la imrrunent
instal·lació dt las menoretes per ordre d'Atfons III, 459460;
AHCCnúm 278. còp«a procedent de FRANQUESA Anates de Cervera I.
224*229, 1328 agoat 23: oarttoó de bans ente eu leprosos de
Santa Magdalena i Menoretes. 460463; ACA Reg 461, 208v. 1330
juny 16: Alfons UI confirma la donació de Jaume II de bans dels
leprosos al monestir de Menoretes. 463464; ACA Reg 483, 279r-v,
1331 setembre 7: restitució dels béns ate leprosos, 464-465; ACA
Reg 486, 111v. 1333 juny 12: Alfons NI atorga salvaguarda

65



i ft^^^^ Ĵ K
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••« Cfltt de •ttagJl. ViqM «H.
tfvn AW ewln •! bitte d§ Vic t M monMHi de IM

nwmlM, 466-4M; Anrtu (fAgw. doc 1M1. Excol.Mata, 1346
julo 23: nwfctfM ptr a fadtar ta donació (fafanoinM at

AÒA fl46M69; AÒA flM 1154. 154v-155r. 1358
dt Pw» m da 1000 tout al monwtír de Sann

46M70; API n̂  1180. 72v. 1358 abrü i: capacitat d» r
par a nomanar rKKi procufadof . 470471; ADA R*0^873. 117r*v. 1390
novambft 9. oonoMtio dd Joan I da qua Frairtanofs i Manofaiaa
puguin arrtrar da fora v«a par a proviso lur v^»ma i vi
tal qua no siguí motu dt vtndre-ho i fer-ru nejod. 471; ACÁ Rag
1901, 138f. 1392 gener 8: anexió d'un carrera sense sortida tf
mones* dt ManorUes. 471^M4sC Catàleg num 6. 1395 atort
10: unió dal Monestir de Manortlai a rl·lospitsí de Bet

'i·ÉfctY(4JS·47l}.

SOLSOfiA i CLIMENT. Francma: Tj creu del camí dt la nbera dal
MC. t {Otnjtm, 1983). 47-51 (Am DW24: esborrany dt

.Olaf l tl picapadrer també otwail

SOLSONA I CLIMENT. Francma i SOflNI l ESTEVA, Xavier: TJn
apotactfi dt Cervera amb permís ptr a exeror ta Mediona (segle
XIV)- M£ N (Cervera, 1984). 43-48 (ACÁ Hag 1678. 13r.. 1369
juny: L'Infant Joan concede« t rapotecan de Cervera BertoH dt
Morrayano. l'exercici dt ta Mediona pete temtons dt te Corona
(fAragô. ampliant una concts«Jó anterior del 10 de dtttmtoft dt
1384 que només I permet« reuet dt metge per Cervera i ti
- l). ^

M*igit* de Cervera (1360): mtioducoó h«tonco-furídica i
fúbriqua« deis documents-, Pëtestra Umversitana 3 (Cervera.
IM«, 115-171. (AHCC Fons Muncipal. Ubi« dels Pnviteg«; ta
part documental consateix tu Its njbnqiiti ongmate ata
pTMtag«d»ti»egtesXiiaixvtranscntsapartffdei360)

TURUU I RUBINAT. Max: "El 'mal any onmef a Cervera: trasbais
sodo-polrbc i crw de subsistencia (1333)' MÇ IV (Cervera.
1986). 23^54 (AWCC ConttU 1332 1333 apèndtx consistent en
Iragmani« <facords dal ConseH refents al proWema dt ta

TURULL i RUBiNAT. Max Ta mústna drapera t Cervera t l'edat
mearía (s. XHI-XIV) i tes Ordmaoons de ta drapena de 1320"
MC. V (Cervora. 1987), 43-70 (AMCC Fons Muniopal. Gremts:
Oranadons dtte paraires. 1320-1510: "Ordenaments sobre ta
draperia que.» te en la vüa")
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TUPULL t RU8WAT, Max 'Antoni Toldrà (notan del segfe Xl\ ; i la
Summ «Winder |£ vi (Cum, 1988). 27 51 (AHCC Manifest M
1306, 43 [1-7]: kiventari i taxació dels béns de* notan Antoni
ToWrt • partir de la relació continguda «n oi volum del Manifest
de 1366).

UOíNA MMITORELL Federte* a
reala« orverinas (Barcelona. 1952) (Documentació pertanyent a te
collecaó particular de Ramon de Montaner Oaudier: 1301 julio«
23. satén*« 27: sobre el retorn de la ftra de Cervera. 1356 man:
14: »obre baut i vaguer; 1363 març 27: que Ht oficíate I
suboficial» reíais no abandonin ta «Ht; 1366 març 7: redempció
del» tecs dt Sació i Wber, 1369 gener 6; Pert m mana
fortificar to vite; 1371 desembre 2: vends te censal per vaJer de
10.000 sou»; 1366 juny 20: relaoonat amb fereccid dû ducat í
la obediència ai rei; 1397 novembre 27: adreçada al batte-veguer
sobre Its bandosrtats entre ais Orera i ete Otufa; 1416 gener 8:
sobm rordre públic a te vite, í es reprodueix m document
dtctat per Miens el Benigne dew el 1332 març 16 sob« ete
aöarutts a Cervera aquel any da 1332; 1433 octub.-e 7: Arfons el
Magnànim sobre l'etecoó de paers Que es mantinguí segons ete
pnvïteg« déte antecessors; 1406 març 4: sobre ete homes de

i).

YMBERNON VILA, Andrés: Inventario del Castillo de Cervera,
-echa: ano 148T {tenu KV (Lte«a. 195D. 81-69 (AHCC UgaH:
topografía mtenor de Cervera)
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Les són ím següents

ACÁ: Arxiu de la Corona d Aragó
AFM Anuano de Estudis MtKJtevales
A HCC AmnjHtstònc Comarcal de Cervera
AHCTAmuHstònc Comarcal d« Tàrrega
AHDE Anuano de Htstona de! Derecho Español
API. Arx.u de la Faena de Lletía
BBC Butlletí de la Biseca de Catalunya
BRABLB Botetín de la Real Academ.a de Buenas Letras de Barcelona
C: Conseller
Cap Capítol
CARAVYC Cortes te te de Aragón, Valencia y Cat.
CC : Quarter de Cap Corral
COCXDIN Co»ecctón de Documentos méd«tos del Arch.vo de la C A
C VADCConstrtucions y altres drets de Cattialunya( 1704)
EHDAP i cteto Anus de
EUC
f; Fel
FM: de
LP: dels Pnv.tegis de Cervera
M Quarter de Montsere
1C:
MR Mestre RacwnaJ f ACA)

P Quarter de la Plaça
Ri: Prohom
Reg Can Registres de Cañonería t ACÁ»
RJC Revtsta Jurídica de CaUun y a
RP f AC Ai
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I. POBLACIÓ, RECURSOS

1. EL MSI FfclC: RECURSOS NATURALS: (1 )

U íiegarra forma un« geográfica que s'estén
damunt un attrjia amb dos vessants, un dtrectament vers to mar (a
través de Iré conques de l'Anoia, ti «I Francolí i el
Llobregat) , l'aftra vers ta conca del Segre i l'Ebre
Constihjetx una mena d'espinada oorsal -coneguda amb e» nom
d'Atoptá Central- que divideix te Catalunya mant.ma de la gran
Depressió Central Catalana (en rete est-oet). i le« terres déte
Pirineus i ets Pre-p«nneus de les ierres da la Depressió da
l'Ebre (en l'ew norc'-sud) Aquesta situació ha donat a aqüestes
terres una unitat ben peculiar i diferenciad, del seu entorn i,
en certa manera, bastant homogen«, almenys respecte dito seus
contorns Aquesta carena o espinada que forma ta comarca es
orientada en el sentit nord est sud oest

Ne es amscat d afirmar que ei paisatge geomorfologic
segarrenc to el resultat d una »oda sedimentació transformada
per l'efecte erosiu de Im aigües í del clima, í que els
moviments orogenia són d escassa importància a l'hora d'explicar
l'existència d aquest altiplà que constitueix la columna dorsal
de ta Segarra. De fet relevado de les terres segarrenques
s explica mes per i erosió entre el seu
vessant oriental (moi mai forta) i i occidental (mod met
debí) Efe moviments orogenies començats ß en ai període eoce,
i «pío mes tañí acabañen elevant ano que avui coneixem om a
Pirineus i Pre-Pinneus. van 1er que tes terres da ta comarca

també i que. de terres receptores d aigües, passessin

Ates el caràcter merament intrxJucîon d aquest
epígraf, i donat que no és en absolut el de to nostra
nvestigacio. hem optat per reproduir textualment alguns
fragments del treball de Josep POMES sobre la geògrafa de ta
Segarra ([Josep POMES ] "La S«garra* (ets aspectes de geografia

prèn aquesta veu dmt de.) _
Catalunya IX (Barcelona. 1983), 18-22} Com a biografía
especifica pel tema, nom pot consultar, entre d altres, Valentín
MASAOS ALA VEDRA -Observaciones geomorfoiogicas en ta Segarra*.
líente 4 (Ueria. 1Í45), 13Í-151; J»yme CALVET; Contribución al

.: eje : t̂a..: ^̂ M^̂ I oengal. Tes
doctoral médita Facultat de Geología de ta U B (Barcelona,
li??); INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA: Mapa

(Madrid, 1944).
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a sw terres emisores d'aigua, amb la qual cosa es frenà el
fWtOffiM} •NMMftvi antohof i s'inicià et procos erosiu que
encara avui commua, però amb menys »orca (a causa da ta febtesa
de ta seva nan« hidrogràfica i de l'escassetat de
précédons) Awò succeí a la fi del période ohgocé i al
principi dat quateman, moment en què els nus segarrencs van
quedar onentats en la direcció de ta conca del Segre (pendent
uefi l'oest característic del vessant occidental de ta Segarra) í
en la part oriental foren engolits per la conca del Llobregat.

Els Mes accidents geogràfics segarrencs producte de
moviments orogenies són: ta serra 4* Montclar (489 m), ta serra
d'Almenara (459 m) i ta ptara de Guissona o I anhdmal de
Guissona-Sant Guim ei ta «anà tots aquests accidents citats
ins ací tenen ta direcció est - nord ¿st i oest * sud oest,
respectivament ta serra de Pinós (931 m) t ta serra de
Bonadors (848 m). Aquests són pràcticament els únics elements
geogràfics d ongen tectonic, ta del relleu és només
producte d« l'erosió que ha fet que des de la banda de ta
Mediterrània sembli més elevada ta Segarra que des de la banda de
ponent, per raó de (a més gran força erosiva d« ta conca
mediterrània AMO ha fet que moltes vegades hom vetes ta Segarra
eom una serra, quan, com hem vot es «cart

La composició estructural del terreny ha donat un
aspecte morfològic a ta Segarra caracteritza! par ta seva
homogeneïtat respecte als reHeus circumdants \ ta seva
heterogeneïtat Manor, puix que ta comarca té un aspecte
bastant trencat i en què tes extensions de terreny pla són mel
aviat minses i ni abunden, an canvi, els « tes elevacions
muntanyoses voltades de petites encavadas els nus o
nerols que abocaven tes aigües cap al fons d« tes elevacions ja
anomenades

Globalment, t tem-ne un resum, ta Segarra ocupa una
gran part de rAUpta per ta banda de
migdia par ta sarta del Talat, la tossa de Montclar i to serra
de Brufaganya -qua la separen dal Camp de Tarragona-: par la
banda de Hovant Im de límit la dita serra de Brufaganya i tes
de Queralt i al Pany- pel nord ets estreps de la serra de Pinós,
i a ponent ais petits serrats que baixen fms a desaparèixer vers
la zona de la Ribera de Sió i ei Pia d Urgen

Els recursos del terreny son més aviat minsos
i només podem destacar ato primants de margues calcàries gnses
de ta val del nu d'Ondara. Ivorra etc (explotades fms fa molt
ooc temps per a l obtenció de ciments; El guix hi abunda, paro
no es pot aprofitar industrialment La pedra clacàna de qualitat
també N és present i ha estat jxptotada en pedreras des
d'èpoques molt antigues: entre aquestes hom pot citar, per ta

importància, tes de Pomar i Sant Ramon de Portel' Les



argijes »ages han atiat explotades per la fabocaoó d'obra

Eto Mw recursos naturals de ta Segarra són l'aigua,
ji veurem després com M te i el sòl que, malgrat

ta seva poca profunditat (ui» 2.50 m) i «quata» ha estat i te
exptotat fins qua» M al inferim de les seves possibilitats
agricoles raciónate i modernes

La tanta hidrogràfica es poc important i M
fonamentalment en quatre paute nus el Riu Corb. d Ondara. al
Stó i el Llobregos. el cabal dels quals te molt escàs i a vegades
Km inexistent m certes èpoques de Cany, per ta qual cosa im
i tot se'ns li estany d'anomenar tos nus i ato seus mateixos
riberencs «to han donat altres nornt menys aparatosos torrent,
reguer, etc.. noms que s apliquen ai mi d Ondara que passa per
Cervera i el faltada*, respectivament

De teta manera ta seva importància dins ta comarca ha
estat prou gran tu ta configuració de» relleu, i han excavat
amples vafls í torrenteres, en tas vessants muntanyoses, que nan
ajudat a configurar l'actual paisatge segarrenc Cal no obWar
qua tat aigües de piuto produïen l'esmentada excavació de
torrenteres en les vessants muntanyoses per tal com ta composició
del terreny n impedia quasi bé ta Aquestes aigües
arribaven ta a tat valls dee rius. que trobaven presa facri
par a ta seva acció erosiva m i escàs sel quateman que
recobreix ta »ormaoó olgecanica da to i aconseguien au
alguns «ocs lit »er aparèixer formacions geològiques antenors an
ptona superfície Endemés al cabal tfaquwts mis era força més
important an segles passats que en ¡actualitat 1 no
menystmguem tampoc ei seu papar bas« ai »arg de ta htstòna -m
l'assentament humà.

A part aquests quatre mis cal afegw eis saus afluents
ponopals tat ratat dels Hostals, d« Bnanço dato Monells,
data ArguHote, de Montpaó. al Torrent i el Cercavms an al
cat dal riu d Ondara, ta nan da i de Boixerons an al
Wu Corb; al torrent da Freixenet en ei S»o i els ia dits pel que
ta * Uobragós Afluents que encara han vist disminuir més at
sau cabal que ato mm, t p ho d«m tot' Poca cosa mat, a part
el que ja s ha esmentat as pot destacar en (aspecte ftuvtai Si
de cat, as poden citar ato torrents t torrenteres da Fulteda. da
l'Espluga Cate t de Vinaixa, que van a la Rtera Bnjgosa (Conca
de Barbera), ta ñera da Rapdai, dal Cardener, i tat
neres de Copons, de Tous, da Montmaneu, de Porquensses.
d Argençola í ei Clanana, tora, paró, da ta Segarra
admmistrarjva. Qua van a parar a l'Anoia. Amb W nom ha de
citar ta relativa abundor d aigües minerals. MM i qua avui
moltes deus as troben gairebé esgotades així, cal ressenyar que
a Ivorra i Calaf hi ha aigües sulfuroses, bicarbonades. cuaques
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* Rccdtaufa, ctorurades. sòdiques i sulfatadas a
VtMoQOfM d§ Rluoofb (famós pal seu balneari),

flllpicil •) dma, situada la Segarra en el vessant
ocddantai. interior, da CAMptfe Central de Catalunya, las
mayt <fafrt gut hi arriben o Dé son vents que han travessat
oafltaoan da <|uilomatres da las píanes áridas da l'Ebre mitjà, o
M tañan caràctar rfatre dasoandant. Es ben sabut que rata «M
baixa s'ascaffa i pam Humitat retatn/a Això expttca IHM at
cima lla to Sawn siguí continental i sac, torça més sec. par
axample. qua »T dal vessant da l'Ano»a, on l'ata que ve de la

La vegatioó es totatment da tipus calcan. La Segarra
Ü una vagataoó que as correspon, en genera!, amb ta da las
Htm benques tntencr*. amb domtn. dato carrascars. U
semblança del sau paisatge amb el dels aMptans da CasteHa, que
alguna vagada s'ha comentat, té realment «ma bas« twogeogràfica
autèntica. Els vegetals adaptes "bènca í nord-
africana, tnjqoents a to batea Segarra occidental, desaparecen
rapJdairjnt quan ascendim cap a les terres altes da rasi
Esmantam GOM • caracteristtc an aquest sentit al matoUar gris da
botja pudent (Artemtsia herba-atoa) i
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CATAÜJNYA, LA SEXiARRA ! CERVERA.

Localització geogràfica.
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2. EL MEDI HUMA. RECURSOS HUMANS

2.1. Rocursoc huftwis i

Desprès de l'estudi déte recursos duna regió
abordar ta capacitat demográfica duna es
te per copsar el potencial d'una vite tos extenors,
tant amb §1 temton pròxim com amb «1 més Hun, à, í tes

relacions socials internes, en funció del
numero d indivnjus del tee, També es modificará, òbviament, la
capacitat tfinocNr en el medí liste circumdant La producció ti
comerç, ta manufactura i tos en general.

que tos d una també
incideixen en ti seu desenvolupament

Pero si tot això ateny restructura t la vida de Cerve
ra, no és menys cert que el pes demogràfic dt la via abonará la
seva importància en al context del Principat Quin paper |uga
Cervera ei temton català, i ha de
comportar són que no xxtom eludir

Amb aquest epígraf de et Humà
en el qual es desenvolupa la vida i llurs

De no fer-ho així, no l'estudi
entra gë individus ni els és
doncs. tota ta investigació, en coordenades, una de
tes és la demogràfica

D altra banda, no ptrdrtm de un honteó
cal confirmar, o en tot cas ta tesi del descens

demogràfic a la Corona d'Aragó a partir de s.XIV, Cervera
com a vtla de endins, amb una diferent a
tos del pot prendre s com a prototipus de c*utat
interior.

Hom accepta quo ta població de i ococtent medieval no
va parar de créixer des de del s. X fins s, Xlll,
flwntnt tn tl qual sembla dtturar-st la Dtsprés d'un
penode destacament anterior al temps de tes pestes, es va

un retoces demogràfic a partir de la Peste Negra de
1348. Moment d'intensa brtus intents de
recuperació, però amb pèrdues de importants
(2),

Cartó M. CIPOLLA: HjsjiQi.jej|nój!i»ea_ díU3-J>pb!lçj6ji
(1962; traducció castellana, Barcelona 3%d. 1982). Són

igualment importante e1« treballs d'Yves RENÖUARD recollits a



Abans d'entrar en ete ets -causes
exògenes, causes endògenes-, de com dèiem, si
aquest moviment m donà també • lintenor, i més en concret a
Cervera (3).

2.2. Panorama general

l evoíucto demogràfica del Principat a I edat mitjana
compta amb dos que són un punt de referència obligat
Tant Josep iGLESlES com PONS GURi. a més de els fogatges
del s. XIV, s'han fet ressò de tes del tema

Efectivament, problemes de datació, de confecció i
d interpretació, fan que ens prenguem la «formació que ofereixen
els amb un recel

Sense en efe prolegòmens dels fogatges
conservats ^ TACA, que s'ha arribat a un cert consens en
llur classificació Així, ei fogatge més antic fóra el publicat
per J M PONS GURI datat el 1358; el seguiria el confeccionat per
rtia-nament de tes Coro de Cervera (1359) t de Tortosa (1365) i
qye IGLESlES el 1365-1370, i no el 1376 com es creia fins
a*a. El tercer recompte és de 1378, de les Corts de
Barcelona de 1377*1378, i cap dubto en la datació
El darrer fogatge d'aquest XIV ei més dubtós.
Atribuït a tes Corä de Cervera de 1359, i amb aquesta

per Prospero de 8ÖFARULL, avui se'l posterior al
de 1378 i amb »ma pròxima a 1381 (4)

2 vols. (Parts, 1968): 'Consequences
et démographiques de la notre de 1348", I 157-164;
i 'L'événement mondial le plus important du XIV siècle: la peste
noire de 1348-1350", 1143-15Í,

*î Sobre causes endògenes í exògenes t la poüèmica Marx-
MÉfthus, pot veure's David HERLIHY: "Avances recientes de la
demografia histórica y de la historia de la familia*

(Pamplc ia, 1985), 229-
231

4 José IGLESlES FORT: 'El de 1365-1370.
Contribución a! conocimiento de la población de Cataluña en la
segunda del XIV", Mtejmo_rjas_deja Je

XXXIV, 1 r~(Barcêiona, 1962)" 249-
356 (i en separata 1-110); Josep IGLESlES: "El poblament de
Catalunya durant els XIV-XV" yj_£ojjresc^djiüi!itöjm_ÄJi.
Corona de Aragon (Sardenya, 1957), 247-270; Josep Me PONS GURI:
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Ja Hem apuntat que les per l'estudi dels
fogatges són et diferent Mel» (5). A més i més de te
del document, qüesbó bastant més del que aparentment
sembla, ens trobem amb el problema de la (to la
confecció déte fogatges, í fincara en llur per paït
de l'historiador modern

La consideraoó de la data és un element
importantíssim. No és el mat six observar una minva de població
general-Izada i contínua der. de 1358 endavant, que no apreciar
una important recuperació a finals d« segle Com ja hem indicat,
dona, ens guiem segons la dämm Mpèüsí de Josep IGLESIES:
1358, 1385-1370 (ti 1376), 1378, 1381 (tx

Per una afra banda, la confecció en si d'un fogatge
ens fa alertar sobre tes xifres que compta. t n cada
nova confecció de 'ogatges no es deuna amb ei
rigor En ei de 1358 que tothom pagui, i es fa
especial menció potser era un fet extraordinari- als
tos vídues i els pubills Sembla ser que afanys d'incloure
el màxim d individus tes econòmiques del
moment, Ja vam dir que n'eren exclosos ets cavallers,
religiosos, i oficials reials També el fogatge de les Corts de
Cervera i Tortosa semblava exhaustiu. A considerar pel resultat,
molt voluminós en alguns casos, no es van quedar gaire curts, A
Tortosa es proposava que constés tothom en la relació: jueus.
moros, benestants i miserables Es que un foc ja
podia taxar se quan aquella persona -víuues o Mla- tenien els
béns suficiente per viure. Fins i tot taxar els
deshabitats però arrò propietats d'algú I, el fogatge de
13S8, es recorda que es precís incloure hi els miserables,
tot i que posteriorment pyguessin mr (el 1358
s assenyalava que si molt calia, els paguessin pels
menors). Segons els acords de Cervera > tortosa, els fogatjadors
havien de ser prohoms de la mateixa vila nomenats per la

"Un fogaigement desconegut de l'any 135B" BRABLB XXX (Barcelona»
1963-1 §64); publica! per Pròsper de BOFARUil a CLQDOJN XI
(Barcelona, 1856), í posteriorment a ÇARAVYC M, p 55-134.

5 Sobre els problemes de Ja font documental, pot veure's
J. CARRASCO PÉREZ: la población de Navarra en_e_Lsjg!gfi_X|Y
(Pamplona, 1Í73); R. MOLS: ln^Qdjjctïon_.,a la„den^cgrjpjyg

JiJL vJies_,__,dlMrojp ay JOVe I (Lovaina, 1954»,
58. I per a un cas més pròxim al nostre, Prim BERTRAN I ROIGÉ:
"Notes de demografia i onomàstica lleidatanes de finals de l'Edat
Mitjana. El fogatge del 1491", Acta_,histonca.. «. l
Medjaevitia 1 (Barcelona. 1980). 143-171
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respectiva fi)

En canvi, a to Corts de de 1377-1378
que els fogatjadors per la Diputació del

una mesura lógica per evitar qut els mateixos
delegats taxadors minvessin tes disposar
d'un coneixement de ta terra (7), £1 1378 soi es taxarien
to cases habitades, comptant els caps de cada llar. A mos dels
moros, í mendicants, també eren exclosos (tel fogatge

que per costum sempre se n'abstenien Es fa obvi, docns,
que per norma havia individus exempts de ser-hi anótate. Aquesta
menor d« 1378 podria explicar -només en part-que la
xifra de Tortosa esdevingués tan elevada en sentit, hom
troba a xifres de demografia d'abans la Peste Negra,

A problemes jurídics de confecció, cal afegir
hi la picaresca del fray i la negligència dels responsables. (8)

De forma general, ï sense entrar en les
tècniques de cada fogatge, es constata que la població de
Catalunya ha minvat d'ençà d« XIV Dels 104.069 focs
que compta IGLESIES entre 1365 i 1370, amb una densitat de 2,97
focs/km2 (i) (92.787 • • cometem la Catalunya es
a 78.114 focs i 2,1 focs/km2 el 1378, per a una breu
recuperació als volts de 1380, on els focs del Principat arriben
a 85,822 i la densitat a 2,4 focs/km2 . Aquest augment es veu de
seguida invalidat ja que cent anys després, el 1497 la població
de Catalunya havia minvat fins els 60.570 focs t la densitat sols
era de 1.7 focs/km2.

A nivell regional (oscil·lació és semblant. La
Veguerta de Cervera comptava no res menys que amb 7,704 focs
entre 1365 \ 1370, i havia baixat a 4.937 pels de 1380, la
qual cosa suposa una pèrdua de població de f ordre del 35%.

Si els càlculs els apliquem a fa Segarra (Divisió
Comarcal dt 1937) la minva s'aprecia igualment Els anys de 1365-
1370 apareixen com els més poblats -o bé menys despoblats potser,

ÇJRAVYÇJI, 149-168.

*XII. Es entès impero que totes les damunt dites XX
persones haien a ésser elegides ara de present per la dita Cort

qui hi seran per lo braç de les ciutats e
viles Reyals les quals haien a ésser e sien elegides per lurs
universitats", ÇARAVYÇJI, 156.

8 CARAVYÇJII, 429.

9 iGLESiES "Ei fogaige de 1365-1370...' (278; p. 322 a
separata)
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si coneguéssim dades anteriors-, amb 2.526 fqcs i una de
las més altes de Catalunya, uns toct/krrr. Només pocs anys
després el número absolut de tocs había a 1.729.
més ât to mertat. i la densitat • 2.6 teesHwtr, xifres o« ¿ ja

fett Im dtl s XV, ^uan la
Segarra comptaria amb 1.750 focs i 2,7 foes/knr, En u,i moment
intermedi, el 1380-1381 s'havia anotat una breu recuperació sense

importància: 1 772 focs per la i la mateixa
dersitat

I a nivell local s observa ei fenomen. El punt
méí alt -i amb massa diferència por creure! exacte correspon a
13ÍI-1370 amb 1212 focs a tes Corts de Cervera, i 1057 a
tes de Tortosa, A partir de 1378 tes ja es corresponen
més i el poblament de Cervera a 485 focs,
per baixar lleugerament a 42S tl 1497 \ tomar a a 488 a
mítjans*gitXVI(lO).

Hom en considerar les de 1365-1370
com a excessives, ja que amb una de deu anys -i
havent passat ja el suposat ei de la peste de
1349- la minva demogràfica éf exortoitada: ei a Cervera, i el
18% a Catalunyc (el 24,9% si considerem Catalunya àmplia, més
enllà dels Pirineus). tan que

s estabilitzen en molt poc de fan dubtar
de la solvència del fogatge que considerat de
1376 i que comptem de 1365-1370 fogatjemení,
malgrat tot, és el que ha IGLESIES
ens adverteix que, malgrat íetevat nombre de que «neteu, no
aparttxen ni tls monestirs, n» els ni pabordes,
ni rectors, «a que tots els exclosos del
pagament que implicava «nctort's en tl A
XVI els religiosos de Catalunya la autat de
Barcelona- suposaven 4.260 focs. Tampoc no en el
tls funcionar» í m les de

o de nobles

El fogatge p mencionat de 1358 ha publicat per
J.M. PONS GURÍ. Té els en t! de Pere III a
Uetda ei 1?57, i de fet no es dun sinó de
l'autorització retal a tes per amb
què finançar la gutrra contra Es d'anotar
que no pagaven els llocs habitats, s no aquells masos
deshabitats que es llauraven Havien de per separat, i per
tant dues vegades, matrimonis que terres per
separa! De fet. gairebé tothom havia de pagar vídues, pubills o
miserables, i s; molt convenia que els "majors" ajudessin o

Prim 9t RTRANI ROIGÉ : "Aspectes demogràfics i econòmics
de Cervera i la seva rodalia tl 1497" Cerverina lli
(Ctrvtra, 1985), 55-72
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paguessin pels "menors', li és l'època.
Això no obstant, la defensa no atànyer ni el
clergat regular, ni ete ni els ni els

però si tes i
musulmans.

Una tómete, en els que es
ens adverteix ta poca que va "fogatge"
el que el seguia No en va per fray
per (11).

La dels focs és un altre de
en toma. Segons del de 1385-1370
de tes Corts da Cervera i de les de Tortosa, es desprèn

és ta proporció i ta de que una
de tes cinc que a (12)

11 CARAVYCIH417.
12 Rimen (TAÍADALI DE VINYALS: ti y

tos cte ta de Cataluña", de ta
XIV per

PIDAL a part, 1972; per
p. 20). "B d« 1365-1370...' m.
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CATALUNYA

JURISDICCIÓ

mil
senyofial(13)
eclesiàstica
ciutadans
aloers

röGATGE 13Ü-137Ö

FOCS
X ifra absoluta %

aprox

32000
40000
27.000
4.000
1,000

31%
38%
2f%
4%
1%

FOGATGE 137S

FOC»

33%
30%
2t%
4%
0

A més, una minuciosa ha a
d ABADAL que no tes gauoeixen d'un mateix

dt fora. Fixant un -artificial, reconeix tl
autor* de 200 focs per un caràcter urbà, i da
500 per ser p plenament urbà. ser que fe» major part de

urbans depenen de la reial, tiente que la
de i anb la majoria

de (14).

JURISDICCIÓ

senyonal

focs urbans
focs

20.000
11000

3.500
35.000

4000

2 2 0 0 0

tes xifres de 1359» 1376 i 1378, tes vites i
mes del Principat van ser, per ordre

d'importància: Barcelona, Perpinyà, Uetda, Tortosa, Girona,
Tarragona, Puigcerdà, Cervera, Vic, Manresa, Vilafranca del

Montblanc, Berga i Valë (15).

3 S'ha de tenir en compte que dins la jurisdicció
s'M incloïen algunes "cases taxades" que pagaven en

conjunt (vid. sobre el tema PONS GURÍ, Josep M.: "Un fogatgement
de l'tny 135S", XXX (Barcelona, 1Í63-1964),

323-498).

14 ABAOAL „, 20 ,
15 I FORT, Jostp: "El poblament de Catalunya
ets XIV-XV, 2SS-27Q,
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DEL PRINCIPAT
(num. de

1359 1376 1378

Barcelona 7.8S1 7,655
PwipinyE 3.540 2.675 3640
U*ida 1.213 2.234 1213
Tortosa tÍ1 2.700 9Í1
Girona §52 1.590 §57
Tarragona 860 I 366 860

§54 §33 S54
Cervera 485 1 057 485

2.3. La comarca a mitjan segle XIV

Stria molt interessant de poder comptar amb dades fixes
de focs per 1358, a deu anys només de la pesta
negra. Però la Wormaeíà respecte tes vîtes i cíytats
de Catalunya fa referència només a les quantitats de diner que
havien de al fisc, que poguem fer deduccions gens
definitives. De manera que sabem allò qy« pagava Cervera i

de la Vegueria, i també els focs de l'església en
un bon grapat de d aquesta comarca. Amb és amb els
qut podrem comparar focs en el temp£

Cervera era la quarta vila del pel que fa a
ta més elevada a al llarg d'un any Calia replegar
70,000 il. ente dos anys, a més 473.320 s amb qyé

Sarcete-na. Junt Cervera, qui I pertocava
41.642 s, 4d,, trobem per damunt -i es de pensar qye

en importància demogràfica-.

473,320 s.)
Perpinyà 193.495 s,

102.897 s.
Girona i 83.097 s, pd,

St, Feliu

I per de Cervera, tncara

41.326s. 6d
19,567 s, 4d

Camprodon 19.396 s 4d

De la vegueria de Cervera, < exceptuant-ne la capital,
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Els Prats 3125s
Copons 1 ¿42 s. IM.
Pallerols 969 s. M.

960 s 5d
867 s

630 s.
SedóiRiber 604s l id
Gavef 230 s

14? s M
§7 s, ?d.
738. 7d.

Timor 738. 7d
St. Ptrt dtl Vlm 73 s. 7d.
Biure i la Rubiola 55 s, 7d.

La dels focs dels llocs de la veguería, que són
de o

per i en focs. Els de
a raó de 24 s. foc durant dos

i t!s a raó de 10 s, et (i6)

16 "Un "
de Girona» Còdex 23-5, de Çuaço, 2v-4v.)
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LA POBLACIÓ De CERVERA, LA LA VEGUERIA \
CATALUNYA ILS

ANYS CERVERACATALUNYA /
1362 1359

!358

1,212* 104.0tf
(tJt1378)1.05r' (2*9) (2'S)

SEGARRA^EGUERIA
CÜL.LECTA

2.526
Í5'35)

7,704»*'
(215)

1378 485

post/1378485
(ex 1359)

14§7 440
42i*

488

78114
(21)

85.822
(2'4)

SO 570
(17)

1 729
(2'6)

1 772
(27)

1 750.
127)

4Í37

NOTA
Les de Catalunya pertanyen a les de Josep
IGLESIES «te anys 1962 » 1959 Entre assenyalem
fis focs per quilòmetre quadrat segons els focs absoluts que

* l'estima de les Corts celebrades a Cervera
** segons de tes Corte a Tortosa
*** el de Cardona, sense ell el

de 4.204 focs
**** per Pnm BERTRAN ("Aspectes

i ")

El que permet un es el de 1365
1370 efbyftíaige d'IGLF.SlES, la de Cervera

yn 48% de de laica» molt
per damunt del 18% que la reial t al 14%
ia de (el i ei 19% de jurisdicció

Per ta de la
de Cervera no ai patró del Principat

En el predomin» era dar, mentre que a
la de Catalunya» tot t mantentnt-se predomini,

un cert el domtni »

Per tant, una lona feudaMzada, on 2/3
depenen d'un senyonu laic o
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El 137S tit focs amb tots els del
de Vic, i no amb el entén de veguena com abans El

nostre recompte hi donat per una composició
molt semblant a ta i per tant

més equilibri entre Its branques Hom pot observar ta poca
diferència que hi ha entre el 36% dels fees de
senyonal laica i el 34% de focs reials.

Proporcionalment, tt domini gairebé na doblat la
seva influència, i el domini senyonal laic ha tatxat en benefici
de (eclesiàstic També s observa una minva dels focs pertanyents
a ciutadans.

Ei darrer fogatge, dels volts de 1381, manté una if n«
ai de 1378, amb alguna o&cri.laoó poc significativa Un

augment del domini senyonal laic en perjudici det reial. De
totes maneges, un període de 20 anys (i358-l37t/l3ft) és
insuficient per observar gran canvis en les àrees de domini, (17)

Del que reproduïm amb et número de focs de tote
els que comtemplen els quatre observem la
dispersió enorme de la població La població de la Segarra

disseminada per la torra i amb mola centres bastan* petite,

IGLESIES considera el límit deis 500 focs per
yn nucli d urbà D'aquesta només trobem

Cervera en tota la veguena. Segons el autor, un 20%
focs pertanyen a àrees urbanes, montre el restant de la

població habita centres rurals. Si bé generalment el caràcter
rural s'accentua més a la Catalunya Vella i la Catalunya Nova
apareix amb la població més concentrada; en el nostre cas podem
parlar d'una zona de transició Es ben conegut que la Segarra
havia estat terra de marca entre domini i sarraí en temps
de la conquesta. Aquest caràcter va pattes en
el tipus de poblament, a cavall entre la concentració i la
dispersió en masos,

Observem per un moment quins són els centres habitats

Amb tot, el quadre tot »ora de (adscripció jurídica
dels focs de la comarca de Cervera només pot str indicatiu. Tenim
119 mencions de diferents el 1365 1370, només 86 mencions
el 1378, i 139 pels volts de 1381 Aquesta falta d'uniformitat
podria fer variar els resultats i les conclusions. El número
absolut de focs tampoc no es correspon amb la taula de població i
densitat ja que s'efectua amb paràmetres diferents Ho incloem
com a guia indicativa.
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me:» a a nostra veguería, ht ta sava
localització, i ta jurwdicc«ó d'aquests (18),

OÍ LA PÖSLACIÖ
A LA DE

Any 1358
Ltec Focs

Cerera 9

Vertiú 201
VaWogona S?
Granyena 76
Guàrdia dais Prats 60
Guardia !; ¿da 56
Rut*if»at 4ö

Any
Ltec Focs

Cervera 1.057
200

Santo C otomà Q 1 45
Guissona 134
Torà- Vfcf red 1 1 1
Eis Prêts i Manresana 104
Forès 101
Pypit 70
Copons 54
Querait 43

Junsdieeié

reial

senyoria!

senyorial

Ens adonem, conèixer tl motiu, que Guàrdia dels
Prats» Guàrdii-Lada t Rybtnat, només al fogatge de
1358; Vendu i Vallfogona tomen a constar a de 1358, al de
1378; i el 137811381
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