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4. ESTRUCTURA PROFESSIONAL DE LA POBLACIÓ ALS
SEGLES XIV I XV

4.1. Fiabi 11 tal i mètode

Fins les darreries dei segle XV no es compta an*
documentació suficient per fixar amb garanties la nòmina i
I ocupació dels habitants d© la vila. El fogatge de 1497 és el primtr
ttif qui ens permet conèixer oes d'una òptica global a què es
dedicaven els veïns en aquells moments, i quin era il caràcter que
aquesta ocupació conferia a la comunitat

Abans d aquest moment, només disposem d'un rtcull ampli
però insuficient da referències professionals a títol individual. N»
agrupant-les per anys més o menys pròxims ».o podem comptar amb
cap relació absoluta La documentació d origen municipal només ens
informa de l'activitat professional d'un reduït nombre d'individus;
conjunt, d'altra banda, que no ens és conegut de forma arbitrària.
Coneixem, sobretot, mercaders, notaris, juristes, metges, artesans
del tèxtil, i altra gent d'oficis En canvi apare.xen molt poques
mencions de pagesos, ramaders i membres de corporacions artesanals
menors La poca trascendencia institucional i política que
aconseguien, i la mnecessanetat d'esmentar ocupacions tan
comunes :om la del pagès, fa que si només ens „<éssim en els
casos doc jmentats no es reflexana prou la realitat

Sigui -om sigui, la sistematització de les mes de set-centes
referències professionals que hem recollit de" de finals de segle
XIII fins les darreries del XIV, ems permet de dibuixar de forma
aproximada una estructura proftssiomal de la vila en el període
estudiat El problema es plantejava donada la circumstància de la
diferència tan acusada de dates, teníem referències des de 1284 fins
1404 Això impossibilitava fsr un recompte global, ja que el període
era massa dilatat Per solucionar-ho hem tnat les referències
documentades entre els anys 1360 i 1379 Elegir precisament aquest
interval només responia al major nombre de documentació que ens
ofereix Es possible que tots els individus documentats dins
d'aquesta franja no hagm coincidí? en el temps, però aquest espai
cronològic semblava donar un mmim de garanties de fiabilitat
D'altra banda, es tracta únicament de fixar una estructura
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profession-i aproximada. que no pretén en absolut ser definitiva
AM s'ha de prendre com quelcom exclussivament onentatiu.

«J, Estructura professional tntr» 1360 i 1379

de (estructura professional de ia població de Cervera
l'hem a través d'11 grups d afinitats Els grups i
els comptabilitzats són els següents

Metges, físics, cirurgians, especiers o apotecaris
(11), barters, menescalts (2).

TOTAL: 29 individus

Notaris (46) i Savis en Drtt (10)
TOTAL 56 individus

CaQJfi i TiXTJL (2?)
Teixidors (15). (6), drapers (no

(1), (15), (1). (1),
cotoners ( 1 ). mtnaders ( 1 ). arquejadors ( 1 )

TOTAL 42 individus

Sabaters, cuiraters, pttlers, Manquera,
bossers, corders,

total 41 individus

COMERÇ
Mercdü?rs, corredors, mtrcers
TOTAL 46 individus

6 CAMP
Llauradors, hortolans
TOTAL 1 6 individus

Gryp_7:_S.ENYORlAL
Senyors, cavaliers, castlans. "mosser",

nobles
TOTAL 15 individus

57
Larquepdor es dedicava a batussar • la llana

per a que es pogués cardar i filar be El menader és el treball
del corder fent voltar la roda o torn on es caragolen les fibres
de Cdfiem o altra materia textil que el filado'" va amollant del
moll que porta a la cintura (DCVB. 1 1 VII)
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M«nyi» (2), fttrtrs (S), frtntrs (1), (1 ),
bamers (1), mestre d escudelles (t),

TOTAL; 11

Piquets (S), fusîers (13), guixers (3), teulers (1 )
TOTAL: 23

Garrocers.
TOTAL, S individus

hostalers (4) mulners (2), forners (2), candelers
( 1 ) , lavadorsO). ft0quers( 1 )

TOTAL 13 indivtdus

RESUM GLOBAL
t San«tat 29
2 Jurisprudència 56
3 Text»! 42
4 Pill 41
5 Comerç 46
6 Can^p 16
7 Senyorial 15
8 11
9 Construcció 23

10 Carntcers 9
11 Menestralia diversa 13

Total 299

Aquesta relació permet d extendre n alguns comentaris

1 Els onie grups aplaguen un total de 299 individus
Quantitat que s aproxima als 254 individus/oficis contguts a partir
del de 1497 Aquesta proximitat numèrica dóna una relativa
legitimitat al nostre intent Només relativa

28 El bainer es el fabricant de per les espases,
i (DCV0 II 213) fa el plat

en forma de esfèric, generalment arses, que
servem per a menjar la rmnestra o cuinat entre la gent rust*ca
(OCVB V 314)

29 Piquer es a picapedrer jDCVB Vil! 601 )
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2. S'observa, primor que res, l'existència d'un col·lectiu de notaris
molt nombrós. Prop de mig cemenar de notaris t deu juristes és
una xifra força respectable. El pes, M mos no quantitatiu, d'aquest
sector, caldrà anahtzar-io quan s'estudiï la composició sé ;o
professiona1 del Consell, No ¡lem d'oblida,, a'trtmem, que el sondeig
correspon ben bé a la segona meitat de! segie XIV. Juristes i
notaris són dues professions força tècniques i espocialíteades a
partir d@ la Recepció del Dret Comú. Son ocupacions pròpies
d'àmbits urbans i de centres amb intensa vida social t econòmica A
més, l'exts.ènaa a Cervera d'una cort del Veguer i :»na altra de!
batlle, ajuda a e.plicar l'elevat nombre de jur.stes i notaris. Caldrà
veure com s'articulen amb els òrgans de govern local

3 El segon col lecttu numèricament més important és el dels
comercial ús Els mercaders, que «ren majoria en aquest conjunt,
eren (element més dmàm-c de la ciutat medieval t'extstènca d'un
important grup de mercaders caractentzava una vila t era un motor
econòmic tmportanttsstm Eren els mercaders els qui arrossegaven la
producció manufacturera darrera seu Ells impulsaven la «idúslna
drapera, de la pell, etc Fs important adorar se per exemple, del
pes numèric Jels mercadsrs, oue contrasta amb les poques
referències a jerarquies feudals introduïdes s !a vila

4 Oms del mon de la producció i la manufactura prenen re'ltu la
"ndustna tèxtil (amb nou oficis representats) i la de la pell (amb
onze) En tots dos casos es tractava d'una quarantena de famílies
que s hi dedicava amb un seguit d'ocupacions diferents. Aquestes
dues activitats artesanals van prendre relleu per damunt d'altres
oficis que hem agrupat en la resta de menestralia

5 La xifra dels individus dedicats a la sanitat no es significativa
Els professionals de la medicina -tret dels apotecaris generalment
no eren nati/als de la vila, sinó personatges que hav*»n arribat a
un acord amb el Consell per exercir la seva professi«, a la ciutat
No eren ga»re sedentaris, t tes seves esîades a Cervera no
s acostumaven a pe^tongar molt anys ja que sempre estaven a
expenses de quin Consell els pagava millor També hem incios en
aquest grup els menescais que es cuidaven de guarir les bèsties

6 El coi lectiu de menestrals és ampli i variat però es possible que
tncara hi faltin alguns altres oficis En tot cas ja hem assenyalat
que avia! hi sooressortiren els oficis vinculats ai treball dels uraps
i la pell A mes oistanaa hi ^a »is vinculats a h construcció* i ei
metall

7 El grup del camp es òbviament incompiert La dedicació de la
major part de la població fins i tot la d alguns individus amb
ofios era el treba'i de la terra La condició de pages era la mes
generalitzada tins i fot en un cer're urtoa de l estil del de Cervera
Per ai» es normal quo no s explicites qui era pagès, sinó tot el

?i pensar que existia una gran rr^s^a de població,
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anònima, dedicada a li pagesia. Els llauradors a què 0s refereix la
documentació deurien sor treballadors dt l camp assalariats.

8, Finalment hem separat els carnicera per considerar-los ote
individu.» que sovint eren propietaris dels ramats

4 J. L estructura professional als segles XIV i XV

El coneixement més directe i fiable d« l'estructura professional
de Cervera ens arriba a finals del segle XV. Cap dels togatges del
segle XIV no contenen apreciacions professionals sinó tan sols
demogràfiques El fogatgt de 1497 és una font rica i útil. Tot i que
la conjuntura social t econòmica va canviar substancialment de
mitjan segle XIV a finaif de' XV, no de«a de str relativament
interessant d'observar Its similituds i diferències de les »structures
professionals d'ambdós moments. S'ha de tenir prtsent, pero, que la
relació del XIV ni és absoluta ni en un cent per cent,
mentre que la de 1497 si que reculi aquestes característiques. S'ha
de tenir molt en compte qui els percentatges de 1360-1379 estan
caleu lats només sobre la base dt les 2i9 adscripcions conegudes
t r, tre aqutHs dinou anys, no sobre una parcel la de població
completa No obstant, ei volum de gent amb adscripció professional
era de 264 individus el 1497, mentre que entre 1360-1379 |a en
tenim gairebé 300 t is percentatges del XiV apareixen inflats
perquè es calcula sobre número de gent coneguda i no es
contemplen individus seise adscnpcri, la qual cosa tarin canvia les
xifres percentuals Per tant el contrast no pet oeixar de ser
únicament indicatiu

L'isfructura professional de 1497 segons ei togatge publicat
per Prim BERTRAN per Corvera és la següent

CERVERA 1497 CERVERA 1360-1379
abs % abs %

Camp' 63 147 16 5"3
Tèxtil 60 14'1 42 14
Pe« 39 9'1 41 137
Construcció 13 2'9 23 77
Metall 9 2'1 11 3'6
Comerç 23 5'3 40 15*3
Sanitat 17 34 29 97
Junsprud 11 25 56 187
Carnisseria 3 07 9 3
Diversos 26 6'1 1,3 4'3
TOTAL 264 609 299 95'3

1 PC« tai de poder comparar formalment les dades dels dos
moments histories, hem modificat la disposiez d algunes de 1497



respecte de com Its publicà l'autor: §1 mm de la fuste l'hern afegit
al (te la construcció; els argenters ein htm considerat dins del
metall; ais especiers també els htm tret de la (to diversos
per comptabilitzar-los amb la sanitat; els "misser" els hem comprés
amè la resta de jurisprudència; els s'han considerat apart
El 60 9% afecta els homes amb oficis coneguts respecte (tol total de
població; el 39*1% restant és el de dones, vídues, hornos sense oto
indicat, i eltreeïi.

2. Les Jades del XIV normalment apareixen més inflades que
les de 149?, En part pot ser degut a la forma de confeccionar la
relació. No obstant, s'aprecia un relatiu parai íehsme en tes
proporcions,

3. Crida l'attncío que a finals del XV només un 147% d'homes
siguin declarats pageses, clar que hi ha un 23% d'individus sense
professió declarada En ü togatge de 149? no apareix ningú amb
l'ofic» de "llaurador", mentre que «quests del camp si que
existien durant el període 1360-1379
Però hem de considerar que els menestrals1 urbans podien ser
pagesos propietaris i/o con.eadnrs efectius, es a d»r, compaginar les
dues coses. Això explicaria oi nombre tan baix de pagesos declárate.

4. Sembla confirmar se la impreco que la manufactura tèxtil va ser
una activitat important a Cervera a la baixa edat mitjana, i que va
cré.xer després del XIV, El treball de la pell es configura
igualment com la segona tndustna local

5. El nombre de mercaders recomptats entre 136CM379 és el Joble
dels coneguts el 149? Aquesta diferència, amb la desproporció
indicada o bé amb una altra, és plausible S'acostuma considerar que
els símptomes de la crisi baix medievai son efectius t evidents a
partir sobrttot de 1380 La franja estudiada del segle XIV encara
no reflexa la davallada comercial que s'apropava, i quj era ja plena
a finals del segle XV

6. Una altra gran diferència s'observa en el nombre de junstes i de
notaris. 1 aquí si que podem garantir que aital desproporció
saproxima a la realitat Els treballs de Montserrat GARRABOU i
Montse CANELA sobre el Col.tegi de Notaris de Cervera ens
ofereixen dades certes sobre els notaris en »ercici a IP. vila.

En definitiva, resumint els valors proporcionals de l'adscripció
professional a Cervera entre 136CM379 i 1497 (desprecian! el
nombre de pagesos pels problemes apuntats\ hem pogut observar
aquesta tendència general
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Cervera
econ segte XIV foc 1497

§3%
28 4%

a/ to (W tèxtil í 'í peti tan; ai sagte XIV com a
del IV. i aLêOMament ei nombre du

dedicada a to É! segle XV, però et Ma
davallada poc acusada

b en és tia el nombre de
y« i un

d dt i «n
els ha un

igualment notable

S és, de
C«f¥tra de XIV i es XV, «us

que no és tan A B
és tl 1462:

abs % abs % ate.
10 - o 147 16
22? 251 W 141 42

Ptl 123 14 33 i"1 41
91 10'3 13 2'i 23
5S SI Í 21 11
52 51 23 5'3 46
32 31 17 3*4 29

Juntyrud. 33 37 11 2"5 56
Carnisseria 8 0*9 3 C7 S

1. Les de Girona, per SOBREQUES i
VIDAL, s'han al format que dt ta
manera: els «tecs del són i de tes
forantes; a SAnitat hem els barbers que a
diversos, els que a i els a
"homes de ciència"; d'aouest §ryp fret els

que hem als d« í'admin per
e1 coliectiy dt ets a
i d! §typ de era a com per ser
contrastat el de Cervera.
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2. Hwn dt ttfwr tn comp*. pnmtr que res de ta diferent capaotat
ctemogràhca et Gtfona t Cwvtta. Mw*» Girona el 1*62
s'apranftwv* ait SOS «oes ttfcs. Croît §t 149? no antera A «O,
i cap « 137$ deuna vonar ete 50ü B evxJent c^e e« carácter
i comercial di Ovan« IMTI molt més acusat que e ¡ oe Cervera

3. La stnMw^a rnes notabto ét « importancia del tertt) i to peli
Pero a Grfona aqüestes mcíustne* íoren n^s 'eitevants A« dei
context tocai. p aue otegaoes reúnan ü 40% de. s ohcts ai la
potXaoc ia»ca EI grup comeroa! tamt» era sî wnof a G«fona, cosa
que se^nfeía iogtca si es consKJera que esta vcncuiM a ta producció

4, «n w un«
com «n tí«

on a ¡a vora < i w
de un oes

m to
no i to

cíe al de Qu> no
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eONCLUSlOMS;

L'estudi de la riquesa (tete de Cervera i ta
segona de segle XIV semblava (a millor fórmula per
conèixer l'estructura social de it pooiaoo Davant to manca d«
cap cens que consignés l'adscripció à§ tote els
veïns lis Cervera, del Manifest es convertia en l'única

d abordar el tema, tot i els metodologies
que comportava i la fragmentació de la documental
pretendre en ter un estudi d'història econòmica, es van
poder obtenir algunes conclusions que donaven una mica de llum a
un tema gens estudiat a Cervera Comptàvem amb volums de 1340 i
13Í9 (Cap Corral), 1352» 13» í 13t2 (Plaça), 13S6 i 1378
(Montearé). » 1375 (Framenors). Els amb riquesa moble i
immoble taxada entro 1 i 50 configuraven ¡Interval A;

51 i 125, ei B; de 126 a 500, el C; de 501 a 750» el D;
entre 751 i 1000, l'E; de 1000 a IF, • a partir de 2000,
l'interval G.

Del tractament dt tota informació
sistematitzada, se'n concloïa que, «i ei major nombre
d'individus o manifestante es travava de l'interval A.
Aresta afirmació era molt més taxativa si consideràvem A » B
plegats. Per tent, els amb eren, i
de Itarg, tls que agrupaven gent Per contra, ete grups amb
taxacions més (D, E. F i G) eren
minoritaris sn nombre d'individus. L'interval C assume« el paper
de indar, pero s assembla, si a cas. a A i B No obstant, la
relació manifestants/riquesa no és inversa en tots eis

Pel que fa a la variable riquesa, s'observa, com dèiem,
que els individus d'A í B són els que posseeixen menys riquesa
En termes absoluts, la riquesa es concentra en l'interval C,
perquè és un interval molt ampli, i perquè bastantes
taxacions totes de nivell mitjà. Les grans fortunes es concentren
a D, E, F i G; però de forma absoluta només en
casos concrets.

Però l'anàlisi i les conclusions més interessants són
el resultat de combinar manifestants/riquesa En sentit la
constant més general és la desigualtat qup hi ha entre el
nombre d'indívudus t la riquesa aquest gnip té del de
riquesa taxada. Els manifestants d*AB sen, sovint, més de la
meitat de la comunitat, i en canvi acumulen un
mínim de riquesa. El fenomen contrari s'observa entre DEFG. on
inolts pocs individus tenen una part do riquesa molt
desproporcionada per l'amplitud del col icctm En alguns
arriben a posseir la major part tie rtc tot el quarter
Aquesta relació manifestants/riquesa es variable a r interval C.
En els quarters rics, amb un pes més que noton de DEFG, aquell
grup intermig té proporcionalment poca riquesa, mentre que quan
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hi tia pocs individus i fortunes d'intervals superiors, aleshores
C assoleix nivells més alts de riquesa

Segons ta informació a l'abast, no tots els quarters
semblen tenir una mateixa esïuctura social. El quarter més ric
(que no vol dir que ta nqu*sa més equitativament
repartida) és 01 de ta Plaça. Es on hi ha les fortunes més
elevades. No és on hi ha més individus rics, sino que és on
alguns individus són més nos. Al mateix temps això contrasta amb
un (teto nivells de pobresa també més acusats, En segon lloc es
tova el quarter del Cap Corral, amb relativament pocs

(i per tant també riquesa) dins d AB. En aquest
quarter té un pes especial (Interval de taxacions mitjanes
representat per C, En termes generals, els quarters més pobres
són ete de Montiere i Framenors. Presenten una estructura amb
moto gent i molt poca riquesa i AB, i algunes fortunes aïllades
que no despunten com a la Plaça i que ser» les pròpies de cada
quarter,

Degut a te poca continuïtat cronològica de la sèrie
documental es fa difícil de dibuixar la tendlncia de la relació
manifestants/riquesa al llarg del XIV. Les de 1340,
poc abans de la peste negra, corresponen a un quarter diferent
del quarter de tes daries de 1352, poc de {'epidèmia,
Tenint ©n compte heterogeïtat, s'observa que el 1340 les
fortunes no eren en tan (la més afta no passava
de 1000 lliures), i els nivells de riquesa eren en general més
baixos que el 1352. No tenim pro-js elements per explicar aquest
canvi: pot fractar-se d'una redistribució de la nquesa. però
també d'un augment preus el 1352 i el conseqüent augment del
vator de tes taxacions déte béns. El 1352 hi ha més fortunes i
moi més elevades, i una diferència molt en la relació
manifestants 'nquesa a llntérval A, Tot sembla apuntar a te
hipòtesi de ta concentració de la nquesa d« les morts de
la de 134S-134Í. Els únics casos que permeten comparacions
netes són el quarter de la Plaça i el de Montseré, i Cap Corral
amb ta de tractar-se de 1340, A la Plaça el fenomen més
important ha ta disminució progressiva tant de manifestants
com de riquesa del A; una disminució de la riquesa de B i
C entre 1352 i 1366, que en el cas de B proporeionament
s'aeeenturarà el 1382, i que per a C augmentarà considerablement;
i una tendència a la concentració de riquesa entre 1352 \ 1366 en

intervals més alts amb l'aparició de grans fortunes,
que a de s'hauran repartit més dins d'aquell conjunt
d'intervals. A Montseré, entre 1366 t 1378. el fenomen més
importent és la minvi generalitzada tant de manifestants com '
rtqutsa intervals alts, al mateix que hi ha c
creixement de la de C. » més tim»d dec

d'A i B. Al Cap Corra1 la ha canviat entre
1340 i 1369: emergeixen grans fortunes de sumes absolutes molt

que abans, i eis nivells d'equiïibn entre
s'han de B a C.
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A tall podria pensar-se que de la
relació manifestants/riquesa a to Plaça i a Montseré el
segle XIV tradueix to sort d aquelles capes més dedicades
a to torra, si en compte que son els que van ser
poblats des de més antic i que originàriament havien d'acollir
una població sobretot pagesa. En canvi 01 barri de Cap Corral,
fora muralles, era un quarter en creixement que anava
ete nous veïns de Cervera, probablement mercaders de
potència i artesans, que engruixirien tes capes intermèdies i que
acumularien alguna fortuna. L'estructura urbanística de la Plaça,
en el centre í mercadal de la via, vora la Paeria i l'església
de Santa Maria, convertiria aquell quarter en un dels més

per tes capes de la vila. Les elevades fortunes
que hi trotem podrien pertànyer a grans mercaders, 'endistes
importants, i notaris o juristes destacats. La conjuntura
econòmica del segle XIV hauria afavorit de forma diferent a cada
col·lectiu social.

La manca de documentació adequada ens ha impkfit de
conèixer l'estructura professional de Cervera al XIV. Només
la sistematització d'unes set-centes referències professionals
des de finals del segle XIII fins començaments del XV ens
ha permès de fer-ne una aproximació entre 1360-1379.

Allò que resulta més interessant és adonar-se de la
gran quantitat de notará que hi havia treballant a Cervera al
mateix temps. La importància d'aquest col·lectiu pot ser
indicativa d'un cen*re urbà amb institucions públiques, i amb una
intensa vida econòmica que fa necessària l'actuació de notaris
en documente de compra-venda, testaments, c'c. Laltre sector qui
és ifPûOrtant quantitativament és el dels mercaders, els elements
més dinàmics í dínamteadors de la ciutat medieval A més de
dedicat-se al comerç, els mercaders també són importants en la
vida econòmica de la ciutat pel seu paper dincentivar la
producció artestnal. El sector industrial més actíu deuria ser tn
aquests moments el dedicat a la manufactura tèxtil i de la pell.
L'evolució de la vida econòmica del XIV cap a finals del
XV, a jutjar per la informació anterior i pel de 1497, es
va caracteritzar per la disminució acusada tant del nombre de
mercaders com de notaris, la qual cosa possiblement no deuria
anar desvinculada. Aquesta minva de la vida comercial en general,
contrasta amb el manteniment dt l'activitat tèxtil t
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IV. ORÍGENS 1 CONSOLIDACIÓ DEL REGIM MUNICIPAL

1. BASES SOCIALS 1 MATERIALS CONFIGURADORES DE LA
COMUNITAT

1.1. Els orígens socials del nucli urbà

1,1.1. Ei cont* xi político-mi'itar de la reconquesta

La irrupció musulmana a la península el 711 í la
gairebé pràctica total ocúpelo del territori en poc- temps, va
arrecular una part de b. població del nord-est peninsular a les
muntanyes ptrenenqu î La Marca Hispànica, com a protecció a les
incursions wanes en territori carolingi, va estar força

Wn aviat. Malgrat gue lambada musulmana va revestir
sovint formes ds convivènoa entre les dues cultrjres, és ben
cert que contactes van despoblar-se i que,
necessàriament, repícente de la vida social, cultural i

de la nostra àrea va traslladar-se a la muntanya.

Al del segle IX -t del VIII fins i tot en alguns
casos (1)- s'observa flnici d'un procés de repoblació i de
conquesta en sentit descendent, de les altes serralades a les
vate. Aquest moviment s'accentuà el segle X t 12 ,10 c ; va
deturar, en el limit occidental, firis mitjan s XII amb la
conquesta de Tortosa * Uetdt, * cap al sud amb Jaume l

No es tractà en un pir.cp de cap recuperació
d\»n territori nacional pardut i en poder d«j l'enemic

invasor Més aviat la sobrepobiacio de les muntanyes va empènyer
ete cap a territoris teòricament erms. Això no
obstant, no s'avançava cap el buit, ja que alguns nuclis de
poblament no havien deixat d'existir i d'altres havien estat

parcialment abandonats en u" període de força inseguretat.
Al del X, però, aquest procés encara ec mostrava
ffc.ativament tímid, í la frontera reculada. Es més, tot sembla

que al de la desena centuria la iniciativa militar

Luis MARTIN; La_J3fininsyJa_ _en_ la_Ejdad_JMedia
1978), 197, Claudio SÁNCHEZ ALBORNOZ. DespobJaçtòriY

(Buenos Ai/es 1966). Luís GARCÍA
DE VALDÉÂVELLANO: CjjjT|Q_o^JjSjoi!a^
tŝ a||oJü.Pi >os Qnflgnjs_ajM ĵ§Jl. „ai ii Edad Media, (Madrid
1968) íCitc pv la edició de 1982); 238,
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m correspondre alt i als els tocà el paper
cft defensat amb ptou faines els que habitaven. L'any
978 començaren ui atacs d'AI-Mansur contra fis cata^ns;
«i fôpetwan m 982, 984 i culminaven amb el assart de

d» ¡'any 985 No és fins del XI que
te anvers AJ Anoalus van canviar de signe,
d« manera que es va passar a i a aconseguir
noves extensions de terra per mitjà d'appnssions (2)

com an aquesta iront i, en el qual trobem
« c*t

Ls no era una Mriia i divisòria. Una
de és un espai imprecisos,
que § tes ¿orreries del s X i sobretot a l'Xi separava dues

étnicas que m era tan evident en
dei six

Els avançats, tant del com del
no formaven una Hnia amb guarnicions seguides. que

els punto de responien més als condicionants del
reteu.

La regió va romandrà insegura per molt de temps, i
del s. XI suposaven temptatives que r,o s arribaven

a consolidar de seguida Per aquest la Segarra és una
farcida de i/o fortificacions més o menys

que Hur feblesa han fet desaparèixer en el temps
Des de Sant Cugat, alguns documents el "desert i la

Sobre la repolaoo de la Segarra el t.ebail met extens
i i un únics que hi ha, ós el d Albert BENET !
CLARA: "La replobació de la Segarra a l'alta edat (Segles
!X-Xl)" comunicado presentada a la trobada sobre El ,M$n L medieval
a m Catalunya de Ponent (UNED Centre Associat. Cervera 2-4

1987; publicat a Pj^ffra ,„Uniy§Sjtana 3» (Cervera,
1988), 279-29S. Respecte de les relacions polítiques ente comtes

i musulmans, víd. Thomas F. GICK EjJsjain_xJa_E_8jjafta
(Barcelona, )

Seguim, en aquesta introducció al tema, robra de
Pierre SONNASSE: La Catalogne du qu Xe a la fin du .......... XJe

(Toulouse 1975-
Î976) Existe« vtrs»ô catalana amb el títol de

§nr§ra,. jCfejcf mfjjpl . §c^Òm»ç .......... ». ........ gdyenjment del ....... teydjjjsmt a.
aL ...... ̂ M ......... dg[. .......... segje ..... _ .......... Xj (2 vols.^ ........ _ ...... ........ , ...... ......... . .......... ..... _ ..........

Barcelona 1979. Citarem per aquesta edició); I. 8Í-92, 103-114;
K, 301-310.
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solitud" del paisatge segarrenc (4)

Alguns homes 4 dones van ta
d'anar-se instal.lant w aquests senw-desértics

k vida i els béns In ei procés de
va respondre a de pageses i m •

tai dels comtes I grans senyors e rcfesiàsbcs)
Llur w« postenor, i
pnrners esforços particulars. Pyr tant déte enciaus
avançats no responien • una estratègia premeditada sinó a la

de noves terres i zones
ocWades

el s X! i
el Ml, El de Tortosa

Berenguer II, el i ti 1097 w*
Berenguer III, exit Tambe ai

mes te de
que eau el '<1C5 Però no de ser
i ti tel que del 1114 es

a prop de te Barcelona A la de
Berenguer III després van seguir tes

dt Ramon !V, t |a de
L íe«Ja i Tonosa en u ¿i 5)

a partir d aquest es va ta pau
i ta perqué eis que

evowctonar i

1.1.2. Modalitat dn població. Aspectes i socials

Cervera vi
a en de en
or* Berenguer Ramon I. a del ».XI. t a

d'ynt "no oficiar.

E'i efe fete
del 1026(6) que una guarnició

». *49. Ref.
1^2,

la de la Catalunya Nova,
i de Luida i Tortosa en la trobarem a Josep LLADONOSA
PUJOL: vols. Tàrrega 1972-1974)

° ACA Ptrganrwns de Berenguer Ramon I, 52, El document ha
"t per M» FONT RIUS: Cartes de

O-l » '-2 Textos. Madrid-
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a CWMM im qui abans de n de del 1026 M arribaren
tres ternîtes ptoneres que s'hi pel seu prop» nsc,
i gtr-ades per una dona, Guinidilda to el

la comtessa Ermessenda, del comte Berençuer
'. i« donar aqueíta terra de a ta tres

que ja l'havien ocupada en 'appnsski- (7)

La donació d'aqueBa turn que els consideraven
a l'extrem del comtat d'Osona i per tant dg fer jurisdicció
comprenia tambó "ipso puk> ti kastellare quod ibidem est dictum
Cervaria'. Ets comtes creien tenir tot tt dret sobre
agüeites terres que ete particulars ocupant. I no te

i legitimaven tant per rtets
cim, i és pel dret regí que

ells (toten "(.,.) per vocem quam habemus m
rebus et { )"(8)

li 1983) 1.2,
1.1, 31. I tombé »n a BOWASSIE: ...
I, 105. 133.242. 311. 313» 381. J. JÖVANY:

de 314 DURAN I
oe Orvera (Tàrrega 1S72» 1» 29. Toto ta

sobre pnmer ens prové d aquest document
que d« citar

7 Però ta "aprisío" no té yn únic Al
IX, i al Pinneu oriental, l'apnsio" era i ocupació de

noves terres peto pagesos a la zona on establerts Perd
d'adquisió de la terra va designar ta terra

p i posseïda També ets propietaris >
es a rapnsio" (o adprehendere) quan

ocupaven d« tes tant si ia
conreades i amb com si no

3ARBERÖ Y VIGIL: La del en la
1ÍT8, 371-372}

Cit, "La .'. FONT ÇüSî  '-1 31.
1.2 SS2- La a fregiam vocem") no

de sorptndrt'ns qyan el document només és de l'any 1026.
Ets de Recepció del dret comú que

de ta de la del Príncep
tn la criàC'é del drtt no ens arriben fins la primera meitat de

XII (vid. IGLESIA FERRÉ IROS. '¿El primer
d« ta Recepción del romano en Cataluña' RJÇ

any LXXVII, 2 1978). 277-311) D'altra banda
l'embranzida de ta oe¡ .ei no es troba fins

tard. Es intéressant per a la batxa edat mitjana el
recent de Tomàs de MONTAGUT j ESTRAGUES. "Ei renacimiento

del poder y ta Corona de Aragon (s. XIII-XV)"
...... JJM=JSijyg.Jlipgiiffl . misfit ........... ai l'itit (Société

d'Histoire du droit et des des anciens pays de droit
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Uto que no pvs un caste«. tal em nosaltres l'entenem
avui, cal entendre que apueNs primers habrtadofs cristians ja

bastit, o qui «9 si una tom 9 UM
defensiva similai(9) La comtesa considerava que la

torre i la castel·lania també eren de la seva jurisdicció, in
així que te concedia • la (que arribà « Cervera
acompanyada déte seus trev fills i 4» duts (¿aretes més) i ge
permetia d'edtficar fortatesss i contrada
"centra paganorum" (10).

L ocupaoó del puig "quod «si Cervana"
una agc sarada amb de

La o*l no era en absolut una
ni un risc arbitraos Tan era així que la guarnició

a ta Oluges Crèvera peí nord-est- M va
fins rtny 1056(11).

Els nous colonitzadors, homes i
i per i prosperar La en
uns ten i »te exhortava a que prosperesin

el i la de ta comarca La
d aquests pobladors no està clara

que BONNASSIE considera qii« en es va de
pageses, en canvi BENET i CLARA, que ha ressegurt

d aprop el cas de Cervera que es de
acomodáis Aquest creu cm la que ta dona

la que en prava
al I pets de Begur i dt

1988), 165-177, EI dt tes no é«
fixat fins que es els ds

«n una molt al de 1026,
A per la del text, la reis
francs, és que ta vocem" expressi el
convenciment de que els se hereus
reis t la

* Ifci tfi, tn moments: "un
a la una roca, un puig, es

a dir, una muntanyosa, uf» niu d'àguiles* (8ÖNNASSIE

0 Sobre tl paper de la dona en el procés de reconquesta i
i la de l'hom« a l'alta

pot BARÖERÖ y VIGIL La formación dtt
361-364, i déte

1974)

1 1 Catalunya ; 1 05, Prospero d« BOFARULL: Los
'836). I' 79-
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(12). im MQOM per i Sanca,
posseïa, MQ9M documenta 6l mateix autor, tw seguit OA casteHs
per la dt Manresa en Im déte A Manresa,
Balsareny, Gaia, Granera. Tuneu; « més et Im en alou
dels dt La Manresana, Copons. i Gros
(13). U tercera de IM també w«

repobladora tint ert de Berga, per l'extrem de
La (14).

Jurídicament eren homes 91« només devien
A comtes d« Barcelona i es comprometien a

com a senyors, te tos (pe p aconseguit
en 'appnssió" i de Im que M afegir, tu

ta en d'alou, i b
en feu els

La de ! "apprissiO". en pnnopts
va ser una a ta de la terra

a a «tel s Vilf i en el
de i En un un

M comte tes nr ocupades, M i que
ta eetoniteadon pnvada considerava

í i una "a posteriori". Els
jund»cament la propietat" de ta

del del comte, però una í
del ttrrmi els la

o plena ; ̂

Per tant accés a la de la
no era ten bé el que van > eis ja

12 I doc- 477-478. Cit
l

13 Afcert I CLARA:
..... al .uqít_ ........ XI íMtr.rtsa, 97-10?, 'La

«puça...'
14

15 M» de Y DE MONTAGUT*
Et del cwa y .exposicj&i ............ (ta .......... M

COB ..... ft ^cjjdjpfl ................. çjyjL_diL y >§ (Barcelona
1918), 75. Existe« pel Apartament de

d« la de 1985).
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qua ta lit Hurs possessions a feu als
comtes d©

Poc temps després, el 1052. era M Hug
at Cervera. M del vescomte de > que jurà el

càrrec el comte dt Cerdanya' b) ser qu« també
participà an* Ramon Berenguer i en la de Guissona M
1070. i que l'any sobri a to reunió de notables convocada
pel comte de (17).

de suposar que aquell primerenc i avançat m
va prosperar amb Atenen! a de caries de
població i a te més ens adonem
que són en el notables
que ei poc que s avançava Granyena el 1054, Talladell,
1067 1080, (18) El

i podna fer pensar «n un en «I
del pyig de Cervera No una parròquia de

Cervera es t n una de del bisbat
de Vte en un document qy* podrit i (1i),
De no ta seguretat

la de respecte de ta
p que d una

De s ha d« considerant QUO
rawrç cap a no es fms la cte

II (20).

En la de Berenguer i a
Abnodfs. l'any t en el Ermengol

ti 1ÖS4 per
Ipsum quocJ Ceivaria* (21).

Repetidament anys el de Cervera només

16

17 jyan FRANQUESA GASQL. (Cervera
189i).l 173-181

® FONT Çartaiî , (veure x al I)

1] ),
71~?S BENET *La repoblació "

20 i CLARA LlsfiüHio oej
(Barcelona, 1982). 43-56 L'autor la del

de l'any

?1 Pt tro de MARCA. Ktorça_Hggan«ça_sive__ _ _
_ _______ &__!«8teOÇi_ _

iPans 1S88), CCXLVI,
1 1 09, CCLVH« 1 1 25- 11 26 FONT Cartas... I.2 693
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ta del Ai i a i* * era reconegut pel
cavattef el 1058. peí comte ti 1063, i per

Berenguer de Gueratt en 066 (22)

La pèrdua de Cervera en poder dels és
9» «Ml va referir MONTFAR aquesta versió

hom que ta tnestaMrtat de ta «m« i ta
en que vrvta ta comarca es en el fet que

els ei control del al votent M
1067 L'endau era un punt avançat en i mancat del
suport pròximes La definitiva asi

te Cervera, segons ta versió, s esdevé el 1068
El «y» el en

i que ben poblat
També ens que en M ti Ramón

I pe' dt Timor, que • partir
moment s ha a per Ramon de

Cervera (24), a més a més entre te
el Armengol IV (25). En

context d incertesa i de llegenda. Ramon de Cervera, un
de ia la de la
i sel del que

fins al s. Xliï

22 (2 vots.
1945), 1.424. doe, 14i,
d'un Guerau de

I CLARA: Te»
U.B. 1978. -1 ' aytor,

ta de a
de Gyrb' Auja 87-88 V*.

23 MQNTFAR Y SORTS: de tos
1853).

94 Vid. 19. BENET
de Timer » ei dels L'autor

!*trror i à tes
per MQNTFAR Y de a

XVII per XIV) a ia els
ei 18S3

25 citat a
111 §,

2ß f RANO1 ICSA. però, va i ens el a
germà f,», ^aimay de Cervera, del
i a W! tí-- de que va
els a Cervera pels de FRANQUESA diu
que ti de CAPMANY (AnajejL ' 112)
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La que es després no
res de la de Ramon de Timor en une empresa

9» « « op a Calaf, Els «to W, ta Manresana i
dt ta contrada. Tampoc m hi ha cap suport

deeufiienlal respecte Ramon de Cervera Les referències
com ens són i la documenîacio que les

no sita conservat (27), Aquesta manca de suport
de ma ha portat algun autor a negar la

veracitat d aquests f ets

sha en (3 pervtvència d'un
a L0S Oluges mentre que Cervera ja s'hauria

BENET, prové încorreeitintftt
un Ramon Berenguer t i el comte de
Cerdanya, segons el qual fi de es compromet
a al de Cerdanya en la territoris que

d« Les cap a Espanya:

Iterum Ai quod de ipsa de ipsa
de Vuluga m aut Yspanta aut

quod i»« comes {28)

D'aura r»i fia que l'ocupació
de Lss a l'any 1043 (29)

Hagyés o no un període curt de temps amb la
de Cervera en mam musulmana,

continuava encara el pruner vahiart cap a occident
AMÍ ho §1 primer document referent a

d« Sant Pert tl Gros, a la vall dominada pel
l'any 1072, la fixa "m M»no«sst, vel in
marcharum* Es tracta de la que fa la dona

S»r»ol al de Sant Ptre amb de "post uMym" i
(31) Ete de la donadora

27 Ens hem de a la de MÖNFAR Y SORS
CQDO!NCA,IX 334 335

28 ACA I. 231 Cit BENET La
*

29 12

30 AHCC Pergamins s/n 1072 26 GARRABOU
PERES "Sant Ptre el Gros a de dos documente»
XI XH* 1984} 11 23

31 Cf 'osé Antonia RUBIO "Donationes post obrtum* y
"donationes ato usufructo* en la alta en León y
Castilla", AHpl IX 1932), 1-32
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•niï a Pere quun mort pero
ella de les 3/4 têt que produïssin,

i t« 114 part a l*i

Ei que el de! ens dóna
irai més nca, poblada i M que ser

anys. ta de dues
un de conreu I una vinya ÉS de

que is im sit i un
la una de poblament,

de la terra, i d« l'espai.
Garrabou (32) propossa una dels

que tes vinyes per vinyes, i
tts per Un
a les de és Hug ei Que

a del (33) i que
en la d« (34).

Per tant no és que és en
va cofntnçar a la vida al

La a d'yn
no ha de a d i.nagmar-nos una

î humana,

Pere va per It d«
la que to Ramon de C i la
AfstntJis, el 1081 el i tes

(35).

El d« ser pròsper a
per tes que va anar rebent: Stnol el 1Ö7Q; Ramon

MMac A qui en a del del 1070
Pere.. *). A més del del

ens un del tolc, un i la

33 29

34 Anatos... 1.112

35 VILLANUEVA: Viaje Jjtesfio a
1821,. IX, 11-20. FRANQUESA (Anates^ I,

112), el el del i fill
tí*aq»'etl Ramon de Cervera que pel 106>, la mateixa tont,

el Cervera.
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de « també ta (36); i el 1089
el nom de a qui la ta donà ma

(37}, de fet era el paradigma (M que
a dait. ai La (te te

(te • teta per Urbà li ei 1097 ens
confirma, Pere, però i més, inclou "...in

Cervane est Marie,
Pétri..." Per tant.

en pi UM parroquial ten
de Pere, tot i que abetes de Ripoll.

la implica també un important salt endavant
pn i del poblament Ei gran gòtic que ha

Sta va
de de la ara es conserva un arc

"in és no antxa al
en un turó, que el del Coll de tes

La d« en on floc pla, deuria
en el urbanístic

in tot cas, efe
yna o i per tant un

Ptro ens
al d« Ctrwra, principal i

de la vttía de la

D'altra li d'unes el
de< de a el 1108 dibuixen

yn i qye de
tot i que ts yn

i es tls els "Ote" i ils
(40)

36 106

37 VILLANUEVA IX. 20

38 IX, 11 12.1i MARCA

39 ESTEVE, MARTI, Max TURULL: "Evolució
i del Carreró de tes Bruixes* EI_£aniré_Jte

!fi$_Jkyj*§5_ .Una .estrutura. _medieyaj de la ciutajt__de_CefvegL
i985).~3t « s s

40 • 1 AHCC s/n 1 1 08
16
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Entre i del segle XU els fets s'anaren
precipitant i ta e« canviat, tes d'un punt de vista

i urbanístic, te documents ja no només el
smó una vila qu ta seva

jurisdicció per uns termes que avui no podem delimitar: "...in
casto et m villa Cervaria vol infra eins términos..."
(1130 í (41), hem de recordar que els comtes de
Barcelona havien fracasat en més d'un intent de fer-se amb ta
Lleida musulmana, i Tortosa continuava també en domini sani,
Jurídicament la vila pertanyia a ta jurisdicció reial d'ençà del
primer establiment el 1026, quan els aleshores comtes de
Barcelona reconeixien que aquelles estaven dins de la
seva zona d influència Dins la marca d'Ausona, els comtes havien

la castlama del als Cervera, que havien ajudat en
!a darrera empresa militar. Però res no insinuava cap canvi en 'a
jurisdicció plena dtls de Barcelona. L'any 1130 Ponç Hug
de Cervera (42) retornava a Ramon Berenguer lli una part d'una
"dominicatura" que manten» en teu a Cervtra, A canvi,
Ponç Hug es casava amb Beatriu de Bas i esdevenien ell i els seus
suceesors vescomtíis de Bas. Ponç Hug havia restituït 2/3 parts
del ftu sobra Cervera, í havia deixat penyorada l'altra tercera
part per 330 morabatms d'or (43).

Els Cervera havien retornat bona part de llur
jurisdicció als comtes, però encara es reservaven la sufueïent
per cobrar tributs ais vilatans i gaudir d'alguns usos feudate
que no abolirien fins 1197, com ja vam veure

Aquesta evolució jurisdiccional de la ^»tlanía que
s'operà en poc temps cal entendre-la en la dinàmica pròpia de la
societat feudal i en els fets edevínguts a nivell "regional". A
niés a més del el»ma d'inseguretat creat per algunes incursions
sarraïnes fins i tot el 1114, BÖNNASSIE ha observat la violència
feudal desencadenada el XI a la recerca dels excedents
agraris d'una societat que s'estava expandint i creixent
econòmicament. En aquest context, els actes de protecció personal
i vassallatge van prosperar per tot, i ets castlans, amb el
control d'un element clau com eren les fortaleses, van anar
prenent força i pes sovint l'autontat i la jurisdicció

41 MIQUEL Líber Feudorum Maior, l. doc. 182

¿ FRANQUESA ei considera descendent d'aquell Hug Dalmau
de Cervera que el trobem vinculat al des dels primers

{FRANQUESA Anatel_. '. 176-17?)

4^ FONT RIUS només menciona la donació de la
"domimcatura" (FONT Cartas^ i.2 693. nota 28) DURAN I SANPERE
ens parla de la permuta que van acordar els detalls del tracte
(DURAN Lhbre ,̂ 30)
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del propi comte Els que per delegació
haver-los incorporat • te Les empreses

bèikjues en tos que participaren els cavallers els
concedint i riquesa (44).

li documentació escnta aquest
procés, i és així com, gairebé de sobte, ei 1130 ens adonem que
Ponç Hug de Cervera una "dommicatura" a la vila. i ti 1 <Í7
Ramon de Cervera uns usos que eren de senyors
feudals.

Retornant ai desenvolupament de la vila, ja no
es repeteixen mencions exclusives a! "easfrym cmvarie"
í apartíxtn contínues mostrts de dinamisme. No és trroni de
considerar el XII. sofert tot la segona meitat, com yn
moment d'impuls especialment intens. El testament de Ramon
Berenguer lli el 1131 es refereix al *castrum ctrvarie cum
omnibus sib» perttnentisus* (4§), i reconèixer la

comtal no només del de la vila que
dura anexa i dependent. Per pyntualtaar més- aquest creixement,
no hi ha r»s millor que recordar aquella referència de 1136 al
pes del mercat de Cervera, duna incipient i

activitat econòmica (46),

Però com ja hem dit, no és fins la conquesta dt Lleida
i Tortosa el 114Í que es pot pariar ja d'una zona segura on la
vida de les mútttples comunitats que van créixer el segle
anterior es desenvoluparà més i millor. L'embranzida repobladora
va anar acompanyada d una època de "prosperitat" que va continuar
tot el postenor. Es va desenvolupar la vida econòmica de
la societat i també la v»da jurídica. Les institucions públiques
van començar a arrelar i trobem tes primeres municipalitats,
provis»onals encara, però anunciant un nou tramat social.

L ongen del municipi català medieval i també tes
modalitats jurídiques dels assentaments han estat temes de
predilecta atenció del Professor FONT RIUS, t avui esdeven obres
de consulta ineludibles (47), No repetirem ara totes tes teories

44 BONNASSIE Catalunya... II. 303-310

45 MARCA Marca Hispànica... CCCLXXXi, 1274.

46 ÂCA Pergamins de Ramon Berenguer IV, 59. FONT
•_ 122. DUR A N Llibre^ 435,

En les dues obres de més abast cronològic,
temàtic i geogràfic. Josep M* FONT RIUS "Orígenes del régimen
municipal de Cataluña" AHDE XVI (1945) 389 529, XVII (1946) 229-
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sobre lorigen I els principis organització
comunal Però ena cosa és i la at la poWaoo u
ocupació, i una altra molt diferent del municipi en »i

cosa que ja
tractarem en el seu moment.

La d establiment als primers pobladors
el va ser anterior a aquell exabuc de de població i

(pe es • la Catalunya Nova la segona meitat
del Xli, de conquerir-se Lleida Ja hem indicat que
Cervera fou conquerida í poblada feblement ei s. XI, un moment
que estava mig De fet, coincideixen
dos factors, o més, per explicar el poblament de Cervera.

Descartada de de població
tant a l'època romana com a l'alto-medieval (48) en Cénete on
es el del s, XI i on va créixer la vila després,
hem ge cercar mena de ixpieativts.
L'emplaçament -i medieval- de Cervera, no comptà, donis,

o romana (49). De manera que seguint una
(50), descartem les "civitates"

(romanes o visigòtiques), els "via", o conjunt compacte
depenent d'una "etvttate", « l'evolució a partir d« tes
"Vri.lae", o de domini rural, i agrupades
urbanísticament, t amb un sentit d'explotacto ben
marcat. Però els de nova creació ofereixen

en l'ongen i la modalitat.

Algunes viles es van formar al voltant i sota la
d'una parròquia, i això els tant a tes

"vil.iae* romanes com en l'estructuració de centres. La

5i5 Però per fedioó a part t) títol de
1946). I també

PONT Cjrtas__, que a "̂ s de la documentació amb l'estudi
jurídic de les cartes de pobiaoó t franquícia

° Com ja vam explicar en el seu moment, la historiografia
de del XIX va expi«af-se en el passat

romà de Cervera, dubte parqué van beur& de MA3CA (Marca
XIII, 201) que, al XVII va confondre Cervera i

Segarra "Ascems" que problem ¿m era Els Prate de
Rei Sobre la continuïtat del poblament ens remetem a 1.2
d'aquest mate«

49 Joan B LÓPEZ MELCION "Referències a la Lacetània en
els classes" MisctlJania^^Cerveriria IV (Cervera 1986),
11 -22

50 FONT Qngenjs__ 7A-9S
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parroquia sena el centre d'atracció i de nous
(51). Aquest no és el «a de Cervera de

Pere el Gros. poc després ep« ei "castell', no va
d atracció en e! p!a d'una val,

molt de en un moment que els
van capacitat de fer

El model de Cervera s'adapta tot a la
de ai de í (52).

La davant els i també enfront de
la pròpia feudal, va fer que viles creixessin
a la vora de i ins i tot a (Interior del recinte

En tes de la era el primer
element Ja dit que en yn primer moment
el no era yna estructura ni yna

de pedra. cotenteadors de Cervera el
102S van una en el turó en cl lloc on

ja de
anterior, a per la de que es
toba a la (53). No era un una torre.
Recordem que la la ve

tres (54),

Els es prop
turó on h» havia la després es va
la d'yn terreny pia, al Col de tes

Savtnes, « de les de (55)

Per tant, el mc»t de tou
el »t » que segurament es van construint

i fora del militar. No en vi, no va ser fins
l'any 1130 que no la pnmera a ta vila. a més a

51 Es el cas a XI (SEGURA, J.:
1907-1908).

52 pONT

*3 AC A Pergamins de Berenguer Ramon i, 52. any 1026 febrer
1; P .NNASSIE Catalunya mií anyjL enreja, „ l. 105. FONT CjrJiS^
I, 1,31-32

5 Sobre la magnitud de les època,
caldrà la tesi doctoral de Lluís Tö L eyojucjô_de_j8s_
estryçtures_'a_m»|iars__ ajs. comfits „de__(iî!fona1 Besajú. _E»nßones;
PeretadíL •
d*H»stòria Medieva de la Universitat de (Barceloní.,
1989).

55 ESTEVE,MARTI.TURULL "Evolució .,' 25-30
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més del "castrurrT Però això pot ser enganyós, i
a ta de ta docu TientacxV p caràcter

per parlar de vila,
s observaria abans. Tant és així que ei 1097, m

esmentada, hom menciona "in castro Cervarie,
parrochiam que nunc est Mane,,,* (56). M ben
segur 916 la de Sant Martí, en el turó pla de! Coll de
ta Savmes, va ser un altre focus d'atracció urbanístic. Tot i
que tes voltar parroquial ja a

del s. X I , ei del creixement era el
castell inicial

in en els Cervera,
vila i una i social. El

de Berenguer III ti "cafrum cervarit
cum omnibus stoi pe-rtwentíbus* (57).

En §t de i de urbà
tampoc no ei paper que tos

t Sant Pere tl n'era un i
(58).

D alfes d« que podrien incloure
de el cas de Cervera son tos "viles

novts", tot i que un del s, XII i XIII,
ti tra réduit, ja que la

havia a un terme. Fins i tot, * en conseqüència, el
del de la i

no la "maitríaf. Verdú és un exempte de via
nova, per de Cervera ei 1184 (59)

Finalment tes de nova fundació.
o franques. Eren que havien crescut

l'empara de cap Ertn els o el
monarca qu» tls nous semprt
un l'atofpacio de i

per d« de i tra un
tot a la Nova i en la

56 MARCA 1300

57 MARCA Marcalitsinj 1 274

58 GARRABÖU "Sant Pere ..." 1 1 -23

*® Archivo d« Hacienda de Tarragona, Ms del
XVlll (Cit. per FONT Oo
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un bon exemple d aquesta (Jarrera
Una es'ta de poblado i per Alfons

1 el 1185 part de to vtda de la comunitat sota
reisl El estratègic no és pas

d'entreveure «n una on A senyors tenien molts
pertot. La carta de Vilagrassa, vila reiaUmplicava la

promoció d'un nucli que se en »i via Barcetona-
LteKJa; tant dels com del comte d'Urgell;
implicava l'expansió urbana i la consolidació d'una classe social
fidel ato

1,1.3, Ei desenvolupament d'una vida social

de dos cent? anys t existencia d'un
de i d'una política estrbie.
El Que du d'un punt a és tent i

L existència "de facto* d'un poblat l'hem
poc de r l da febrer de 1026 Es tractava d'un

dappnssio privada La donació d'aqyefla terra als seus
"conqyeridors" suposà, en la cuta esmentada,

Però jurídica per
part una d« podtr, ja que

recone«»n e's de Barcelona com a stiyors.

També h« m que durant uns anys la documentació
sols t! "castrym Cervaoe* El desenvolupament d'una
vida per tant» era un fenomen posttnof, i propi del

nuch Factors inter .is i externs, qua
p van anar donant a te humana. La

procés l'observem en els intente
d*orgji«ttiar un reg»m de govern municipal a fináis del XII,
que satisfactòriament el

Quan parlem de vida social ens referim al fet que el
nucli poblat va més del tant des d'un punt de vista
urbanístic com Les relacions entre la gent esdeven més

i complexes El t la militar deixen
de ser hegemònic per donar pas a unes relacions
tcomàmtqyes i més riques. L'apancto duna vida social no
és un una circunstancia que es va desenvolupant

que savé a certa l existència de vida
social d un mmim de densitat demogràfica, la qual cosa

60 Max TURULc RUBINAT "La Carta de poblaoo de Vilagrassa
(1185; i ei seu context històric i jurídic", a ViíiCjrJSSjL

Ja_Ça«ia Jlf Ĵ oblaM ĴUi- 1i§5 í Lleida 1986), 13-
31
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Ji hem dit que a partir de la de Lleida
el 1149, vida fe iff« com a necessària per
• que prosperi el i ta d'organitzar-se
des del munjopi

La a ta parròquia de tell Martí el 1097 (61),
podria mm un connat de vida però insuficient.
MoN tina església se espirituals
dels cM però no ais deis de op

importan », que no

El primer símptoma, débil encara, d aquesta vida social
l'hem de trobar el 1130 quan Ponç Hup de Cervera cedeix uní part
de la que tenia "m «t in cervane
vel termines* te de (82). Pere tl
que ens que vida
a s. Xii es la referència, ja al mercat de
Cervera el 1136 (63). Aquesta si out

un i me. si
que la merecí es prenia ctm a en
cfaftres «accions. Tôt §1 procès en m del

va molt al social. Corn ja
s observà en un anterior, ta documentació r-o abunda en

de comerç, prodúcele tl s. XII de suposar
d'artesans, mercaders i d'obradors a la Cervera de

s. XII, tal a en
creixement (64),

Un índex és adonar-se a nom de QUI
» Its o

reels

Si ti 1026 s'tsmentaven tls d*acju«ltes tfes
families, el 1182 l ja es a 'vobis omnibus
homtntbus de Cervena ixceptts XX* (65)

Suposant que eta autors no conceptes
í realitats del seu temps Petra de MARCA (168?) « Jaime
VILLANUEVA (1821)

62 L Ltöfi ÇfitíojjyinMiwr^ I. doc 1 82

°̂  AC A Pergamins de Ramon IV. 59

64 Per el i el 1171 f FONT
116)

6^ AHCC Pergamins, 1184 ¡yny 7, LP 1182 juny
Lleida. Alfons I. 5r
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i fpe per 11§0: homtnibus de
Cervana' (66). En tanin da haver

Cea âne" l'any 1197, i s'adreça a populo
Cervane. «t minorum...' (67) Aquesta «
repeteix sota reía! el 1202 i «I 1209 (68), i s'ht

* : HÜt*.

Aqüestes nominaoons, sense
encara. una evolució social que pren rete

es entre 'maiorum et minorum". Fi«
aquest moment es teîa referència a una a *ots ete

al §. XII. no apareixen ni
càrrecs de ni 9» agrupin a tothom, com després
es "Universitat*. Ptfô a primers

ara nu és el sinó ete
de la via. No el com a amb to seva

jurisdicció, sino ti cos la Però és un
com "deslligat", prou en

res dt i

Una pnmtra -prematura- de
d'una vida la d«

l'any 1182. I a tote els % Cervera
vint que p d'un la

en i aiíberant-tes, a
més, del de letxorquia. A canvi, però. es reservava el
dret d'host t (Si),
pel precoç que yn

per del tot aquell
dt la Ja ens tn

al seu moment, ara per ara, suposa una te
en de ta i no només perquè

ja s'ht yna dt local, sinó
el de tes p no es particular sinó

í El 1202, la dv» ïi« conjuntament
de Cervera,

per a la d'un
és la dt de púbic, Aejotil

1182 el w "a la de la

66 AHCC LP 1 ï90 m»9 I, 1 r-1 v

" AHCC s/n, LP 1197 4, de Cervera,

68 AHCC LP 1202 Pere I, te Cervera,
85r-85v (és d'yn de 1208 2,i, LP de

21 AHCC LP 13, 1v-2v

®® AHCC Pergamins, 1184 juny 7, LP 1182 jyny , 5r.
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d'etegir uns prop« per ete seus afers
comuns; la de IM llibertats Í tom

que et Hiura, particularitzar, de
l'eixorquia: i els acull, Mi de Cervera i llurs
béns, sota la seva esœoal defensa i protecció

El d'aquesta és molt
i denota un forca sòlid a tes del sagte
XII. En precedents?

Ni ha perifèriques que també apunten en aquest
de creixement L any 114?, segons Villanueva, es començà a

construir el de Santa Mana (70), que encara m
continuen fins la M s. XIV. La grandiositat de
r edifici és pròpia d'un centre pròsper, dinàmic i important. El
1178, ji es d'yn resat (71), i el 11Í2
d'un "nolarius Gervarie" (72).

Des de 1097, quan trobem el de
Cervera sol, per vegada, fins ara (1182, 1186,..), la vida

de la have?

El 1190, per exempte, Mms I novament la
de la comunitat quan concède« un nou privilegi

prohWfit d'entrar als déte prohoms de Cervera sense el
consentiment propietaris. La concessió, com és normal ja, té
caràcter general: homtnibus Cervaria" (731.

Finalment, un conftgurador
vda a què ens refenm, la franquesa que

Ramon de Cervera al 'populo Corvarte, maiorum et rworufn*
el 1197 (74), Els d'eixorquia. cugúcia, intèstia. terces,

» honors, a del de (75). Però ten

70 VILLANUEVA Viaje... IX, 14-15

/1 ÇanajL- 12 693.
I doc 2S1

72 i doc 21

73 AHCC LP 1190 1 r-1 v

AHCC s/n; LP 1197 4, Ramon de Cervera,
4¥-5r

El 1130 Ponç Hug de Cervera part del seu
de Csrvera ai comte Ramon Berenguer, però se'n
urta part que fins 1197, amb la

de »a sobre
de CUGÚCIA: mal ús segons tl qual
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com la et ta concessió, es d'una
per a tota la ta qual precisava d'una

per distrbuir com 1m càrrega de
Onze el 1208 era ti reí qui a te

«tete IAS dues
la encara, i la reconeixen

Ei document el
contingut

"ítem «t ut quecumque
vel persona in

cervanam vel tol tt ibt aut
suís ve!

aut sit iliud
imperpetuum in hac eadem et

Kcet illa in alto
toco vel moraiif

al de
vtïnatge:

"...vos et minores,
tt feminas, elencos et láyeos,
tt futuros vostrorymqut c|ui

in Cervaria vel vel
sed etiam per

Cervanam veí tius términos et
cuiuscumque dtgmtatis

ayt sir»! cyrti omnibus suis* (76),

Totes i el 1208
anaven més de una vida Es ja d«
regular el seu funeionarmnt civil i jurfdíes qy«

plantejaments que te nova havia
platejat.

Entre del s, XII -i potser abans- » començaments
del s. XIII la cerverma havia í s'havia
desenvolupat el suficient per donar cabuda a unes institucions
d'administració municipal que |a s'havítn insinuat anteriorment.

el senyor jurisdiccional revia la de la dona
descoberta tn cinsentiment del mant, i de la

daquells si hi havia consentiment INTESTIA: els
sota certa jurisdicció senyorial al morir intestafe

deixaven 1/3 part o bé 1/2 dsl seu patrimoni al senyor feudal.
EIXORQUIA: els pagesos que morien sense fills reornaven 1/3 pert
dels béns al seu senyor,

76 AHCC LP 1209 febrer 13,1 v-2v
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Però «te a i
fixem-nos M un paral·lel al

duna vida els que donaven
Í a ta i el procès de documen;;r-
segons el una comunitat prenia consciència de col·lectiu.

En pren més l'aparició jurídica d'uns
de govern í gestió

1.2. El pes • la consc^ncia de la comunitat

1.2.1. Factors unificadors de I« comunitat

al desenvolupament de la vida social,
uns que incideixen a l'hora de els

d'una i donar-li una unitat. Aquesta comunitat
es converteix, "de geogràfica més o menys
desenvolupada en els socials, en una persona moral amb

col·lectiva per part seus moradors, i per tant,
a constituir una jurídico-pública

d'adoptar un règim ^administració propi" (77).

Els que contribuïren a forjar una untat del
de sén de diversa índole.

La urbanística en un concentrat és
un d'etts. Tot i que ei creixement urbà important deuria
arrencar la del s, XII -amb la d'una
frontera llunyana, cal recordar Que el 1130 ts menciona per
primer cop el *eastrym et via* de Cervera.

La d aquell moment vindria per la total
del Jurídica í també militar. Però poc a poc

l'element va perdre importància catalteadora, i en
guanyà parroquial. A més, van intervenir d*altt«s

en el urbà del la topografia del
terreny, i tes de comunicació. Fet i fet nem de considerar
que la del s. XII i començaments del XIII el
nucli de Cervera ja tindria l'aspecte d'una vila closa,

77 FONT Qrigengs^ 145
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que anat gestant amb els (78), Et sentit
no depenia només dt It musulmana.

Les viles es també de li mateixa feudal i de
les de

dtl nucli concentrat i d unes muralles -it
paret dal dañera de cada casa- que ta vila, era sens
<Müs un factor el importancia cabdal a l'hora de donar ais
qui vivien alií

D altra banda hi ha el problema de la trascendencia
jurídica de tos murâtes. Algú ha considerat que viure dins o
tora determinava ta ciutadania i 01 d'un
pifíete determinat (79). Perd aquesta diferència no sembla out
fos tan taxativa a la nostra àrea, ja que la documentació sovint
fa referència a Cervera i els termes, com incloent també
aquelles edificacions tora del nucli concentrat \
emmurallat (80), La forma d'habitatge era, no obstant, la d'un
nucli tancat, tot i que dins del recinte no es trobés una
densitat d'edificació total, sinó espaiada

Un factor trascendent va ser el junsdicaonai. El fet
de dependre tots els habitants de la vila d'una mateixa
Jurisdicció, en aquest cas la del comte de Barcelona, va
col·laborar en la consciència de comunitat. Igual que el fet de
regir-se per unes mateixes normes de caràcter consuetudinari que
s'aplicavtn abans que res. La importància qye va prendre el
costum en aquells moments de desmembrado política donava
solidesa al dret consuetudinari tocal. Aquest moment eoíocidtte
amb la reactivació de la repoblació a la segona de segle
XI. És poca la documer ioó eonsirvada d'aquesta època d'origen
comtal. És normal si considerem aquella crisi de poder polític de
mî an s. XI i el paper del costum. En canvi, els privilegis

comencen a afluir amb abundància a partir de 1182.

ja hem vist que la concessió de privilegis i cartes

78 ESTEVE.MARTl.TURULL 'Evolució històrica..." 31-3S,
Fernando CHUECA GOITIA: §fj§v§historiadel urbanismo (Madrid
1968; 9* 1982), §7-107, Veure d'aquest mateix

1.3. El construït.

79 Henn PtRENNE: Las de la (París
1971; traducció 1972. Citem per la ¥* de 1978),
87-110, I dts d'una perspectiva més però molt poc

Lewis MUMPÖRD: La_jgydjdjgn_ja.hjsjona. $yi;j jrigenes.
(2 vols. Buenos Aires, 19§§).

no
*(,.,) et hominibus de Cervaria et terminorum

eius (...)" AHCC LP 1209 13,1v-2v
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era un que accentuava el sentit
c'e t d'una comunitat.

Hem du antenorment que el d« reconquesta i
repoblació no fou comtal. A més de ta iniciativa

delí que practicaven I appnsstè, hem de
amb la dels cavallers w tes empreses déte

dt i amè ta dee senyors L'exemp!a del
de Cervera és ten Mentre al comte cedia ta

a Ramon de Cervera e'. 1068. fins el 1130 tl comte de
Barcelona no recuperava 2/3 parts de la dommicatura que efe
Cervera en fey. afebliment comtal propi del procés
de feudaiització de la juntament amb el moment
de la i va fer que nuclis
sott senyona! Tot i sota el comtat de

els senyors el qui
llur ais enclaus En sentit, les

o els on ta jurisdicció era no eren
pas ai córrer els anys (81). diferència

-pertànyer al rei o a un senyor feudal- va
imprimir una de tes diferències més que indentíffcaren
la via del seu entorn feudal.

Sense compartir l'afirmació que la era una la
de enmig de la servitud, no podem que exisören

perquf els ciutadans se sentissin
amb un diferent i privilegiat. Per tant, el

sol fet dt pertànyer a la jurisdicció quan bona part ¿e
l'entorn era havia cfineidír per en el sentiment
d'ynitat de la comunitat

Un és pertànyer a una
parroqu»a. La seva influencie l'exercia sobre tot en els

nuc!«s purament qui no arribaven a adscriure's a cap
nt a cap o vila important Però a Cervera la

parròquia va ser un primordial d'unitat.
L església de Santa Maria, documentada el 1147,
s'aixecà damunt l'antiga de Sant Martí (1097) (82).

en un lloc pla. estava gairebé a la mateixa alçada que el
castell, per bé que superar una petita vall per comunicar-
s'hi.

81 per un moment aquell quadre de I 'adscripció
de la comarca de Cervera, segons el qual entre

1365 i 1370 els reials només eren el 18%, mentre que els
arribaven al 48%. Tot i la diferència cronològica

la desproporció no dei*a de ser interessant.
ay

Sempre MARCA Marca Hispánica,,, 1300, i
VILLANUEVA ViajeJiferano,̂  IX, 11 -12, 19.
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Ja hem la que l'església mott
va »f també un focus al del qual

però amb IM rancjue respecte «I
La viia mai r,o fou tan gran com per tenir més d'una

Però m M cas. únic també
te esforços comunals per fer-lo créixer

la del temple el seu entorn
construït ens fa creure que els estaven identificats
amb e! Més que projecte comú dels cerverins, deuria ser
identificació de tes més riques que van oarticipar t n 11
seu creixement (83)

Per acabar factors unificadors ens referirem
breument a les demarcacions administratives, i en especial a les
que incidiren realment en el f«t que ïractem.

Si ens hem referit a l'àmbit de I aplicació del
dret ara ho farem ai dt la dependència i obediència. La primera
demarcació t administrativa va ser el comtat. La
conquesta del puig de Cervera estava en els limits del comtat
d'Ausona, i per comte el de Barcelona, Aquesta àrea
d'influència va fer que els comtes de Barcelona sancionessin ta

de que uns particulars preneren en apprissió poc
de: 1026, En el document de la donació de tes terres es

contempla que els de Barcelona considerats els únics
senyors:

"Et de supradictis rebus alum seniorem vel
patronum vos aut vestra póstenlas sive vestri

non neqyt nisí
nos aut posteritatem nostram." (84).

Per tant, el de Cervera pertany al comiat
d'Ausona, i per tant de Barcelona, í té un únic cap en els comtes
daqueMa La comtal no es va conèixer
a Cervera, tal va passar a Lleida entre el comtes de
Barcelona i d'Urgell. En tot cas va aprtciar-se -com ja hem
repetit* „n procés de pèrdua de poder polític del comte
barcelonès en benefici del castlà del que va acabar
tenint drets dominicals en aquella comunitat Pere els habitante
del i v»la hav»ei de pagar probablement dos censos; no és

.00 fenomtn s'observa amb tl XIV,
quan Ramon Serra, mercader, aconsegueix permís del Consell per a
construir el seu sepc'cre, els senyals i un retaule, en la

d§ Sant a l'església de Santa AHCC Consells
1379 I9v.

84 AC A Pergamins d« Berenguer Ramon I, 52, tny 1026 febrer
1; BONNASSIE Q^wy&^M^SM^MSm^ '. -05; FONT
1,1,31-32.
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que uns a una i elr « una altra.
m vt trencar-se, i ta dominical

va desaparecer -no del tot. però en favor d'un únic
poder, el comtal.

Com hem dit en l'âmbrt urbanístic, també jurídicament
el castell era, als segles XI i del XII, l'element
principal Ei per veu del pel comte, era
w centra de decisió i de poder. El seu d Jensiu militar
era ei suport de l'àrea lunsdiccional en la qual es movia.

Una p -ova d aquest protagontsme la trobem en el
•cruament d« Ramon Berenguer III el 1131, quan es refereix al
"castrum cervarít cum omnéys sibt (8§), sí es que

"perttntotibus* com tte externs que li
depenien. Jâ hem expressat també que la demarcació administrativa
del s'extenía més déte al seu
tntóm més immediat i dins la via closa, i depenien

que es trobaven esparcits peto de Cervera, de
forma dispersa i El cas de Vergés de la Ribera (o dit
també de Cervera) n'és yn eiempte torça clar, ja que fornia un
petit ais de Cervera, però està sotmès a la
jurisdicció de la vrta (86).

Un pas important en la de ta comunitat, i
que tindna trascendencia en la configuració futura del
règim municipal, és íaparieié de la figura del
reial (8?). Amb ia recuperació del poder la segona
meitat del s. XII, t vegueries van determinar en
endavant la administrativa catalana En un principi ei

era un càrrec sobretot economic a recollir i
administrar els censos í els senyortus
jurisdiccionals Però aquest caràcter t privat es va
anar transformant al llarg del s, XII i prengué connotacions
marcadament publiques amb a?nbuc»ons d'administració de justícia
corn a oficial La era la geográfica de
ia seva

La ftgura t la del es més clarament
en le* conquendes o al del s, XII. Les

MARCA 1274

ow de Sant Salvador, Vergés, està
l'any 1186, referint-se ai fets de 1182 (i 1131

la GEC), Vergés d« Cervera vfd DURAN Ufom^ 23,
34, 65. 268, 306, i 399

87 i vtguers vtd LALINDE ABADIA: Lj
1966).
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de població sovint h! fan referència En te (ü Vilagrassa,
que ht« p; ene r, t com a mode! i s'aprecia b
importància del com a càrrec Mil pes i determini

1 com a gràcia als de "quod non
vos de Tàrrega" (M).

Per tant, ai l competia to de ta plaça
i al l'administració del patrimoni reial tant des

de ta vesant com merament administrativa. El justícia,
o cort ara, als segles XII i Xlll, l'única persona

encarregada de l'administració de justícia (89)

A Cervera apareix documentada l'actuació d'un batlle
reial l'any 1178 (90), i també quatre anys després. En «I segon
cas e! del rei s havia de fer càrrec de recollir un cens
cobrat a vint a canvi d'unes possessions (91 ).

L existència d'un reiâl a Cervera ens interessa
per dos motius. Pel que suposa de precedent institucional del

municipal que Ja tractarem, t perquè ta figura del
-i s'associa- a l'existència de viles amb

suficient fesomia, tramat social, i unitat com per fer
necessària persona jurídica Lapanció d'un batlle
presuposa. doncs, la complexitat pròpia d'una vila, i aparta ta
imatge d'un centre dispers i secundari- El bate, unte a
Cervera, amb tes seves atribucions juridiques, politiques
administratives, fiscals, i d'ordre públic, és un element
importantissim en aquesta gestac¡4 d'una de comunitat

88 PONT Cülil̂  I 2 243-245

Un fragment d'una carta d'Alfons II de I any 11 M es fa
ressò del "(..,) de Tàrrega et bauio, justicie de
Cervaria et baíyto (,..)" (Car||ta¿im,dj ..... J*§bJet. Barcelona, 1938,
17, doc 38). FONT RIUS es mostra partidari de creure que el

el cúria o cort es tracta d'una sola institució (FONT
173, nota 427), mentre que LALINDE, a qui seguim en

aquest punt la documentació referint a Cervera, es decanta
per Cexistèrcia de la figura personal independent del Cúria o
Cort com a pròpia (Jesús LALINDE ABADIA: "El 'Curta* o
"Cort*, una institución medieval catalina* AEto IV (Barcelona
1967), 202-206,

90 MIQUEL M^/feudfinjm ĵor^ I. doc. 261

El pergamí conservat a l'AHCC t copiat al Llibre dels
Privilegis, tstà el 11S6, però referiese a aquells vint
individus que paguen un cens a canvi de terres, que ja coneixem
pel document de 1182, hem d'entendre que l'original era quelcom
anterior al juny de 11 82, data d'aquest primer document,
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Font m» m m afirmar que el és entre el
rei I tl municipi, i M aquest sentit, el al del
qual els primers magistrats (92).

1.2.2. Factors de consciència col·lecti va comunitària

Ambats a aquest moment, ensopeguem amb un problema
teòric i ideològic important, Um premisa és acceptar que
és la la que ema consciència í genera tes idees dels
tomes, i no a viceversa Un determinat Mi

que poder, incidir i transformar aquella
però tonen un real i

material. És amí que tractarem el toma de la consciència de la
comunitat -no reserves- després d'haver analitzat ta
formació socio-geográfica d'aquella comunitat, i els factors que
fi donaven coesio en tant que grup humà. Haver constituït una
aglomeració Humana responia a unes ja n'hem parlat
en esmentar les motivacions socio-économiques de ta repoblació.
Petó parlar de concentració humana és quelcom mot fred i
descontextuaiitzat El fet de viure junts, crea en una societat
unes determinades enta d'elles ta important és
l'organització.

Existeixen uns factors que aporten, no ja coesio i
unitat, sinó consciència col·lectiva. És a partir d'aquest moment
que l'aparició de tes institucions de govern local es fa
possible Però és de parlar de consciència col·lectiva7

A tothom se i desperten els mateixos interessos' No ts ara el
moment de respondre si l'inici de tes institucions tocata respon
a un interés de o a un col·lectiu. De totes
maneres hom pot acceptar que, el marge d'interessos de dass«, to

d'organització deuria ser sentida per tote eü
individus del col·lectiu, el qual restava dibuixat meneos aquells
factors que ja htm explicat

ÉS cert qut molts factors que aportaven coesió al grup
també N iofundten consciència. De fet és un procés coetani i

parallel. Fer-ho consecutiu mecantcísta í
irreal. De manera que, amb teòriques.
evitarem de repetir arguments documantats anteriorment i, en tot
cas, n'txposarem algun de nou dins un i general.

FONT Orígenes..̂  163 174. No en dubte aquest
paper del de pont rei í poble, però més endavant
veurem, pel cas de Cervera, que el règim to un marcat
caràcter asceident nue no s'associa, ni institucionalment ni
política, el
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la mera et privilegis • tote »te habitants de
la vtla ja tint presa de en tant que a
individual hora activament del d'aquells.

una presuposa identificar-se ta comunitat a qui
se I adreça. banda, ets van atorgar privilegis
a ta quan aquesta era una realitat palpable. Per tant,
els • tots accentuaven la consciència del

De to!, fi documentació conservada és massa tardana per
abordar el cas La creació d'aquesta consciència de grup
s'aniria tot al llarg del s, XII, de manera que a finals
de tot indicar que el numcípi ja esteva preparat
per 0f§anit2ar-se ínstitueionalftient Però el privilegi més antic
que conservem per analitzar aquesta presa de consciència és el

que ens ta veure que ja ha cristal·litzat

La d organitzar confraria i elegir cònsols
tíata del juny oe 11 82. Però fins ete Wc»s del s. XIII no rep
uní confirmació nï apareixen mostres que aquella concessió
de 1182 en vigor. Probablement va ser una concessió
prematura des d'una perspectiva de pràctica jurídica, però devia

vivament en crear consciència de grup ja qu9 s oferia la
d'elegir de ta comunitat.

efecte tenia qualsevol privilegi que
impliqués la gent. El sentit de coUectíu deuria ser

en la defensa dels interessos comuns, o bé
allò propi per mitjà tí*a}udar-se entre si. En certa

és el d'un privilegi del 1190, segons el
hom podia defendre's d'aquells qui pretenien entrar als

i eavateadures (93) & 1182, en canvi, la host i
la a del rei.

L'atiberarpent de càrregues feudals incidia de fet en
tota la i lt atorgava yna nova dimensió social í

El grup se'n i prosperava. El mateix
1182 el rei els de l'eixorquia. Però ei cas més
•ïTipoftant en és rexempciò atorgada per Rai non de
Cervera tl 1197. al "pupuli Cervane" de trei mals

g canvi del pagament de 3000 s b Allò mateix feia
tl rei tl 1208 Duna banda suposava una evtJent millora
col lectiva, ja que era tota la comunitat que s allunyava c1 'i

t es en unes franqueses pròpies d'un
urbà de Però a més, s'obligava a tots ,«s

• AHCC LP 1190 maig, 1r-1v. ¿Es casualitat que aquest
en lloc al Llibre quan no és el més antic

cronològicament9 Per prendre cavalcadures hom pot entendre el
fet d'oèltgar a's 0 l'uítar per un senyor aliè al de Is
vila.
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a organitzar-se per recollir el s que requeria
pagar ta franquesa Aquest esforç és §1 que ara
volem recalcar Algú havia de oectdír «1 qi,e hom pagaria, algú

de casa per casa, «te, fln calia w
comú de tots; comuntcac.ó i aprobaoó general.

Ac^s la (Se 1182 va en aquesta ocasió?
te M s, Xlti e » ti cas: el

cal pagar 1000 s. i al rei (94) i el 1271 s especifica que tots
els veïns han de contribuir en questies (95). Aquest darrer
impfet» com es veu, un superior d organització i
l'existència d'institucions que funcionin correctament, bé
municipals bé de caràcter reial (battles, etc.).

La protecció luridica envers l'exterior facilitava que
el grup sencer prengués consciència de ser-ho. Aquesta protecció
precisava poder delimitar qui era membre de la vila i qui no,
L aplicació d'un entén, qualsevol, imitava la comunitat i els

de les prerrogatives. Dos tartans,
d'aquesta pràctica els trobem tl 1255 (96) i el 12S7. En tl
primer tas, pefò. tl monarca s'idreça als "prohoms" de Ceiwa« i
no a tota la comunitat, 'a qual ja insinua una
estratificació social, í's pronoms, doncs, no estan obligats a
respondre per fracció de pau o de treva a ningú que no sia el

de Cervera. La diferencíete respecte 'entrón feudal es
clarifica, ja que no han de retí compte als "cavaíers o atoes
persones r.tranyes*. El col·lectiu té unes garantits Juridiques
privilegiades i diferenciadores. La es consolida per
contrast (97),

^ Privileg» segons el qual el rei sols assignaria, en
Corts, escnvans públics per Cervera igual que a Barcelona i a
Lleida AHCC LP 12*1 ge«er 13, 38r-38v.

95 AHCC LP 1271 març 11, 7r, Cte 1272 és el privilegi que
permet a les autoritats toca« de taxar el manifest dels veïns
{AHCC LP setembre 3, 7r-7v.)

m AHCC LP 1255 abril 9. 3r,
Q"f3 Però el privilegi esmentat de 1255, al mate»x temps que

beneficiava els ciutadans, tombé s'ha d'entendre com una
manifestació del control total que el Príncep exercia de la
pau i la treva. D'ençà de l'assemblea de Cervera de 1202, la pau
i la trava va esdevenir com un patrimoni del rei, a la qual cosa
els nobles d*h» oposaren desvinculant-se acords. Per tant,
il 1255 Jaume l consolidava i ratificava la incorporació dels
burgesos a fa pau i treva encetada el 1192, i els sotstreia a
qualsevol influència feudal. Tant com un privilegi municipal, era
també, doncs, una mantra de manifestar el poder del monarca
(Veur© la interessant síntesi de Gener GONZALVO I BOU;
f9_Jífiïíi_J_Ça!?iUnya QfJgesL ......... rff ......... (§LS. Cojll Catalanes; Barcelona,
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Hom lia documentat c'artres que intervenen en el
procés que te «n aquest

o M Al o M comuna)
aigua ) ens apareix

entrat el s XIV, quan les instituions en procés da
d'altres tampoc r» to

trobem ei s, xii i xut És el cas de la (pnvada i a
s, XIV). ei molí. ta tinyena (98). L execució d'obres

te un evident i real, i sote hem
mencionat la construcció d« l'església de Maria, però

els ponts i camins, per exemple. El vinde
al d« tai estrenyia els

tot i que tn casos. fi econòmic ï
que podia col laborar a separar los i enfrontar

tos. L exercici i públic, defensa)
fou per de 1182

EI 1267. dins »i món «te te ans
un 'orca diferent: on la consciència

de |a ha i tos í
un pau de complexitat

1*1 de de 1267 Jaume I prMegís
des d« els de Cervera El primer d'ells deuria
ser fa que el trobem al primer fui del

al d'una
d or En cas s esmenta la

ve Cervera" en la «gesta que el 1380. peno el
so i "toti comuni". El

ret Jaume no els m m que no fan cap notòria que
en (100) l'aire que e*

1966. pp. 1*3-114}

98 Vid ti IIJ.1. I
tl cas dt la Max TURULL RUBINAT: "La

jrapera a Cervera a l'edat (s. XHI-XIV) i tes
d« la de 1320" V

que ti del Prtvelegís va
$«r pete de 1360, el procés de

pol veure's Max TURULL RUBINAT i
CANiLA GARAVOA; "El dato dt Cervera

<13€0): i
3 (Cervera, 1988). 115-171.

100 AHCC LP 1267. maig 1.ir
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«ti Veehe m sa e guarda' a et smgutos

suposen, com ^
* i 9» ja «Meinen

les i ta
w* »orca De tel, ta retactó mim

i era La
A to vida de la vila • del

s. XI!- va tor aquella de grup i la
d un que tes lit ta

to -pnvttegis
i i ei de

o ei de amb un í
Les feien una que,

a la

A d ara. i tos
que h¡ tus tu

de tos
Ei a tes de

que es la
XII.

101 AHCC s/n; LP 1267 maig 1, 5r,
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