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XIV

En un anterior ¡a hem sospesat ta importància
demogràfica de Cervera dms del dtl pais Si des de la
generalitat volem arribar il més concret podríem començar
recordant que a! llarg del segle XIV els documents
adreçats ate centres de població ho tan retennt-se • "ciutats,
vrte», tocs, castells i parròquies" (148). Cervera, que no
tenia cap tradició romana, i per tant no va heretar cap títol de
ciutat, estava dms tes viits catalanes Això no
obstant, alguns -no paríem ja de fogatges translluetxen
ta importància i el relleu de Cervera "e com entre tos
lochs seus (eel Duc) aquesta vila sia notable e cap de son
comdat" (149); el 1388 una letra de Joan I adreçada «te
principals situa a Cervera en cinquè :ioc,
després de Barcelona, Lietda. Tortosa í Manresa (150), Us
referències a ta "vila* d« Cervera són innombrables

9.4.1. L'espai circumdant

Baixant alpin graó més, ens adonarem que el concepto de
"vila" no és -urbanísticament partent- La documentació
municipal del segle XIV esmenta conceptes ten el cor
de ta vila, els termes, tes partides, tes "quadres*, i la vila en
si, també com § espai concret

Desafortunadament no comptem, ara, amb el matenal
necessari per endinsar-nos del tot en tema. No obstant
podem avançar que l'espai més extens corresponia al
terme Encara avui el "terme mumcípal'com a
d administració territorial. I des del XIV en endavant
tenim cor.stànaa documental i de les Creus de terme,
Aquestes eren que indicaven, des déte camins
on s'alçaven, el tonne d'una via. Aquestes creus tombé
indicaven, segons DURAN i SANPERE. els parroquials amb el
símbol esculpit de la redempció (151).

Les partides, com aviï. ultrapassaven els del
terme. La partida no en un ml que voregés ta vila, sinó
àrees força desiguals o demarcacions conegudes amb algun nom

148 AHCC 1388 71r.

149 AHCC 1379 44r,

150 AHCC 1388 71 r,

151 DURAN ytofî  337.
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concret La vila, a més de ser un concepte general
equparabM a autat. pobte. etc... també era un espai ben
delimitat, i al terme que l'envottava. Aquesta
diferència conceptual m fa evident quan, per exemple el març da
1380. no m permet d'entrar verema «k de Malgrat i
Prenyanosa 'm a la vila m als termes' (153). Et obvi, d'altra
banda, que el terme depèn de la vila i la té com a nucli

Un atot element és «I d« "quadres" La
définie* de "quadra" a ta del temton
resoondna a un "Dtstncte especial dins «I terme d'un castell
termenat (Í, per generalització, també dins d'una demarcació de
lunsdicctó reial) centrat en una 'orca. o domus (existent
o desapareguda), però a '•» 'a obrera amb
junsdicció separada d« /< cu castell" (154)

Finalment, la fórmula "cor de la via", cal entendre-la
com a extrapolació de "quadra*, i «n d«
via en tant que o concret Es parla del "cor de ta
via* Quan es ate de la verema uns dies determinats
es veremaran les "quadres i sobiranes" i
superiors respectivament) i uns "el cor de la
vita" (155),

Reconstruir avui d'espais segons els
baix-medievals no és faci. La denominació de tos partidas

i les quadris es -poc- gairebé només per oral, i
en camí d anar se perdent No sabem, per tant, des d« quan

una partida i una quadra reten un nom determinat, ni tampoc si
els seus han canviat amb el

De lotos man«fis, un eontixtment a fons de partidas i
quadres ei precisaríem per la del territori
dreumdant, i no tent per l'estudi del construït. Així
doncs, ens cenömrtm tn la morfologia urbana comprtsa dins els
límits del terme, i, sobre tot, de la vila.

152 Agustí CASTELLA I ROCA: "El nom de tes Partides dt
Ctrvtfi*» 974 (Cervera, 15 oci. 1984), Jostp Maria
LLOBET I PQÜTELLA: "Els noms de Its parttdts dtl terme de Cervera
a mi|an XVII", ^SALÉPÜ t̂fMíütOlfif 9
vol, II (Barcttona, 1988), 337-355

1 53 AHCC 1 388 34r.

Definició estandart a GEC XII 209

1 55 AHCC Consells 1 395 6v; AHCC Consell 1 332- 1 333 88v.
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Com hem dit abans, IM Creus de ens indiquen ets
dit terme duna vila. S» fem un repàs de IM Creus que

avui m conserven -m tun, t al Museu-, í a les documentades per
DURAN i podrem fixar ete límits del terme «te
Cervera. Les Creus conegudes d'època i moderna són Im
següents

* Creu del Camí de Castellnou (1356)
• Creu del Camí de les CHuges( 1380)
- OM del Coll d en Fica (1384)
• Creu de Magdalena (1388)
• CreudelsAurenets(l437)
• Creuden'Avmyó(149C)
• Creu del Portal de la Vall o de Sant Magí (1528)
- Creu prop de Framenors( 1623)
- Creu «tel Camí de ta Ribera del Sió
- Creu dels Trucs (s, XVI)
- (a més d altres de He veïns: Tórretela, la

, t Pallerols)

Els de la vila, en canvi, eren molt més precisos
ja que l'existència d« muralles era un factor que no oferia cap
dubte divisori. Com veurem més endavant, no s'ha de pensar, però,
que de muralla endins tot era construït, i de múrala enfora tot
era camp, bosc. pastura, o erm, L espai del terme era el que
vorejava tes muralles d'una vila, i per tant encara era un espai

segur pete pobladors ¡ pete ramats, ia que penetrar
al recinte sovint era fàcil i ràpid

Algunes noticies indirectes ens ajuden a dibuixar una
mica quin aspecte tenia aquest terme. El agrari és
totalment heterogeni D'una banda trobem referències a molins de
moldre blat (15?) que aprofiten el curs d aigua \ que entren en
clara competència amb la de regar l'Horta. Els
documents mencionen l'horta jussana i l'horta sobirana (158).
L'una deuria ser la del nivell més baix tocant el torrent, i
l'altra deuria aprofitar algunes planures superiors També hem
documentat l'existència d'arbres fruiters (159), però no
s especifica a quina fruita es refereix. D'altres plantacions
conegudes són el safrà (160), i sobre tot els o saTntnts, o

DURAN yfeft_ 338-341

157 AHCC 1332-1333 112r. AHCC Consells 1388
48r.

158 AHCC 1388 48r.

15i AHCC 1332 1333 50v

AHCC 1379 54v,
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també eis maltote, que ten camps de vinyes (181), Per
fora de tes muralles i ais termes prop de la vila també M deuriï
abundar el bestiar L'any 1358, per exemple, els carnicers
demanaven el Consell de poder tenir llur dits tIs termes
de la /ila (162); 01 et prohibeix, precisament, aquell
permís (163), i el 1372 tenta notícia que de nou ei Consell
permet de tenir bestiar en tes pastures dels alous del terme d®
la vila (19è). B 1388, en canvi, es pina de conduir tes bestes
§ fora, í que siguin en terrenys erms (165). En tot
aquest ttmt no hem d'oblidar duts costs: a) que existia una
diferència efectiva entre "vital "termes* (ei 1388 no es pot
entrar verema m a la vila ni als termes), b) i que la zona del
davant del Poital de Santa Mana (on avui comença el carrer
Major) precisaríem el nom del "Corral", o "Cap Corral"
atenent que all i s'hi podien guardar les bèsties en tant que Hoc
sagur per la proveu a l'interior de la vila (166), És fàcil
a» penser, ûones, que això dels termes de la vila fou un espai
que es v* modificar amb el temps, a mesura que el recinte
fortificat era cop superior. El dubte radicaria en tot cas
en com els contemporanis van classificar l'espai construït -abans
i després d« fortificar-lo- del Cap Corral

En aqueste termes hi havia pastures, terrenys erms i
era faci que s'hi amuntegués la llenya en algunes eres i pallers
qut estoven "prop tes parets e tapies que són en tom les
eres" (167).

Finalment, ta possibilitat d'un hàbitat dispers dels
murs tnfora se'ns presenta, per exemple, quan el 1393 es forca
els veïns de Cervera *(..,) per ateuns lochs hic ha en torn ací
(.,.)" a pagar a un comissari reial (168),

Un cas a part és el lloc d'Els Comtals, aquell petit
nucli que pertenyia al barri de Framenors i que estava allunyat
de la via. Originat a partir de la concess» dun privilegi del

161 AHCC 1358 20r; AHCC 1362 11 r.

AHCC 1358 42v

AHCC Consells 1362 27r,

1 w AHCC Consells 1372 20v

165 AHCC consells 1388 29v

166 DURANLttKe.^315

167 AHCC Consells 1393 89r.

AHCC Consells 1393 85r
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Comte de Barcelona « vint individus, a de segle XII, era
m petit centre annexe • Cervera.

3.4.2. Lan vitt 'l'accès a la clu'.at

Els camins que comunicaven ta vila amb d'altres
pobíats van tenir una incidència rellevant a I hora de dibuixar-
se ta forma d'una vita. Abans hen' «dicaî la importancia (te la
topografia i de ta lògica econòmica en tant que factors
explicatius de ta forma (tel creixement urbe. Sempre s'ha dit cp«,
muralles enfora, tes edificacions s alçaven a ta vora dels camins
qua partien dels respectius portals.

La documentació municipal esmenta sovint tes despeses
dal Consell an l'arranjament dels que donaven a la
vila. Fets de torra t de pedres, era fàcil que es
contínuament amb tes pluges més intenses, tot • la sequera que
caracteritza la comarca. El pas d« de tir, de carruatges

i el tràfec de mercaderies, hi col activament El
Consell assumia la responsabilitat de mantenir los en condret
perquè les necessita's dianes ho exigien Encara que no va
faltar l'ocasió parqué el cost desperfectes es fessin pagar
als senyors dels mobns com a màxims usuaris, i per tant
responsables dels danys (169) Els mateixos textos manifesten la
necessitat d'adobar els camins per quò hi poguessin passar les

-cosa que indica en quin mal estat î odttn ámbar a
estar-, ta mateixa gent, i fer practicable el qut s*hi
registraria a l'època de verema Ttmr els camins arreglats també
incidia en l'assistència al mercat En alguna ocasió els homes
d'Anglesola van qyeixar-se insistentment en aquest sentit (170)

Els camins que eonneetavw Cervera amt d altres nuclis
i que hem pogut documentar per època soi els
següents (171)-

- camí de la Cardosa (1373)
camí Oe Montcortés

- camí de Tarroja
- pas de Magdalena (i376)//Cam» el tros de Magdalena//ponts

de Magdalena
- camí del Portal d'Oluja/Camí prop la creu d
- pont damunt l'atguall de Sant Pere
- camí del Pou (1378)

16Í AHCC 1388 29r

170 AHCC Clavena í 378 78r

171 AHCC Claveria 1373 26v, 1376 50r 47r, 29, 1378 91v.
78r. 1379 71 r, 1381 93v, 1384 65v
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* camí xwtf de'a Curu,Jada Anglesola
• camí vers la torre de Mestre Pe« d'Odtna (1379)
- camí a la Guardia Lada (1381)
• camldi la Creu cal col! den F,ca( 1384)
• ovni tíe Verdú
* camí de Castellnou
* Porta! d'Agramunt(i probablement camí d Agramunt)

Aquests nonés són els camins documentats ai llarg del s XIV,
alguns dels quals comodeuen amb tes respectives creus de
terme tai com p hem assenyalat Possiblement la xarxa de camins
interurbans e'a molt més rica. a part déte que comunicaven entre
ells Mous d aquests camins sén els que segueixen utilitzant se

(172)

El era ei camí Ral que venint de
Barcelona voreava el nu per la val de (Ondara Fins 1395 el
Consti no va aconseguí' una la qual el drt
camí tra desviat havent de ia vila per t e tornar

a 'a ve ' l una vegada Ets topònims carrers,
encara achia», feflect*·«en DURAN i
SANPERE camins, recollits en
efe documents d .»bans

Un d'ifis arrencava de Sta del Camí i arribava a
Montmaneu, des d'on m bifurcava a i a Mas Suau per
ámbar. a Cervera d entroncar amb tl qui
venia d Oluges En aquest punt convergia el camí que
portava de la Manresana a la hioera del S«o * d aquí al camí
d'Otages Un camí bawava de Montmaneu i als Hostalets
$ apuntava awib el que de Pavia Talavera Raune i Sta

1?? La «arxa d« del sud de la vila segons
ens CASTELLA, des de les del
convent de Sarrt Francesc El mei» d ei«s duia a Pubmat
passant per Montoeo Un des de 'Montpeo i Ramon duia a
la i entroncava ai* el de Rocafort que va cap a
Granyena Però cap a Granyena s ht acostumava anar sortint del

de Sant Cristòfol per la de Deu del Camí i a través
de duts per Gramuntell i per Vilaarasseta Els

dtl nord poden coneuer se en I actualitat El més
tra tl que del Jot Aub»ns per anar cap al

Canos Monteóles Aranyô i Agramunt Aquest carro es creuava amb
un qye venta de la muntanya a l alçada de la Gurullada
(topònim que prové de enjillada) i en a Tarragona A més
hi ha tactual de Tordera el de la Cardosa cap a Tarroja o
Sedó, tl de per Solsona e! de les Oluges que

cap a » el de Verges
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Coloma dt Oueraît per ámbar § Cervera pel Camí de te vora citi
fin (178).

Finalment, i pal que al nostre pe n ode, el Consell de
Barcelona va promoure activament a XV un bon camí
que unís Barcelona i Cervera, i des d'aquí cap a l'Urgell, Lleida
i l'Aragó, • fi i efocte d'assegurar unes vies de comunicació
idònies pel proveïment de b!at a la gran ciutat (174).

3.4.3. Muralles, torre» I portals

Abans hem parlat del i de la primera estructura
en vila closa, que al passar els anys tou desbordada
urbanísticament Ara descriurem el complexe defensiu format per
la muralla, tes torras i els portals que donaven accés a la vila
Deixem per més endavant el nucli del castell, ò el que en quedava
delí al s. XIV.

•) muralles:

La vila dosa del segle XII estava formada per la part
del darrera de tes cases arrencades al llarg d'un eix
longitudinal que era el carrer Major. Ei creixement demogràfic de
la vila i la desaparició d'aquells perills immediats d origen
senyoria! va fer que poc a poc s'edifiqués fora d'aquell recinte
auto clos En aquest sontít pot dir se que pels volts del segle
XIII la via ne estava seriosament emmurallaria

La primera noticia que no .1 coneix de muralla la va
difondre CARRERAS CAND! Sembla r.ar que el 1274 Jaune I concedia
a Guillem de Ratera un pat» rivant el Porta! dit dei Corral, i
que aquest pati afrontava am*-, el mur i la via pública (.75) De
manera que ei Portal Mitjà -a l'alçada aproximada del Gartsró de
tes Bruixes- hauria pprdut la seva vigència, t il Portai més
avançat era el «tel Corral o de Sta. Mana, on avui comença el
cat fer Major El p'ti que concedia Jaume I era un solar buit que
tocava al mur. Per tant la defensa no consistia només amb els
murs de les cases sinó que també havia construcc.ó de mur sol.
Poc després, el 1285, el perill d'una guerra contra la creuada
pontífice, va motivar al rei a insistir en la fortificació de la

173

174 CARRERE Bajrçefojia 1380-J462... 1, 361

175 ACA Reg Can 20,215r. Francesc CARRERAS CANDI. Djetan
tía !l_QlltËî A_G£li£l_Jfl Jil !4S2_aM465 (Barcelona, 1907),
Vlí
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1 exhortava a |§s tócate a excavar valls i alçar
murs, ta qual cosa toixa demandes! la feblesa dels anteriors;

"Pacían« et pfofcns et
Cervane Rogamus et mandamus vobis quatenus
incontne.iti operemmi et vtllam
Cervane construendo ibKJem vatios, muros 6ta
aba opera quod ad tuœonem t t saivamentum
dicti toc cognoventis utilia forma ad
cognicionem vestrum paciartorum et aliorum
probof\jfTi qui ad hoc comuniter sint
etecti • (176)

Després d aquestes ja m trobem més
referències documentals fins ben entrat el XIV. Abans ja
hem formulat Its hipòtesis sobre el procé* de creixement
urbà que afecta ti Cap Corral Pero el més tèrbol és
fixar I abast de les muralles -si n'hi hauria, i com eren- fins
que Pere lli te dóna lembranzKJa Quina
constructiva tenia la zona del Cap Corral i valorar si era
rendable fortrficar-la són que intentarem
desvetllar

El cas es que aviat, el 1332,existia |a e!
Portel d Agramunt i el dCl·luja (1??), La seva en
moments no deuria ser diferent de la d'anys quan tenim
més elements identificados El Portal d'Agramunt ai cap
de (actual carrer Combat, t el d'oluja on ara hi ha el
brollador Lexisuènaa de delata. òbviament,
¡edificació de murs de Per tant podem dir que a
conwnçarntnts dtl s. XIV tl ¿t Sta, Maria o del
Corral, i també els dos El Cap Corral, molt
identificat o no, i bé o ia clos dins d'un

tl 1332; però, al de la da la
via (ex-vila closa)

Coetaniament a ftts no ham documentació
respecte d'atots Pórtate, que tota ja estaven
oberte. Per tant, C|ye fer un estricte de ta
cronologia documental que incertains
ctnytrerft a interessants,
í, sabre tot, dissenyar l'estructura de les murâtes,
torres í portals de Cervtra il XIV.

Els » de mitjan segle
XIV entre Castella i la Corona d'Aragó van tenir una especial

176 ACA Reg Can 57, I49r CARRERAS
VII-VIII

171 AMCC 1332-1333 16r. 19r.
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trans- -endènoa pel que fa als de defensa de tes
principals ciutats catalanes II regnat de Pere 111 tin
caracteritzat, entre d'alíres coses, per tes tensions i els
enfrontaments § diferents Potser el que va afectar més
directament l'estnjctura urbana de mm Cervera va ser la
guerra amb el ni Castellà Pere I, declarada evident et setembre
de 1356 (178). U crisi s'aguditza ei 1358, i la reacció
•ocal fou revisar a fons ei murallat, tancar be tots els
racons, 1er portes, barreres, etc... (179). A pam d aquest
noment l'obra Jels murs sembla tenir una inacabable, de
la pual en tindrem noticies per moto anys. La dèria defensiva
tenia justificació: tes Grans Companyies o Companyies Blanques
que amenaçaven pel nord vers 1360; la presència de tes tropes
"aliades" del comte de Trastamara; la nova ofensiva de
1362, que provocà la reunió urgent de les Corts Generals de
Montse- l'any sobre la campanya de València el 1365; i tes
dificultats adficionals a (a Mediterrània (180),

Però a més a més d'aquesta amenaça externa, sovintegen
els episodis d'accions virulentes amb Senyors de la rodaba més o
menys pròxima El setembre de 1362 els paprs redacten un
d'obrés per miorar fa defensa (181); el 1366 es continua fent
peite als murs i a les (182) Sembla que
r activitat constructiva feu un salt qualitatiu a partir de 1368.
Amb aquesta data s'enceta una documental amb la
comptabilitat de l'obra dels murs, i també aquest any 1368
apareix gravat en la dovella central de 'arc del Portal de Sta
Mana. substituint probablement un d'antertor L any sobre mort
el m i ts detura momentàniament el procés
tdWcador (183). L'any 1372 tensions pel nomenament de
la de l'obra, cosa que toma a deturar (activitat, tot
i que l'obra dels murs es beneficiava, any, de 24000 sous
procedents de ta venda d'algunes Imposicions (184) El 1375 es
procedia a fer un pont tevadis davant del Portal de Santa Mana,
ai maten temps que l'alçament de la muralla continuava endavant
Probablement es tractava d'un mur forca consisttnt.com sembla
insmuar-se.el 1378, qu?n es diu que un piquer esta fent els

1 78 TASIS Pejs f IjCenrnoniOs . 65 66

179 AHCC Consells 1358 20v DURANAHCC Consells 1358 20v DURAN

1 ®° TASIS Pire eJLCenmonios 63 1 0 1

1 8 1 AHCC 1 362 30r

1 œ AHCC Consells 1 366 11 r

183 DURAN 48

1 w AHCC Clavtna 1 372 42v

DURAN Llibre 45



merteîs del mir que voreja »I conveni dt (185). Però
obres ja eren de t destructores

tote de feia temps De 1378 fins fis volums de clavera
reveUen una considerable de mencions sobre
reparations. Ara aquí ara allà no es para d adobar
despre'Kiiments, esqueixes, cadafalcs, portals, ponto... (186).
Aquest mal generalitzat va arribar al punt ei 1383.
quan preveient-se un avalot intern hom podia entrar i sortir de
la vila de dia i de nit amb impunitat Sembla que ta
situado no se solventa, ja que et 1388 es reprodueixen tes
referències d'aquell mal estat, il mes de gener, després d'un
combat protagonitzat pete Cirera, algun membre del Consell
sxpressava

'per tant com la vila es tant mal closa e tant
mal murada e tan oberta qut tot hom que mal
faç« se'n pot anar no tant solament per un
loch, per molts (...)" (187),

Ete patrs van prendre, o almenys aixt-ho expressaren en
»I Consell, totes tes mesures necessàries per evitar el
dtttrtow'it myrs d«l clavegueram es menjava els
fonaments de les torres) t per adobar els desperfectes (188) Un
alt'e remet aportat fou el de cedir les torres a particulars a
caiwi de que llur conservació (189). Les notícies de
13B3 van totes adreçades a la roce rea de recursos financers que
peiTtetin de continuar unes obres que, la comptabilitat
conservada, s'hwten fe»a vmt-i-cinc anys. A l'obra dels
myrs s'hi desi--a/en els ingressos en concepte de deutes al
Consell, \ malgrat l'esforç humà que representaren, com es
:•?'.!9Sa en la documentació comptable, només s'hi treballà a
emb-amides, dictades per l'existència o no 'te metàl·lic amb que
pagar el personal |1Í0). Segons DURAN i SANPERE, l'obra dels murs
va a »bar §l 1406, però el Cap Corral no era clos del tot

185 AHCCClavenal3?855r

86 AHCC Clavtria 1378 69r v, 73r, 1379 87r, 90r. 1381 60r;
1383E9V, 64v, 74v, 91 r.

1 ï7 AHCC 138«? 22r

11!0 AHCC Consells 1388 30v, 57v. 54¥

189 AHCC Conretls 1388 30v

190 AHCC 1393 24r, 35v, 35r, 73v, 91 v

156



ni «i 1410 (191) La Guerra Civil que a (tear
protagonismo al de ta (1%!}.

b) portait:

La »dea de en un ens
evoca uni obra més gran i important del que en deurà
ser No s'han conservat dibuixos t dels Portals de
Cervera, només un que comprèn et de t una part de ta
muralla

Però tes de de ta
múrate erts tan pensar, en general, amb portals modestos
i austers en ta El Portal dels Pous, del que encara
en queda algun vestigi pot ser un de com podien ser els

El mate« nom que es dóna al del "Portatet"
sèmola indicar la preexistència, d'un c*e
dimensions, el del final del carrer Janer Una reproducció
del Portel de St. Cristòfol, i arreglat, però, amb les
guerres cartees, dóna la mate«a (193)

La de Portals amb les de noms els
XI V- X V i tes dates de tes primeres

-que rto d« construcció-, és la següent ( 1 §4)

- Portal d'Agramunt (1332), del o dels
- Portal d'CAip (1332), o de tes Verges
- Portal de la llenya del ( J hns els < 1 358}
- Portal de Santa Maria (1 368). o de la Cadena
- Portal de Tarroja (1 373): vtd d'Agramunt
- Portal de ta Vall (1378)
- Portal de l'abeurador (1 378), dtls cyirassers.de St Cnstòtcl
- Portal de Morttserè (1378), del Pou, o dels Pous
- Portal dtl pte d'en f ]{1381)
- Portal de ta barbacana prop de d en Rius ! 1 385)
- Portal Nou (1411)

19t DURAN llibre 51

192 CARRERAS Dietan_de ta Guerra

193 CARRERAS de ta Guerra 97
_
Els portals acompanyats de data els hem documentat

directament Les denominacions t els portals els
esmenta DURAN Lljbre 44, 46, 48, 52, 55, 62 t 65 AHCC
Consells 1332-1333 Ï6r, I9r. 1358 21 r, 1373 30v. Clavena 1376
80r; 1378 6Ír, 1378 73r. 1381 SOr. 1385 68v També
[GARCIA.GUARDIA) Veure l'ahir 9, i CARRERAS Dtetanjeja

103,
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Portal d'en Casteinort( 141 no de r Hospaal
PoftaJ(delpoudeMontseré vtí deMontserej
PoftaJ (deK vM. de
Portal Mitja
Portal de la Pedrera, o del Call. o d Agramuntel1
Portal (de ta Coma den o (t'en vid

• Portal (dels Potts: <J d«
- Portal de la Barbacana

La identificare dt tots els i ta seva
localització er* un esta pel fet de
rebre m mateix toc noms. Alguns no ofereixen
dubte. DURAN i SANPERE, que a
tfyrbanisme, n'Wtntífiea un Qyan punts de
referència la és però no és així, A
més, si en la eontulta a l'autor anterior ens trobem no
sols amb denominacions smó en el
temps

La referència imprecisa de 135B unes portes de
l'atoerg d'tn Ptre Canut "al Portal de m llenya dtt | J fins
els predicadors" ens deixa amb la incertesa si es tracta realment
d'un Portal, « en cas afirmat»u, qym era. La menció ate
Predicadors és insuficient. Però observant el plànol de síntesi
de portals ens adonem que des del Portal Pous hns el de la
Vall, passant per darrera de Montserè, no n'hem documentat cap
ÉS estrany que a la vora del Castell no hi hagués algun portal, <
aquest podria ser, -és pura hipòtesi el de la menció referida,

El Portal de Tarroja sols l'hem trobat un sol cop l'any
1373, i l'hem associat al d**' -nunt atenent !a d»retc»ó que cal
prendre per anar-hi.

El Pou de Montserè, Montserè, i els Pous (que encara
ts diu avui) era fàcil que foss»n una mateixa cosa

Ur, portal dit de la Barbacana que no especifiqués res
més duna a dubte, ja que restructura de la muralla de Cervera
compta amb dues barbacanes. La indicació que estava prop de la
casa d'en Rius va empènyer CARRERAS CANDI a localitzar el Portal
d'en Rius on avui hi ha el passeig del portalet, nom forca
expressiu. Això no obstant aquest mateix autor assenyala
l'existència d'un Portal de la Barbacana, a seques, que localitea
on avui comença el carrer Nou i on encara és visible. La
reconstrucció gràfica d'aquest portal i del de Santa Mana, amb
la presència de quatre torres, es resultat d'haver viscut el seu
enderrocament l'any 1858 i de la memòria dels mes vells d aquell
moment (195). Per la part. DURAN i SANPERE localitza

1 95 CARRERAS Dietan.de la. Guerra 1 1 9
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I obertura d aquest de la barbacana lany 1423, obert pels
veïns « espatties del tocai i ei de
Beauteu del s. XVIII ratifica també el que hem dit

CM M Pla d en [ ] és
dir ne res amb tan poca

CM Nou, i en d.u que es a
Fnnwnofi. Segons un de una "Porte neuve" en
ei toc 9» Per tol això no «vi» el de la
barbacana al carrer Nou

Pel que fa ai (to ta M Cal, o
ais ens ei af Cap Corral, i en

pint per oe de la
prop del Call jueu < tn de a li
pedrera, que podrit/n ser %s Forques, tn canvi,
podria stf yn p qu« al s'ni va
per ta ruta d* des de la del

S« de om» el de ens
d'una segona absència no fnat cap des del de

fins ei de la Barbacana t de d«
Castelltort. ja ai Cap Corral st no n'hi
hagué un a la a de la La
lí'ftexià d« la en punt. el carrerons
perpendiculars. » la de en zona, fa
que plantegem la d un

c) torres:

Per acabar amb el per sobre
tl tema de tes torres que es ai del myr
De fet, rexistènoa de Portals de la de
torres. Però això no era a« í Cii que havia
torres d« tes documentades

La de de que és la
següent (197):

- El conjunt del Portal de Sta (1375)
- torre de Sa porta de la Vall, prop { 1 376}
- torre Fesa (1411)
- torre d'en Moros (1411)
- torre del Llorer (1411)

torre Nova (1411)

DURAN 52

197 AHCC Llibre de l'obra dels murs, 1374, Clavena 1376
50r; DURAN UÜKt. 52
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- torre deimtrade (1411)
- torre can toñera devers les Verges M 411)
- torre de na Maoanai 1411)

Respecte del Portal de Mina, que e! 1375
s'hi començaren tes obres per fer un pont que 01
desnivell el carrer Maior i tl Cap La que

la portada del volum de fOtm dtf mur de 1374 ens
delata que en aquell moment p un de torres, una
a cada texte del portal, t que eren seguides d un mur amb
mertets Alè que no sabem, però, és l'ongen exacte de tes
torres Tot í que el més és que es a 1368, data
gravada tft to d« I arc del Portal No deixa de
ser que fi 1379 i de noy el 1383, tor algunes

a la del en cadafaics que
(198)

te te del de ia Val se n comença a parlar
ti 137S, i do« qye un feia tls
d« la des de ftns la dita torre Pel que

Porta! un qye li donava
accés, doeym»ntat el 13791 tl 1383 reparar-lo (199)

Dws la de la era comy que
ia i els duna o una vall
qu* un pont No si tots tls portals

Ho al de Sta Mana,
de ta Val, i en yn que r»o "al pla d'en
l f «11381 (200)

La de torres, el 1411,ens Its refere«
DURAN i SANPERE (201) En tl

Portals 'es segons tes
qy«

CARRERAS C4NDI. en ia seva obra fi 1907,
encara ens mostra la de torres enrunades
a la de sol que
acompanyades d« ^ap portal tes que actualment han

d« a la part d

198 AHCC 1379 87r 5§v

199 AHCC Clavena 1376 80r 1378 55r 64v

200 AHCC 1381 60r

201 DURAN 52
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3.4.4. Places i carrers

U trama vían de la vita al XIV deuna canviar
poc de l'aspecte que Ins fa -i encara
avui- el casc medieval. En genera! de tos
estretes, fondes i amb la botiga o oteador a sota on h¡
trafiqueja una població especialment pagesa, és vigent als
nostres ufe (i probablement per molt poc

Les noticies més antigues sobre carrers t places són de
començaments de segle XIV, i, excepcionalment, de del
XIII. Ja hem explicat abans la nostra respecte la
formació de la vila Ara pretenem reproduir sobra un plànol
actual la xarxa de carrers t que es manifesten en els
documente, i fer un treball de camp reconeixent els respectius
tocs

A més a més de tes referències -poques- que ens donen
els volums de Consells, davena, privilegis, etc la font
important pel nostre propòsit és la ser« de llibres del
Manifest. L'anotació dels béns rtels veïns es classificava per
quarters, i a la vegada per carrers o zones dins de cada
demarcació A més de facilitar-nos noms de carrers, el text també
ens indica aproximadament on tren localitzats, o, si més no, a
quin quarter pertanyien

Pel que fa a carrers tenim documentats els
següents (202) (el numero md»ca la localització en el plànol)

carrer de Sant Amanç (1291 )
- carrer de la pexera (130?)
- carrer de l'hort (1333)
- carrer de l'abadia (1366) Montserè 1
- carrer del Born (1374) Framenors
- carrer de Sant Francesc fil
- carrer de Barcelona /3/
- carrer de l'abeurador (1375)
- carrer del raval de St Antoni (1378) /4
- carrer de Sant Joan (1382) Plaça 5
- carrer Nou (1393) /6/

I quant a zones més o menys delimitades, trobem aquestes (203)

Fora Portal d'Oluja (1340) Cap Corral '7

202 ÂHCC Gremis 1291 lv Consells 1332 1333 100r. Manifest
M 1366, FM 1374, FM 1375, M 1378 P 1382 1393 24r

203 AHCC CC 1340 P 1352 M 1366 CC 1369 FM
1374, M 1378, P 1382
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«M ' *
POTS Port8l u'A0fBfTHjnt
Ift» "
ba*s* del Corral
coma d'en Vtta0rassa
Ho«prtaJ de Sant Joan
Grass« òe Jaume d« Van
Fora Portal de Vilanova
dins »
fora Portal de la Vall
davant Sant Antoni
Portal de Santa Anna
VtebaJba
Grasses cte Roqueta

mi
/w

nu

714/

Cap Corral

(1374)
*

« w

• **

/17/
M

/18/

poca podrem dir pocs
carrers 9« tem documentat Mentre, no de a la him
el d« per TURULL, ni
tampoc to documentació no és nca en

Una vegada més twin d« als del La

buarda sota el Castell
vaHdeRoncau
vall de Buidassacs
fora Portal de la vall
raval de Sant Antoni
d.ns Portal Mrtjà

quantitat de taxacions de d« vems de carrer ens pot
•ndtcar aproximadament la

Però una és el no el
d un precís, ni era una unitaria i
homogènia La prova ós que el d« es
per àrees i no per
I exemple del d« Barcelona, una part del qual es

al de i una altra al de
Framenors

Per una de la de
restructura del hem «Is
d alguns carrers i ho hem el número de taxacions
del al carrer Òbviament N ha hagut
important». Enderrocs, noves comprts-venctes i

ttc,.,. D'aqutst no en treyre cap
conclusió determinant, sinó un de actual.
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tüfri

FM

M

P

carrer

Barcelona
St. Francesc

any

s. xiv m

St Francesc 1374
1374

Barcelona 137S
BuKJassacs 1378
Abadia 1378
HospitalSt J 1352
fo'Sabat)

18

52
88
70
39
38
18

vivendes
actuals

SS
23(carrer-hraval
16 (costa)
39 (W)

55
55
37
3
2

Respecte de tes un xic d informació,
ß que el seu ús públic i comercial els va donar un relleu

No en va sempre que es de plaça és per
tos que s'h» far» Eis ts refereixen

a tes places amb el nom del seu us, o de ta seva antiguitat,
d igual que els carrers es pel nom d algun

que els habita, o per d'alpin
singular Ameu és faci trobar que conserven ei

medieval del mercada.!, del blat, de
lesgiésia. placa Major, plaça nova o vella Ei fet de
rebré um mes d*yn nom pot dyr a contys»ons.

La primera plaça que trotem en els textos, a
conwnçamenfe de setembre de 1332, rep el nom de "Plaça
Veyti"(204),

La segona r jrénoa (l'alguna data del desembre
del any, quin n quarters es amb el nom

de la plaçât« ñ). La partició de la vila en quarters,
però, datava de l'any anterior La denominació de plaça Vella
sembla ("existència d'una de més nova. La

de la Vella ens dues hipòtesis ben
l'una de ¡altra La primera La Vella és allí on

l'atotrg Que s'havia cremat un tal Pere Balaguer. Un
amb aquest nom l'hem en el llistat

d'una talla com a veí que habitava al carrer de l'abeurador.en el

204 AHCC 133* • 1333 25v.

205 ÂHGC 1332- 333 44«
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bam dt Framenors Aquest mateix document esmenta ti
•quarter dt Framenors e to pla de Sen [ f (207). Si relacionem
aquestes noticies podem formular ta que on avui M ha te
plaça de en temps haver-hi ta
•plaza vtyta*. Si aquesta es confirmés cakJna
reconsiderar «I caràcter perifèric que donar-se al barri
d« Sant Francesc, i creure que al llarg del XIII, i potser
abans, aquesta part de l'estructura urbana més avançada
En aquest sentit, i en el hipotètic de ta base,
l'existència del camí que anava de la vall cap al castell i ta
vila va tenir una considerable importància; i ei creixement a ta
vora d aquesta via fora tan potent com et d'entorn al carrer
Major Aquestes construccions que voregen Cristòfol son
properes a l'horta t als camps, en canvi estan més

del i

La segona per la plaça vella
en considerar que. *de facto" però no "de iure*,

l activitat econorrvca i la vida es desenvolupava al
voltant del que avui és la Plaça Major Aquesta "ta plaça"
per antonomàsia, la que dóna nom a un quarter Mentre que la
placa que havia centre vital en un temps antenor, t on
malgrat tot, encara s ht venia el blat, era la plaça
Vella Aqueste denominació fruit de la pràctica real i
quotidiana, va ser institucionalitzada (any 1356 per privilegi
reial. En favor d'aquesta segona hipòtesi, compartida també per
DURAN i SANPERÉ, cal que el *plaça vella* es
recolé« els anys 1366 t 1378 en els volums d« Manifest del
quarter de Montserè

El més probable, doncs, és que la plaça Vella es
tocabta davant el convent de Sant Domènec S» ens tetm en el
plànol de corbes de nivell ens adonem que existeix una zona plana
i espaiada ente el turó de Montserè t on hi ha el
carrer Maior Aquesta zona entre i el castell.
í al bell mig del camí que es desviava de le» central vora la
val! i el riu per pujar a la vila i tomar la a abandonar.
Certament estava situada en un lloc en el primer
desenvolupament urbà (s XII-XHl) És la zona compresa dins el
quarter de Montserè

Efectivament, el 12 d'agost de 1356 Pere lli concedia
privilegi confirmant I acció empresa pel batlle, paers iun

AHCC Manifest s XIV 2tr (en reai-.tat que no un
tragment d'un Manifest del segle XIV, nosaltres pensem que es
tracta dels fragments d'una tall» ie començaments daquesí se§!e,
però no un Manifest tal com i presenten els altres, ja que no hi
ha valoracions de béns, sinó quantitats en dmei)

207 Ibidem ?v.
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prohoms de canviar l'emplaçament de la i venda del
bíat. Si fins ara es feia probablement a la Vella, després
de l'acoó de les ï del pnvtlegi reial,
sMte

'(...) quo<J omnia que ad dictam vitlam
deportabuntur per vendendo per quospiam
e»ïfi*f»iyr da cetero tt vendatur publiée m
platea maion dicte ville a domo sive
hospicio Bemardi usque Kl capud
camicerie ipsius ville e<Jem annexe
mm (..,)"

D aquest text en deduïm 11 següent

- La plaça per antonomàsia es correspon en la i en la
•otioalitaf
- Es parla de en tant que més ample que
l'anterior.
- La de per ta venda i descarrega de blat
ens indica un del crewement urbà i l'activitat
econòmica a Cervera deixant l'espai utilitzat fins
aleshores
- L'txislèneía d'una annexa a la major. Potína tractar-se
de I espai davant l'entrada a de Santa Mana,
tent a faeces principal al temple -amb yn avui molt
reduït- com l'accés i proper a la
p:aca Major

La dtctsio de canviar el lloc central de venda de blat
la va prendre el Conseil ti 2 d'agost de 1356 (el privilegi està

tl dia 12 del mate« mes) (209). Els textos municipals
d aquell dia fan referència tant a Plaça Major fio es, del cap
de la eamictrtt tro l'atoerch qut to d'tn Bernat CasttW"), com
a plaça *dtl§ sarters* lo sators?) reftnnt-se potser als
sastres.

Malgrat ser la plaça per antonomàsia, aquest espai va
ftbrt noms dftftnte. A a de plaça Major també hem trobat
la dsnominaeiô de "Plaza Nova davant lo cluquer" l'any 1360
(210), i la Plap del Blat, el 13§3 per exemple (211), L'ús

comercial d'aquesta plaça està fora de dubte Els motius que van
empènyer en canvi tl 1356 son prou evidents D'altres notes

208 AHCC LP 1356 agost 12, 85v 86r

209 AHCC 1356 59r-60v

21 ° AHCC 1360 51 r

211 AHCC Consells 1393 10r
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aïllades confirmen aquest extrem Ei 'comprar claus per
senyalar e partir tes obradors e que fer « vendre
en to pati de la plaza Nova davant te ciuquer (212); el 1362 es
prohibeix de tenir cap à la on es ven la
fruita (213). També cal pensar que foy en aquest espai ample a la
vora de l'església on se celebrà 01 mercat almenys el
1393 s'indica que els dies de mercat el Consell hi posarà mesures
oficíate del blat (quarters) a dispostes de tothom (214),

Igualment, la plaça, ei carrer Major i d altres
colindants s omplien de mercaderies en època de fira, com veurem
més tard (215). De fet, la plaça i el carrer Major foren si
centre vital i econòmic de la vila -amb la de mercat-
tes fa b« poc temps (216)

Però a mesura que els anys i la t creixia,
va prendre importància el raval nou, o Cap Corral. Aquütia lona,
amb una ctrta pròpia com -»n
centri. L'any 136Í p documentem una de l'Om (21"*), i tl
1388 tl Consell ordena que les de joc regentadas per
forasters hauran d ubicar se "en ta mayor o en aqueta del
Corral" (218).

És molt probable que en f o. ma de plaça
existís amb anterioritat a Its DURAN t 3ANPERE
assenyala qye rtsgiésia dt Sant -que donada nom a
la placa- fou edificada el 1362 Encara avui coneixem la placa
amb el nom dt Sant Miquel, on hi els dos t
s'h» localitzava tl "costeu" (219) La denominació dt placa ens
manifesta qye no es tractava només d'un pla i ample, s»nó
que comptava amb un complexe construit que l'encerclava t el
tancava i li donava tes característiques d'una plaça.

212 AHCC Clavera 1 360 5 1 r

213 AHCC Consells 1 362 24r

214 AHCC 1 393 1 0r

21 5 AHCC 1 360 94v, 1 37§

El 1792 s observa la d alguns veïns de
traslladar a la plaça de Santa Anna el mercat de grans, cànem i
lltnya (PEDRÓS Çròntp del Carrer 25}

21 7 AHCC Manifest CC 1 369

218 AHCC 1 388 54r

2 1 9 DURAN LHfere _ 33 1 -334
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3.4.5. Edfflda singular*

Arribats a aquest punt. seria fàcil caure en ta
temptació de centrar l'atenc* m tots í cada un dels
singulars qu« intervingueren an ta morfologia de la vila al segle
XIV. Però si aquest capítol ded»cat al medi vol tenir
un caràcter introducton i INI monogràfic, haurem d'esmerçar-nos
m donar um vWò general al tema i remetre ns a ta bibliografía

Ete autors vurt-centistes, narratius i descriptius, ja
van donar noticia dels pnnopals monuments de ta vila. IM visió
directa del seu objecte d estudi compensava de vegades,
el rigor de ta metodologia an ta rfetrea. Una vegada
més tindrem amb DURAN í SANPERE l'histor-ador de l'art que ans
servirà de comptement a ta documentació original,
Després de fixar els orígens de cada construcció ens
remetem a ta seva obra per seguir- ne

Els principals documentats qu«
configuren ta de la vila són els

s, XI Torre Q (220)
s, XI Sant Pere al Gros
1 1 11 Casa de l'Ordre de l'Hospital
s. XII d* Sant
1 147 Església de Sant Mart.
123S d«
1235 Convent de Sant Francesc
1235 Església de Sant Ntcolau
12% de
l278HosprtaldeSant Antont
1311 Convent de Sant
1 328 de toi M
i332SaladelaPaena
133 7 Hospital de la Plaça
1 349 Capella de les Onze M,i verges
1355 Hospital d en Calp
1356 Hospital de la Van
1356 d«) ío de la
1 362 Convent d« Sant
1362 (to Sant
1 373 Convent d«
1376 (to
1376 i d« Sta del
1393 H« pifa! dt de

22L La dt sar «l al
XIV trts la VILA, ifWiDÄa^Ä

il»o 1482 Pot vturt's
tombé VI (Barcelona,
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il mining fi*» Ä„;'r .ftt de Put el
- u era data dt I any f 14?, t

•MM«, pe MfMihiiMnt
Sambia que en aquell temps de havia passat
« l'advocació de Mana Com ia tem dtt» encara es
conserva alguna resta romànica on
després s'alcana el gran temple

Sembla que aquest XII existiria una
esglés« dedicada a dins la de fa Casa delmera
lit • Cervera

Fins XII! no noves
d esglésies i convents et de Joan de r Hospital
el 1235 (£14), es de de sis
religiosos, ate es de tes seves deixes
testamentàries:

deSta Mana
de SL

- Si Pwt tl
* Si. Joan de

St Ntcolau
- stt.

Ei d« Dómente se a començaments del
s. XIV. El 1318 tl m li els uns propers
»J (225). que no tes 1362
en començar se que entrà en com a

221 GAURAiOU "Sant Pe« Gros ..."

222 VILLANUEVA; Vjafe l̂trir̂ , a
1821), IX 12.

223 DURAN LJlff̂  316

224 DURAN 1*11̂ 213

225 DURAN ytea..,. 203

226 AHCC Consells 1362 20r
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deu anys després m el Cons»« d«- -

L'any 13« M situa la capella de m m Verges,
on circumstancialment M les monges
dances fins 9» comptaren amb un propi et 1373
8 comtnçava A alçar se resgosa dedicada a Mtquel tf
ravaí de Sant i tocan! a de ta

i també i convent de Sant
Agustí ,230).

Fmatment, una processó per la sequera el 1376
passava, entre d'altres loet» per Sta Mana {M
Camí. i el Miracle

b) Hospital«

La casa de Joan de Jerusalem, de l'Orde de
l'Hospital, die del XII, essent una casa
delmera en els pnmers temps, i convertmt-se en hospital més
tard. amb un considerable al XIII

L'Hospital i d« Sant Antoni Abat és obra d<
(te segle Xlll, i sembla que toc de pas en l'estada •'

reis per aquesta vila

L Hostal d@ tos Onze M Verges va ser fundat per
Domènec Aguilar l'any 1328 i va perdurar, com aixopluc de pobres,
fins començaments del segle XV (234) Com a minim des de 1349
comptava també amb una del nom

D altres amb nom propi son l'Hospital de la
, prop de de St Miquel (235), i

227 AHCC Constis 13?238v

221 DURAN U£ri__ 219

229 DURAN UAfl̂  334

230 DURAN ÍAfS_334

231 AMCC 1376 53v. DURAN 64

232 DURAN y$r»_ 119

233 44,209 211

234 DURAN LArf_ 223

235 DURAN UÉrt_ 332
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l'Hostal de Bemnguef Ü que va ten* diferents
•,rç>tocwnentsc^d«torundaaór»oy 1393

D aqüestes notes telegràfiques se'r desprèn aviat que
nomes l'hotprtal de Sant Joan no estava al Cap Corra! Mio M
obs*nnt, to docurDArtaòó refereix poc explícttarnent d'altres
centres hospitalans per tots els quarters com si es
tractés dun servw social L'any 1337 es menciona l'hospital de
to Placa, *J «i den Calp í e! sanom-nen, en el
Consell, procuradors per to Casa de Magdalena, i els Hospitals
del Corral, at to Plaça i (te to Val (237) La documentació no
ens permet d assooar ni de to Plaça amb «i
de SUM Joan, ei del Corral amb els de Swt Antoni i tos Onze Mil
Verges; i «1 d'en C.ilp amb dels com sigui,
però, sembla que «is t« concentraren al quarter del Cap
Corral, el que era més í més tal om pertocava t
una Si constíerem que la Vair es
refere* a) espai que Montiert, com de vegades
passava (239), només la zona d« Framenors
d'Hosprtal

c) L'e»çlé»ia de Sant* Maria de Cervera

Una atenció especial mereix el cas de de
Santa Mana. tant per la seva transcendència urbanistica.com
social i econòmica (240),

Com Ja nem avançat, tos primeres referències
documentals ens traslladen al XII. Tot que

236 AHCC 1 393 1 8r; DURAN Uifeü_ 332, 22? » ss.

237 AHCC Ctovtna 1 33? 32v; 1 355 5?v; 1 35i 3Sf

238 EiXiliCNIS va posar de la de la
ventilació de to a l'enumerar "Les de
to ciutat d« Valentia* a

239 AHCC Conseft, 1332-1 333 42v

240 MUÎ OTO, Lew«: _
2 Aires, 1966);

GTOfgts DUiY: L© Jtf^t_djs_catt!f*itel_Lia_tt !i_JOĵ tt_ÍK:
i42fi (Paris, 1976); 3avid JACOBS' çjt

;Barceíona, 1974); Lynn WHITE, JR
(Oxforá, J GIMPEL Les

(Pans. 1958); f jlvador CLARA ÎAJNT. "El
Arte en li Baja Ed?d Oeadfntaí corno exponento cte una nueva
mentalidad". AcU__J!SOinca_ _ tí _ 1
(Barcetena, 1980), 133-142 "
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l'advocació a SUM Martí, en una petita església on avui h. ha el
va deixar p» • te d« Mana ta pnmera de

En to (MA del papa Urbà il * te
potattttont fit RipoU el 1097 ja apareix % castro Cervane
ecdesiam Martmi" (241). L'any 114?, l dins to
jurisdicció de l'abat de R»poll, es menciona "m castro Cervane
parrochtam Sancti quae m -ne est Mar.ae" VILLANUEVA
considera que os en aquest moment quan comença to construcció
d'un temple nou, i que, per tant, m només es va canviar
l'advocació religiosa:

1EI citado señor Marqués dt Capmany congetura
que to mudanza del pudo nacer dt que
para ti templo m tomo en §1 siglo XII
una capilla contigua, donde se veneraba una
imagen de Nuestra de las
Sabinas, por las muchas que producía el

pequeAo donde (--..) Como
quiera que mudanza, lo cierto
es que el templo se fue construyendo
lentamente ei XII mucho
después del XIV í r |242)

Havent-se perdut el tons documentai de Ripoll que afecta els
primers segles de ! església només ens de
to banda, DURAN i SANPERE tampoc
no va poder precisar els orígens, i es a dir nos,
refennt-se ate documéntate de Cervera t Vic. que "uns i

però. només ens seguida a partir
de to catorzena centúria quan ja de Cervera havia
sofert uní profunda « segons una

nova Fou començada l'obra per l'absis, a del
segle XIV.. • (243).

El cert es que no amb exactitud quan començà la
construcció del temple Probablement els arquitectes i

de l'Art aportar consideracions
mt*rttMnts. Però to del que l'aproxima
formalment a una i no a una parroquial, ens fa
pensar que la part de (ou els

241 VILLANUEVA Vjajfjftjrjno^ IX 11 12, Petro de MARCA
hoc es»

à
1300, VIII

'42 VILLANUEVA IX 15

243 DURAN LjggL- 130
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Mil ¡.sobre tot» XIV, d'acord amb ta de
vila. Això no nega. no obstan!, que le« obres per fer una
església damunt Sant Martí comencessin ben aviat Es prou sabut
que ta construcctO d'una podia ten M
a«argassa<-sedossegles, imés (244).

la informació documental de primera mi ens arriba ta
primera meitat de segle XIV. Segons ta sène dt visites pastorals
del ätabt d« Vic, a Mana de Cervera M hav!a el 1334.com a
mínim, quatre capelles, cmb que realment ja n'hi
hagués més en aquella època (245). Aquestes capelles i tai que
s'hi anaren han estat pro» ben Mttoriadm p« DURAN i
SANPERE com perquè sigui innecessari d'insistir-hi (248).

Durant iot el segle XiV trotem a ta documentació
municipal referències constants a Cobrà de de Santa
Mana. La primera delies es de 133?, ai mateix temps que
sevüenaa que es continua fent ús de l'edifici en
construcció (247), Que coexistien tes obres amb ta pràctica
religiosa -i no religiosa es de manifest vegades. De
fet, però, no deixa de ser que fins I35fl no es
consign rafter Major (248). Quatre anys després, l'agost dt
1362, tl Consell ts reunía a Santa Mana (249) Sembla deduir-se
que l'església apareixia en un avançat d unes obres que
continuaven

La construcció de que es venien a contraríes
particulars es prou durant la de XiV. A

de 1373, per exempta, un s'ofena a fer una
darrera major, per la qual de 20 a 25
censáis, t alguna per l'obra Abans

d'accepto*, el Conseil si tl i el pati de
l església en (250) Un tracte semblant

244 i és tl ete MACAULAY
Timun

245 Eduard JUNYENY a Cervera'
X (Barcelona, 1967). 221-

245

246 DURAN LJÉÍl̂  1 29- 1 56

247 AHCC 1 33? 26v, 29v

248 AHCC 1358 19v. VILLANUEVA
1X18

249 AHCC 1 3€2 25v

250 AHCC 1373 32r
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s'estabha amb Serra it 1379 per ubicar la seva sepultura,
eis senyals Í un retaule en te capella dita de Sant Martí (251).
Els SO tota que pagaria Ramon Serra s'utilitzanen en
matenaktzar definitivament un que venia d uns anys
enrera: Im reixes NP sabem si anaven destinades a
protegir l'accés al temple, § tes capelles, o envoltaven l'altar
Major. Però efectivament al mateix temp» que .s donen
d'acthntat constructiva, també en trob* j its interromput: el
1376 cal fer adobar uns banes que st, fet ve% (253), i el
1308 cal un baci per a captar "a la ~. Sta del qua!
acapte sie adobada te església que esta f>, * . • f /osament es
ptou tota tantost corn plou' (254)

LA qüestió de tes campanes i el campanar és un punt i a
part dms te de I església de Mana. Hem trobat
motos noticies référante ato "senys* que s'hi instal·laren, i
tot i que el tema no deixa de ser força interessant, de moment
el deixarem per dedicar-nos-hi Íntegrament en una altra ocasió.
Afò que si centra te nostra atenció ara és intentar fixar el
moment i tes circumstàncies de lalçamem del cluquer o campanar

És fàcil adonar-se de la particularitat arquitectònica
del conjunt format per I església, ei campanar i te Raería El
campanar de Santa Mana no es troba ni en el centre de ta
planta, ni davant de te portalada, ni en cap lloc simètric, sinó
en un costat i gairebé damunt de la paena

Que l'església comptà des de ben amb alguna mena
de campanar és innegable La funció horàna i informativa déte
senys era bàsica L'any 1358 sense anar mes lluny,el Consell ens
indica el contingut d algun toc de »es campanes (255). Dos anys
desprès se'ns confirma que un cluquer en construcció (256),
te qual obra tou acabada de i373,pariant-se "del pati on es
to cluquer de te maior* (257). Es tracta del campanar

que coneixem avui? Una nota de 1380 pot dur-nos a
confusió per l'obra del cluquer fou enderrocar uns
atoe.-gs. ate propietaris ia vita els feia en

251 AHCC 1379 19v

252 AMCC 1377 22r, 1379 29V.

253 AHCCCiavenal37SS3v

254 AHCC 1388 52r

255 AHCC Consells l35S2§r

256 AHCC 1360 81 v

257 AHCC 1373 I3r

173



£• mm d'una expropiació recent, daqueHs anys?
0 bé •! AMOR! és 6i pagament del censal? Molt probablement el
campanar d« 1360 no és el mateix que oi L'agost de
1379 «ta senys ja eren da« del duquer, i el decidia de
foradar ta votta per tal de poder-tos toev êtes de cobert
En (jan duquer s'havten instal·lat aquests senys9 Per tenir una
referenda d'un campanar molt stmbtant al d€ Cervera i en una
localitat pròxima, direm que el 1391 s estava treballant en §1
campanar de ta Sec de Lleida, i que ei coronament de ta torre
«efectuava encara e! 1397 Ni VILLANUEVA tu FRANQUESA
GASOL poden precisar els que plantegem L'últim fins i m
dóna ta data é& 13?1 per d de tas
obres (261). data probablement errada p que fa esment als
quarters, els epate no foren fins 1331

En definitiva no tenim sinó notícies aparentment
contradictòries. El 1360 encara no ht ha un ciuquer acabat; el
1373 m parta del pati on hi na ei ciuquer; el 1379 es fan
a ta volta {de lesglésia. o del duquel) per tocar els senys;
01 1380 sabem que ha calgut -o be va cakjre, que és drferent-
enderrocar uns albergs per el campanar, el 1381 es toma a
1er referència a "que la vila fa cascun any* ate
propietaris de tas enderrocades, t el 1383 manobres
treballen al duquer per acondicionar els senys que no poetan
tocar ÉS possible que salces un campanar de 1380 fins 1383? El
cert és que et molt ràpid Només ens cal pensar amb lletda, que
amb més recursos financers van un minim de s« anys.
Desgraciadament haurem de deixar, de moment, ei inacabat

Finalment farem esment a l'aspecte de la ftnançaeto de
l'obra. La perllcngada duració de la construcció es va deure a la
minsa financíela amb que compta el proftett No htm documentat
partides substancioses de diner Tots els ingressos
comptabilitzats sén dongen municipal, i sovint més residuals
que no owtsttnte i regulars El poc volum diners que s'hi
destinaren , amb ta grandiositat del temple, explica que la vila
només veiés acabada l'obra el XV

258 AHCC Clavtna 1380 68r, 1381 27v

25S AHCC Consells 1379 2iv

260 Josep LLADQNÖSA deJLteda (Tàrrega, 1972), I

Josep FRANQUESA GASOL Analesdt Çsfvera (Lletda, 1892)

503.

2S1
1131
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im partides "pressupostàries" que hem documentat són
les següents (262):

1337 1000 sous del pes dels molms
1356 1/2 del censal oe la caritat
1350 3520 sous del pes dels molins
1373 1/2 ctel ban cíe l'ordinació de prohibició de |u rament
1 377 aW> que guanyin de més els camicers respecte el fixat
1388 - recapte i bac í. suprimint Its al bad

dels pobres, de la candela, dels hospitals. • de la cantat.
• bin quan els paers fan tard al Consell (12 d)

Probablement existí una tont regular d ingressos, però no (tona
de ser significatiu que es dediquin a I obra partides tan

com algunes de tos relacionades D altra banda cal
pensar que It construcció, també a càrrec «tel municipi, de les
murâtes defensrves, ve entorpir l'avanç de l'església de
Santa Mirto. AI municipal de IAHCC -era ei Consell qui va
dur la iniciativa de la otra* no s h> trote cap séné de

com la de robra dtl mur, í els volums de
tampoc no transllueixen una

Les caractéristiques formals o arquitectòniques i
funcionals tes estudiem conjuntament en un epígraf més endavant
al qual remetem al lector per a que es faci una imatge millor del
conjunt monumental de la vila al segle XIV (263)

3.4 J. Altret punts <te referència no monumentals

A més a més dels singulars, alguns quals
hem anat localitzant, la vila compta amb d altres punts de
referència que tombé contributtixen a donar-li la que té,

Com vtntm ftnt en aqutst capítol. Muny d'exítndre'ns-
hi ens limitarem a fer-ne una i localitza- los en l'espai
quan sigui possible

Aquests punts son els (264)-

262 AHCC Clavena 1337 36v; 1356 32r, Clavena
13«) 57v; 1373 12v» 1377 33r, 1388 60v, 16r

263 Vid V 4,1.2 d'aquest mate«

284 Montserrat SANMARTI los Jibros del Manifest de
Cfry§rjL I4gg (Tesi inèdita, Dep. H1 Medieval.
U.B.; Barcttena, 1972), 45 Juan CANEU SOLER: Los hb/os dtI
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- Pou a la Plaça de l'On (1329)
- Wadena(l333)(alaplaçadelblat'>)
- Deu estesos per la vila (1333)

* P§fw cte l'abeurador
• " delapexers
• * d'en Ratera o d'en Pere Martí
• " de Vilanova

* deMontserè
- • de la Plaça
- ' tftri Vínet
* * de la bassa
* " de la Vail
- * tftnCibofeí

- mou draper al tec d'un molí (1333)
- bassa dels tres molins (1333)
- pou • prop del pati de Framenors (1333)
- safranena (1358)
- els pous (1358) (vora portal dels POUS)
- bassa del Comí (la dtJs tres mo«ns?Mon- al s. XVf! s'hi

construí la Universitat)
- coslell (a la plaça de lOm)

S3. Els "quarter»" i is divisió administrativa de la ciutat

La partició de la vila en o quarters és un
ftt que trobem documentat en les teories urbanístiques del segle
XIV. Francesc EIXIMCNIS. que va viure entre 1330 i 1409, va
teortear í Justificar la partició centres urbans en quatre
parts La partició responia a entens administrâtes tal com
vsitm a ftxplieaao que en fa en el Ooj2è_ Çrestol. Quan «ntfca
"çytna forma dtu haver ciutat o be edificada". Sogons
pregona el EIXIMENIS, i referint-se a les ciutats
catato««, mete que

"per consegüent la ciutat hauna
quatre qyartons principals, ço es, quatre
parts; e cascuna part haver gran
t beta, e en cascuna part estar
qualque notable gent especial*

Repetidament fa servir el mot quarter per anomenar cada una
d'aquestes quatre parts en que és la a

de Cervera (Lérida) de» aftoj4?f ÂHCC Consells
1332-1333 10fr, 4§r, 15v. 79r. ÏOIv DURAN \Mg9_ 44 AHCC

1358 17V. DUHAN 333

176



administratius (265). léé i« obstant, no m inventar
res.sino que es va fer ressò de la del moment, p que
trobem documentada dels quarters g Cervera a
de 1331 tftía del Pnvitegí concejil per Alfons HI el
Benigne amb la mtenctó de canviar el sistema d etecció en el
règim muniopal cerverí En aquest sentí» és ben clar el pergamí
a que ens refenm: "(...) que sie feyta enaxi qua feyta partió de
la dita vita en lili parts (...)" En la documentació r>ostenor,
pertanyent ate anys 1332 i 1 333 s'-Jtilitza constantment el nom de
quarters an català (267), í "quartern" en llatí en els
formulismes necessans quan cal elegir un nou Consell (268).

També a Tàrrega en cas Pare HI el Cerimoniós,
as va instaurar el 1342 el dels quarters com fornia per

el Consti de la Vila, substituint l'elecció per "mans* i
"

aquesta partició tan clara en quarters de Cervera
i Tàrrega no l'hem trobat documentada com a norma general en
d'tires llocs (270). Va ser molt usual etegtr els càrrecs
municipals atenent a l'origen social dels candidats. Les tres
"mans*, també teoritzades en EIXIMENIS (271), eren el patró a
partir del qual procedir a nomenaments i designacions. A finals
de segle XIII Tarragona comptà, durant un temps, amb quatre
jurats, la qual cosa sembla un »ndíc» que l'elecció s hagués

265 EIXIMENIS Çjesjâ^ , 1 S8 HÄUF)

288 AHCC Pergamins 29, 1331 setembre 13; Publicat per
CANELA.TURULL Tres pergamins,. "

267 AHCC Consells 13321 333 10v

288 AHCC Consells 1332- 133344 v

269 AHCT Pergamins 38, bossa i. Llibre de Privileg« III
54r.

yjn
u Barcelona i Lleida van ser dividides

administrativament en quarters, a més a d'en parròquies; però
partició ideal de la vila no va tenir aplicació a l'hora

de conformar políticament el Consell municipal Cf, Francesc
CARRERES CANDI- 6fOjra|a^ £e CjJifynya._Ç!MÏiLA
Barcelona (Barcelona, s/d); vid també Teresa VIÑYOLES I
VIDAL: L^v^a__iy§t|íji!!l a Barcek>na„ vers J4ÜÖ, (Barcelona,
1985), 43-44; i per a Lleida, Rafael GRAS Y DE ESTEVA;

Ja_lDtigua organización municipal e M
(UeKía."l909J" "

271 EIXIMENIS Qoĵ L, i Regiment..; però pot veurt's amb
molt més deteniment al cap III 1 , mateix treball
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pogut celebrar per extrem, pero,
m -'exptoata en absolut (272) La de ta Paena a
Balaguer el 1311 també ens aboca a pensar que existiren els
quarters, ja que el Consell era format per 4 paers i 20
consellers. Amb ta insaculado de 1501 s'introduí el sistema de
mans, però abans tampoc no es parla expressament de
quarters (273). On te divisió administrativa ciutadana apareix
força clara és a Lleida. Hi ha senyals que per 1313-1314 l'òrgan
executiu municipal el formaven quatre paers, procedents de tes
diferents parròquies: dos de la de Sant Joan, un de Santa
Magdalena i un ate« de Sant Llorenç La reforma de 1386 introduí
modificacions, contemplant-se tes "mans* i també les parròquies,
que havien augmentat en anc, s'hi Sant Martí i Sant
Andreu (274). En aquest cas tampoc no es paria per res de
quarters, però en canvi si que s'evtdencia una partició de
Tespaí irríb intencionalitat administrativ«. De fet, aquest tipus
de divisió territori interna és conseqüència de l'estructura
institucional de que gaudeix un municipi La forma de Paeria
comporta l'elecció per circumscripcions, la qual cosa fou
característica de la Catalunya Nova, < en especial a Cervera,
Tàrrega, Lleida, Balaguer » Agramunt,

D'aquesta manera, tant Cervera com a Tàrrega, la vila
resta idealment dividida en quatre parts, que són clarament un
instrument dlrttervenció administrativa, ja que totes les elecció
déte més variats càrrecs i responsabilitats es fan seguint el
criteri de representativitat per quarters

Certament és difícil de proposar quins van ser els
límte i abast de cadascun dels quarters La documentació escnta
conservada a l'arxiu no és massa explicita en aquest sentit. Això
no obstant, i considerant les referències indirectes de tes fonts
a l'abast, llencem aquesta partició hipotètica que caldrà
verificar oportunament.

El quarter de Cap Corral és el que sembla més definit
En una ocasió s'anuncia que va des "del Portal Mitjà amunt" El
quarter de Montserè també té poques variants Sovint trobem
"Montiere" i no res més, altres vegades va acompanyat "de les
vate", i en una altra O'-asio sens diu que va "de les vals § de
Monserè ab son compliment* El quarter de la Placa se'l delimita
d'aquesta manera- "ítem al segon quarter, 20 es saber del Portal

272 Jostp M* RECASENS La ciutat de Tarragona II
(Barcelona, 1975), 177

273 Pere SANAHUJA H»storta de la ciutat de^ Balaguer
(Barcelona, 1Í65), 261-262

274 Rafael GRAS V ESTEVA La Pahena d_e_Lénda (Lleida,
1ÍOf), 32-34,
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Mitjà tre a! cantó tftn [ ] m Guardia" De totes, és el mos
especificat, potser perquè és e) més cèntric i, per tant.
envoltat d'edificacions, el que té més punts de referència. En
una altra ocasió trobem, referit al mateix quarter, In quarterio
Mus pórtale medianum dicto vi« dr oiatea et ville nove et
ceterorum vicorum dicte quan-; L aturo quarter és el que
presenta més norm diferente ' llarg del text, i el delimita
així: 'item del quart quarter, zo * del carrer de Barchmona e
de l'abeurador ab sos ¿rets"; malgí v tot, el nom que rep en la
part en llatí és el de "Cebolena", í s'hi afegeix: "dicto
quarterii d« la cebolena et de vico de Barchmona e de
l'abeurador (275).

Però la denominació més usual fou la de Montserè,
Plaça, Framenors i Cap Corral,

Malgrat el nostre detetan coneixement dels límits de
cada quarter, sembla lògic que els contemporanis tingueren
present amb precisió a quina unitat pertanyien. La congregació

cinquanta prohoms electors o compromissaris de cada quarter
per Mar consellers i paers, o bé la reunió dels d'una
circumscripció per escollir determinats representants, obliga a
saber a quin quarter es pertany. També a (les

tes plegava un cullidor diferent a cada quarter) la
delimitació deuria ajudar a la conscienciació Un factor
que »nodi en aquest sentit fou l'organització dtl tn la
taxació dels béns dels veïns per quarters, els béns
declarats apareixen subdividits en carrers De manera que si
abans havíem intentat fixar els quarters per punts de referencia
ara podem fer-ho atenent als carrtrs i que contempla el
Manifest. Tot això, és cert, implica que l'autoritat municipal sí
que tenia clar fins on arribava quarter, una
diferent és ta percepció del fenomen per part del

Ete carrers i zones a quarter al
del XIV segons els volums del són els

- Quarter dt ( 1366-1378-1382}
. Plaça Vella
. carrer dt
.
. cap del carrer de Barcelona
. fora del Portal de la Van
buada sots el
vall dt Rorteau

. vall de

275 AHCC 1332-1333 29v, 44r v
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* de ig Plaça

. coma d'en
¿laça

. carrer de f Hospital
, grasses de Jaume de Vall
. fort dt Vittfwvi (t356)(1382)
, dins Portal dt Vilanova (1356)
di,'s Portal Mitjà (1382^

. d« Sant Joan (ós ei de i Hospital7)

- de Framtnors (s. XIV 1374 1375)

. '«menors i Pia de í ]

earrar del iom
carrer d« Sant Francesc
abeurador
carrtr de
Graus dt

. de
Ptitra
Vtrgos de la

Ou* »r dtl Cap ( 1340-1369}

Fon del
dins del Portal tfoluja

del Corral
ton dtl Portal d'Agramunt

del Portal d'Agramunt
carrtr davant de Sant Antoni
Plap dt rOm

del Portal de Anna

Amb i tes» referències esmentades
podttn yn amb la partició aproximada dels quarters
que no del que ia vàrem confeccionar fa un

La d'aqut st observacions

- Portal dt Vilanova el mateix que Portal Mitjà Fins
ser densament construït

ia v»la de anteriors enllà
d« Portal I era i com ho prova

2 6 Max TURULL RUBiNAT E« municipal_de_ Paejia
1333 i pol'tica (Lleida, 1986K

15S
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que s'hi instal·lessin monjos agustinians, t ta recerca sempre de
loes apartats i tranquils. Ni que la ta segona
meitat del s. XIV, i m m fer-se la múrate de Pere til,
és »àcil que perdurés la denominació popular i també la limitació
del quarter. De fet, el 1356 es parto de !ora ; dins de Portal de
Vilanova, i 01 1382 d« fora d« Vilanova, i de dins d® Portal
Mitjà, que de fet és complementen i probablement és exactament 11
mateix.

Pot dir-se que s'aprecia una tou diferència entre ta
limitació del Cap Corral de 1332 r de després Primer es deia
"del Portal Mitjà amunt*, i a ta segona meitat de segle el
quarter de ta Placa suri ja del Portal de Vilanova. No obstant,
un fragment de 1332 que p hem reproduït, dóna peu a reflexionar
els límits del quarter de ta plaça. Segons aquell, aplega "intus
pórtale medianum dicte ville de Platea et vide nove et ceterorum
vieorum dictt quartern" (277) Oti-n sentit tindna repetir ta
meneé al Portai Mitjà i a ta Vilanova9 Se'ns ocorrem pensar si
per "ville nove et cftH.vorum vieorum" no es refere« al
c'wixement cap a Framenors, pero aquesta hipòtesi perd pes quan
ens adonem que el carrer de Barcelona, per ex, pertany
indubtablement a Framenors Per tant, cc-itmuem pensant que la
"ville nove" a què es refereix és el creixement lineal del carrer
Major amb ta direcció al Cap Corral

- El quarter de Montserò compta amb el cap del ferrer de
Barcelona Ja que el »ossar -i per ell entenem l'actual carrer
sebollena formava part de Framenors, semblava coherent que el
cap del carrer de Barcelona s identifiqués amb el que avui ¿à
carrer de Montserè, que no és ni més ni menys que la contirvdció
del carrer de Barcelona que arrenca de Sant Cristòfol t wiß tota
la costa passant per darrera Sta Mana De fet és una apreciació
perfectament susceptible de canvt

- Com pot veure's hi ha un gran nombre de terrors no
identificats, que de ser ho ajudarien a linxar molt millor els
quarters Particularment ambigu ens quedi el pnmer tram de
carrer Major venint de Sta Anna, i la zma de la costa de Sant
Cristòfol, carrer Sant Bernat La part paral lela al carrer Major
a sol went pot considerar-se del quarter de la Plaça, í îambé la
de Ponent En aquesta hem tdr .fificat carrer de l'hospital o de
Sant Joan amb l'actual carrer de Sabater, o bé el començament del
d'Estydivell, per la proximitat amb la casa que fou hospital de
l'Orde de Sant Joan

- Efectivament no hem aconseguit fixar amb mttdesa els quarters,
i en especial les parts de contacte entre ells Probablement un
estudi continuat de!a volums del Manifest dels XV i XVI
oferiria nova llum a »a qüestió

277 AHCC Consells 1332 1333 44v
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LA delimrtactó dels quarters no ts v» ter de forma
arbitrària, sinó que rmponia a mm o «structura
subjacent. DURAN i ha pariât de de dues, vttes
noves: una per influència de Framenors i vora l'horta, i una
altra per la pressió del convent de ha
posât de manifest la Uta de de tres
defensius: el í rimi de Montserè, la vita vflla fins el
Portal de Santa Mana, i at Cap Corral amb pòpia (278).
En el fons, aquestes úntate 'de creixement' no s al·lunyen tant
del que foren eis quarters. Montseii agrupava tes edificacions
més proper js al Castell i també la vall de Sant Domènec: te Placa
comprenia el que havia estat via closa; Framenors el creixement
a la vori del carrer de Barcelona í cap a la vila nova de
Francesc; i Cap Corral ei nucli dispers que avançava més enllà de
cert punt del carrer Major

De fat, aquest de Cap Corral era el quarter amb més
personalitat. Fins que no comptà amb muralla pròpia el Cap Corral
eren tes eortsfruccwns fer? el nucli muratet, en els
ravais que seguien tes vies de comunicació, cap a Agramunt, i cap
a tes Oluges Prova d'aquesta particularitat pot ser el cas cíe
1377, quan el Rei donà dret als veïns d'aquella zona a disposar
de 600 N, ingresso., de tes Imposicions municipals per tai
de l'obra del de Sant Antoni (279)

Un cas a pari és el de Vergos de la Ribera,els veïns
del qual llogaret, a pocs quilòmetres de Cerve-a. eren

a tots ets dins del quarter de
Framtnors.

Finalment, una zona diferenciada era el cal'
Jueu, Aquesta comunitat, com era norma, vivia segregada de
col·lectiu i atio ts en l'estructura
urbanística Poca podem la del
cal que no DURAN » SANPERE L'existència
d'una comunitat Jueva a Cervera t s re munta con» a mínim al segN
Xlll.moment en el Jaume II (ampliació dels

dtl caM jueu. Perd que crtuement no tou
tes el regnat d'Alfons lli. qui c! 1328 concedia u»i

privilegi on els de (281). Amo
aquesta, el cal dos el cali sobirà (el més

278 DURAN LArjL, 33, 41, 14-15

279 AHCC 1377 23r, 27r.

280 345-384

281 DURAN lEft̂  349-350
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i el oi o dtl vent. que feia cantonada a
la plaça de l'Om, Q de Sant Mwuei

Aquost creixement es va RUBIO i
LLUCH cr, duna escota de ja l'any 1323,
encar» que la M.« i fou postenor a
aquesta data i a 1385, moment en que coneixem un mm
déte seients 9« í el preu que costaven Per tant,
(te carrers paral.tels, «n els extrems. Armaven el Call
jueu. Aquesta forma m el període, M i que en
èpoques (fe cnspaciô -1391 «n fou la

reial per la de tes cases als
que tos regentaven

282 Fjyeiç i LLUCH "Notes la ciència oriental a
Catalunya en el XVIè EUÇ Ui (Barcelona, 1909), 390. ACÁ

182, 9r.
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A to Mm -dat to regio de Cervera era una
poblada »ft w dar ptdömm dels de

senyonaJ, w « 48% de to * to veguena
pertanyia • senyonus toia, i «I 18% § segons ei
* - id» 1369-1370.

Tambe m tl context «to to veguería, to
geògrafa» dels nucfcs de poblament «us assenyala una xaraa amb
un sol centre demogràfic pnncipal. Cervera era. i amb
diferència, l'assentament més important en un ampli radi d acetó
La vito estava envoltada de centres de menor pes demogràfic, et
més important dels quals tenia um 200 focs quan a Cervera se n
comptabdrtzaven més de 1000 Auto no «s "actava de
petites poblacions « que formaven
agrupaments humans concentrats Pel 1378 una part de to
població de to comarca mes pròxima a Cervera, es concentrava en
aquest centre pnnopal

In el context del Principat. Cervera se situava al
segle XfV entre una de tes viles i més pe) que
fa al pes demogràfic, desprès de Perpinyà. Lleida.
Tortosa. Girona, Tarragona t Puigcerdà

Pel que fa « to pottioo de Cervera, i havent renunciat
a creure en to del et de
tot tote no permtt de focar amb prou i evolució
cronològica de la població absoluta de ia vila

Amb to documentació a i abast. que tos
xrfres del fogatge de tos Corts de Cervera < Tortosa probablement
no eren tan exagerades com semblar, pel que
to a to població dt Cervera El 1331 es d« 1233 tocs, i
el 1360 un volum de davana la població en 1212

Ils t OS? tocs dt 13S5-1370 al dt
tos rendes reíate de 1331} foren la p havia
minvat bastant peto de ta de Pesta, la de
1348 1349 Potser el fogatge fou del
rebrot, ei dels de 13Í2, que podna
explicar, en part, la de Però
fetomtrt ser la no
pobres que van en any rtra any «n «Is
poste«*« ai de les dt Ctrvera (13?S i 1381)
Aquest aspecte del rteompt«, • tl qu« monnt
gent amb proporcions anormals, la d«
focs

Cervera dtuna ser una vila
d aquesta que es tot ei XIV El fet de
cortiptaf prop de 300 en un sol quarter tl 1340 amb un

189



document fragmentat. it ben Els successius brots de
posta van mum aquest potencia* demogrâf.c que el 1365-1370.
malgrat un número alt de IMS, ia deuna escapçat. Any rera
any la (Erntete m va anar accentuant

Si bé es ámbar a conclusions clapes respecte
las xifrat de població absoluta (als 1044 focs de 1379
enterboleixen to panoràmica), si que pot observar se amb certa
daretat una tendència general en tres períodes
abans de 1348, entre 1348 i el recompte de Its corts d« 1365
1370; i el període que va de dels anys endavant.
També IM xifres de Im estimes dels volums d« demostren
«Ma davallada general oe to poWaoo al llarg del segle XIV,
Així s observa inequívocament ais quarters de CC 1340 1369,
a P »f*» 1352-1386-1312. t a FM tnlrt 1374-1375

Documentació ten per bé que no era de
caràcter demogràfic, ens ha mduit a pensar que va augmentar molt
considerablement el nombre de pobres La no comptabilitzaaó
d aquest sector social en els posteriors a 1365-1370
expteana, segons to nostra opimo. no ta demogràfica en
si. sinó to radicatitat del en els fogatges
Aiesnores. a més a més d« minvar la població.
tamoé va créixer el nombre de pobres que no en
aquel·ls fogatges De ser cert ano, tes d» població de tes
corts de Cervera i Tortosa de consderar-se ten
exagerades t manifestarien un volum de taxada força
important La pèrdua demográfica respecte de la
mot important (1233 »«es tl 1331 i 105? el 13S5-137Ö», però no
tant absoluta com d« vegades s'ha vingut

ens d« que no només va
decréixer to poblaao La dinàmica > duna comunitat no
es mesura sols per i és que la de la
vila hurr anà va trontollar A a morts, a més a
del control de que enfroritar-se amb una

en en» i tl mv " de vtela vi bawar i la
pobresa i to va ser ei pa de i r a de

Peí que fa al medi « : Cervera al XIV era
yna via mtiraiada que Nawa a partir del castell.

primera de de XI va
propciar yn creixement al s«y a la vora del turó de

Que el tempt pel Coll de tes Sav«n«s »
el camí qu« pujava des de la vall. travessava el
que Montsert i Col de les Savings, i retornava

de noy a ta vall p«r on tl cam« Real P*r tant, la
que prenent la vila a dos factors' la

topografia d*t terreny, t Its econòmiques de bastir
tl i tls de i Al voltant
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dels terrenys més i Its vies de comunicació,
aniria creixent una vila que als Xil i XIII aspecte
de vila closa, i que al segle XIV va Mr emmurallaria
S bwri de Cap Corral, que creixia fora va el
seu mur defensiu m una data més tardana

Les muralles fixaven els d« ia via, però la
jurisdicció d aquesta sextenia pels A partir de
1331, el municipi apareixia amb

tfl o quarters
(Cap Corral, Plaça, í Framenors).

Finalment. que la Cervera d« la edat
un seguit d« « que defineixen

què és i atorguen a una el
tf'yiteana: dVi una població
nombrosa, un estatu' ,jndic i organització

un cen jrau una morfologia
«fi* i í yna
d«

«
no «M Mo) de fins «I

XVIII, corrent de que era part del món
a a
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IL ACTWrrAT ECONÓMICA

0. INTRODUCCIÓ

La satisfacció dt tes empeny els
homes a relacionar se amb l'entorn \ la {»r aconseguir
allò que oreasen A mesura que tos aquesta
relació es ta més complexa, i a més i més d'mcxMr m el medi.
s estableixen unrs els membres de te
comunitat Aquesta en i explotació econòmica
d« rtnlom i lor ha terots «mb ti
temps. EI d'tvoiyeío » d*wn gryp
comporta unes relacions Per tant,
de les relacions de poder grup s'ha d abordar havent
conegut qyi i com »s •§s de la
comunitat

Hom paria d'una en l'Europa
medieval X al XIV que va carrer a
l'augment dtfnogrtfce EI del de tes és un
aspecte compromès que Però el problema es

quan tis i te
protagonistes d aquesta revolució del comerç Avui és comú de
pensar quo la mateixa els gèrmens que

l'arrencada ens en
l'ongen del de tes Abans, però, amb
te docymtntooo a l'abast tes de la
comunitat objecte d aquest
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1. LES PRIMERES MANIFESTACIONS

O bé ta documentació conservada que no et molta- dels
segles XII-XIII et pee rica en atencions de caràcter econòmic, o
bé haurem d acceptar que tos poques reflectien una
societat encara poc dinàmica

A pan: 00 ta producció agrícola, que apareix
documentada mott aviat, la mes antiga de moviment
comercia! data d'un text de l'any 1136 i m repeteix cinquanta
anys desprès En ets dos documents es com a referència
¡a rresura del mercat de Cervera {1} ^rooatXemen; es tractava
d'ur mercal d intercanvi de productes de tes comarques
més pròximes. Ne obstant, és el tel que tes mesures
de Cervera fossin una fita t una r»»«réneü en algunes exaccions
econòmiques. Recordem que el construït d« C«rvera no
gaire més de cent anys de vttít t que la m estava encara
totalment salva d esr .radiques La fita (te
la conquesta de Lieida i de Tortosa el pas a un període d®
major segyrtort envers i'enerwc exienor. i awò no passava fins
§11149

La Segarra va ser durant tona de marca,
comarca de ningú l "embranzida repobladora va aquella
terra amb de franqueses i als
morado«, qu« pnmtr deurien (2)-
d auo és una franja densamtnt sembrada de nuda d«
pobladors No és estrany, doncs, menció a tes mesures dol
mercat de Ctrvera a s XII Cervera no era yn iot en una
regió erma, »no que comptava probablement yna amb
qyi relacions aviat El mapa de tes de pobiaoo i
franquícia elaborat per FONT RIUS • ete de P BÖNNASSIE, fan ben
gràfica aquesta circumstància Només tes vîtes on s'ha

1 Per la referència de 1 136 M* FONT RIUS 'Orígenes
del rég»men municipal de Catalufta" AHDE XV! (Madrid, 1945), 389-
52S, XVII (1946), 229-585 Però per apart amb el
mate« títol de QfJifnts del régimen municipal de__£ati&ftg
(Madrid. 1946), 122 Agustí" DURAN 1 SANPËRË
(Tàrrega, 1972), 435 ACA Pergamins de Ramon Berenguer IV, 59 I
p«r la menció de 1186 AHCC Ptffprws s/n IP 1*86 maig 4r
Pubitcat per José M* FONT RIUS Oartas de y
Ö§ 1 ^ 1 . '2 Tertos {Madrid Barcelona, 1 969).
EshJtdKT(Madnd-8arcelona

ACA Pergamins tíe Berenguer Ramon t, 52 Publicat per
FONT Cartas... | 1 31, i 1 2 S92 Ens hi entendrem en el cap.
IV 1 i d'aquest mate«
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conservat aquest document, trübem Tens Calaf (1015).
Roqueta Aguiló (1051). Granyena TalladeH (1067).
Guissona (1024), Clcvana (1114), Tàrrega (11 li), Prats de Re.
(1188) a més de les torttf»caoons de (1040), Forés (1038 ò
1058). Tàrrega (1056), Vüagmtt* 1059) etc (3)

Cervera, a diferència d altres da ta zona,
m compta amb una Carta de poWactó > plena i
fundacional Diferents i successives donacions senyorials t
comtals han anat bastint una configuració determinada, semblant
«i resultats a Im Cartes més completes Ei »ractava m* hora
d atreure pobladors per l'existència d un nucli soW i
pròsper S pnmer s advertia una motivació d estratègia
militar, desp «s l'mterés dels monarques va respondre a
motivacions polítiques t econòm-ques Es tractava de tenir una
xarxa de suport que els d aparèixer amb
sorvènoa i autontat davant »Is principals senyors taies
i eclesiàstics D'un« altra banda tes dins
¡engranatge feudal, estaven obligades no sots a «;trt homenatge
al rei en tant que va -saltes, smò a pagar-b t tributar

carregues econòmiques

La incorporació de nous pobladors s aconseguia amb la
concessió de llibertats i franqueses que fis pagesos
adscnts a la terra dels la vrfa reial no era
el paradís, però és cert que els es consideraven
homes en ais i depenent d altres
homts.

Lit franquMM no atreurt ni comerciante m
gent d oficis, entre perquè a la Catalunya del s
XII aquests encara uns individus en aquella
societat feudal L arribada de < vindria
tota sola, quan el de i fon
nece sitats tessm obvia Itmstènaa duns individus que es
prtoeyptisi« de ter d« etc

Ramon de Corvtra. qua en feu la vila, el 1 197 va
fer tote ato prono«« de l'axòrqu<a. cog«»c»a, t de
totes tos terces. i honors pel pagament de tres mil soys
a canvi (4) Et «vidant el que comportava aquesta
inwnuniärt pets dt Gtfwra, futurs i per aquette
que vinguessin d'un loe Per tant les llibertats tenwn

PONT vid anex t ! 2 692 705
4 AHCC s/n. LP 11 §7 agost 4, 4v 5r Publicat

per Antonio DEL PÖZÖ CHACON "Pnmeros privilegios
conc»d«tos a Ctrvtra* l%nia C«rvtrina l (Cervera, l §83),
17
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IM àmbrt de vigénoa ato le to
vila i »te »us termes.

El 13 é» mim tí» 1209. ees de lietda, Pere I el
Catòlic Hiurava m privilegi a "vos de Cervara"
en el qual ratificava to franquesa, a tots els ve is de la vila i
els tfut termes, lie cugúaa, exòrquia. i terç en to
venda dels fiocors (S), li contingut del document et gairebé
KJènbc al lliurat per Ramon de Cervera onze anys enrera
Igualment et paria dels "maiores et minores', homes i dones.
toies i clergues, presents i futurs, Per« el rel es mostra encara
més generós i met preocupat per potenciar la vila Es beneficien
de let llibertats teil els qui viuen , Cervera com els
que hi passen de pas i ec. qui desprès d onze anys adquireixen
ta ( a persona. o
clergue, que vingués a Cervera o te termes, t que tingués
allí o hi hagués béns o immobles també aquests sért
indosos en tes franqueses, tot ¡ que en un toc
i hi fessin morada

"ítem concedimus et ui quecumque
dencahs v t-, persona venent m
Cervanam vel m suos et «b» aut
interminjs tu« altquod mob'ie vel «mobile
misent ¡enuertt aut sit »lud
imperpetuum MI hac et
liberate Itcet persona tia in abo
toco hibittweftt vel moram* (6)

Per tant, tot sembla a punt per rebre nous
pobladors. No en va, ia competència d'altres era un
element a considerar Un cas pròxim a Cervera és ei de
Vilagrassa Alfons I ni concedia ei 1185 una carta de població
de tes més amples t generoses que s'han conservat A part d'un
seguit de franqueses, ei r« ets conceden la de
celebrar, no només mercat, s*nó també fira p»r tots Sants (?) I
estem parlant del 1185 A Cervera no es menciona la fira f»ns tl

3 AHCC LP 120§ 13. iv2v Sobre el sentit
d'aquests mate usos pot veure s ei refent a Vic de Paul
FREEDMAN Asj§g JËEftona de la catalanf ís__jXOO/}
(Barcelona, 1ÍÍ8)

6 AHCC LP 1209 13 1v 2v

7 M»* TURULL RUBINAT "La Carta de de Vilagrassa
(1185) i el seu context històric i lund'C* Vilagraçü VUI

1185-1985 (Lleida, f986). 13-
38. Publicada per FONT Çjrtü 176 179
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1301. precisament per coordinarla amb la de VHagrassa, M i
qo« *« p«rta mcfrectament de la tíra ant>ga (8)

La referència documental més i evident d'una
comercial • Cervera m te trobem im e» 1294 Un
* Jaume It adreçat p ato "prefc» hommtous' de la

via. «fe anunaa unes mesures pel {•), El rei ta sarvs i
segurs ate qui hi vagin; mana i ordena que m penyorat'
marcats, assaltats, detinguts ni impedrts, tant ete seus ber<<
prop« com ets déte attres Però • me« també protege« ete qi.
sense ser dia de mercat, vagin a Cervera amè gra, vi, oh, fusta,
carn o altres vrtuaíes

Aquesta breu de productes et molt
interessant No es ta cap menoo a mercaderies manufacturados,
sinó a e Cervwa p no
era habitada per una d« mes -o menys ncs .
sine que an també ht havia gent dedicada a la Ms
productes Inidvidus que n« es a directa
d'ahments, sine que havien tfadqtiw-los ai mercat a canvi del
dmer obtingut da la venda d'una aira La
d importar gra, vi. oli. carn evidència p yrt incipient
caràcter urbà de ia Ca'>a dun mercat on
un sabater pogués vendre els seu t amb recursos
satisfer altres necess.'tats No en l'error, però. de
considerar un grau d especialització dtl tan alt Fins
ben tfrtral el s. XIV, com a mínim, tns que la gent
d'otici tenia vinyes safra i potser també No cal dir
que fhort en un etoment inherent a l'economn domèttiai. S*
com sia. la vila ha tre.icat ta de la i s'ha
obert mé^ a rmwcanvi. il cwxanwnt en
l estructura urbana ens confirma

Els reis que st no per
confirmar aqueta franquesa que Jaume H a Cervera el
130?, El monarca concedía ais prohoms i a la urtivtrsrtat de la
via, la franquesa i la immunitat per a tots t cada un
NabAana.tn tes seves i ("merobus*). de tota
lleuda, pesatge mesuratge. portatqe pes i usatge
costums nous * vete, o per \ els feia
fcurtt dt quatovof exacció o dret o anomenat amb
qualsevol nom (10) La «s fer per tot el

8 AHCC LP 1301 21 , 36v 38r

9 AHCC Ptrgamws S'n, LP 1294 gener 18, 3r 3v

10 AHCC Pergamins s/n, LP 130? maig 2, 2r 2v
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rape, IM« i tfMM del reí. excepte la de Tortosa que
~~ ' i d'un règim espeda

Aquest pnvHeg« 4 ma. muer drt de Jaume M, potser
es m de* mit importants qua tenta to «M • jutjar per to
continuer confirmacions que m r«txe to el mateix
any tu? (It}» Aitón« » fi 1330 (13), Pau M ti 1336 (14),
to rema Ekonor «I 1341 (IS!, i també rema
homónima nwe de Ferran d Antequera (16)

m Rarrx>n de Cebera ti lit? i Pere ti ti 1209
ja havten supnmrt un« usos feudals, an M continua tu aquest
«•mi. & prohoms i »ota la vita de Cervera estaven exclosos déte
pagaments daouel·ls drets Era un extraordinan que
permetia ate oervenns mtrcadtpr sense haver de
satisfer cap dels gravamens gué tos mçrcadenes (1?) Fei

Li doWe de Tortosa, reial « senyonai, ta
que alguns pnvwgts com el d« »30?, de rtooftr el fur
espeoai d aquella Sobre pol veure s el
treball de 8*enven«Jo

i, « to
m»ce!.lan.a d estudis de Juan j M Jesús

Aquimo Anart GAfCi^, TOCA, J. A
ARIAS. Joaquín sota fi Mot de

, 197»)

12 AHQCLPl30?m»gll.3v-4f

13 AlCC Pt̂ aiïww S/n, LP 1330 25. I3w-15r

t4 AWX Pewpnwis s/n, LP § t6v-1 7v

15 AlCC Pê aiwni s/n, LP ? 8l

16 AHCC Pe»§lf»ftS SA, LP luny 13, I5r 16v

B t^ «l *»t ti del gra»
que es pagava amb una pau de la mercaderia en
benefici del municipi, la era la que
les mercaderies que entraven una via ei pes t tl
atanyia al pes de tes mercaderies que se a aquesta
regulació, i podien canviar d'un HOC a un fanna Mana,
draps, oli , el dret de en ei de
pels d'una vila El § dret de o de
es pagava al per m travessar els

d'una juntdtcaé, o en un port, to» i no ser
reconegut per les de Catalunya, ai r«i permetia de
reeapter-lo a corporacions Sovint ts
podia confondre amb el dret de
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i M, m d'un mon pel de
Gtfftm i un de ordre en la
económica i de ta vtla

198


	TMTR_0162.pdf
	TMTR_0163.pdf
	TMTR_0164.pdf
	TMTR_0165.pdf
	TMTR_0166.pdf
	TMTR_0167.pdf
	TMTR_0168.pdf
	TMTR_0169.pdf
	TMTR_0170.pdf
	TMTR_0171.pdf
	TMTR_0172.pdf
	TMTR_0173.pdf
	TMTR_0174.pdf
	TMTR_0175.pdf
	TMTR_0176.pdf
	TMTR_0177.pdf
	TMTR_0178.pdf
	TMTR_0179.pdf
	TMTR_0180.pdf
	TMTR_0181.pdf
	TMTR_0182.pdf
	TMTR_0183.pdf
	TMTR_0184.pdf
	TMTR_0185.pdf
	TMTR_0186.pdf
	TMTR_0187.pdf
	TMTR_0188.pdf
	TMTR_0189.pdf
	TMTR_0190.pdf
	TMTR_0191.pdf
	TMTR_0192.pdf
	TMTR_0193.pdf
	TMTR_0194.pdf
	TMTR_0195.pdf
	TMTR_0196.pdf
	TMTR_0197.pdf
	TMTR_0198.pdf
	TMTR_0199.pdf
	TMTR_0200.pdf
	TMTR_0201.pdf
	TMTR_0202.pdf
	TMTR_0203.pdf
	TMTR_0204.pdf
	TMTR_0205.pdf
	TMTR_0206.pdf
	TMTR_0207.pdf
	TMTR_0208.pdf
	TMTR_0209.pdf
	TMTR_0210.pdf
	TMTR_0211.pdf
	TMTR_0212.pdf
	TMTR_0213.pdf
	TMTR_0214.pdf

