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2. OROAMS MUNICIPALS DE D6CWOI CONTROL

2.1.Oro*n»<leci»oriei

La be nivete «mb institucional no
va ser un en el govern tari déte primer» moment». Amb
im n'hi havia prou per representar la

gut probablement prenia eil per mitja d'una
assemblea dels ela veïns de la vila De manera qttt amb

de i amb una comissió elegida per
n'hi havia prou per tramitar o resoldre problemes

pròxims era un canal vàlid í et»caç, on cadascú
podía opinan participar de la decisió

el procés i en aquest cas el
d« Its va fer que les
amb INI considerable nombre de membres;

ets te convocatòria i esdevingués
més o menys fluida del que (7).
D altra al XIV observem un fenomen nou: la

de poder en d'uns poem individus
el del i la pròpia

comunitat P*r evitar-ho s instaurarien ai poder
o deis i es tendina § que llurs decisions

per un major de amb la qual orna es
dos del Consell municipal

de dos dins (organització del
municipi la trobem de forma precoç en confrana d« 1182

per f any 1203. però continuïtat
De neu poderr, distingir un grup amb caràcter

i un el 1267 En ocasió els
i prohoms. Sén dos o tres tis o

els en : t! hommibus
ac tot* Cervane" (S). Hom podria que els prohoms
no la de veïns, smó amb un
grup d aquells Si tos així. prohoms ji

a d« representatiut Però
lur no és evident La consideració de

FONT un document de M.
TORROELLA PLAJA a reny 1400: "Mènent que
per qytseutia que la universitat del dit castell e

de se ha» e per lo gust que la
d»ta ha a ser per tes es tort gran

e en perd«» de e confús»
(...)' (sic) FONT Qfigfnts... 410. nota 944,

8 AHCC Pergamins s/n; LP 12S7 1. U. Publicat per
FONT Qrjgene&_. 481-462
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prohom m m per ur, criteri electiu G representatiu, sinó
per una combinació de entens socials.econòmics, personáis.

El pas decisiu m el tema de la
m m òrgan M tan «M els paers o

t( trobem documentat per pomera vegada el 1289 (9). Els
consellers. a ta vora deis paers, esdevenen IM òrgan

nou, que estarà entre mig dels rectors i
dels prohoms La documentado, igual que passarà a ple segte XIV,
s'adreça sobre tot als paers i prohoms, i per ¿K molt

ell Però lur existència -mes o menys activa-
èt «vident a tes darrenes del s. Kill. La data d« 1289 we im
minim, )a que tl document els esmenta de passada (10). l/toft
probablement existiren consellers -com a òrgan

d aquesta data

Aquesta organització, en és ta que
en endavant, amb canvis terminologies circumstancials

i un augment considerable d'atribucions i Els tres
són resquema bàsic del règim de ta baixa edat

mitjana. La del sistema de per mans i
per ei 1311 no feia res més qua

ti§ (11),

La de la fundía per la Faena el 1331 va
un canvi important Però l'estructura del règim
no m variar. Es va modificar el i el criteri

es i però
els organs de que responen a ta
que els havia fet possibles van romandre iguai. A partir dt
1331, trobartm quatre pâtre, vint (a raó d« one pw

o bam), i efe prohoms de la vila (consultiu no
(121

La t no
en el rtfundtetonal de la Paena de 133t, amb

la cal pensar que normes
en et pnviiegi de 1311 i que amb el de 1331 no havien

Pel que fa a la presa de i acords, és
important dt recordar que el 1311 fis aleshores Júrate no

ACÁ Reg Can 80, S4r.

1 ° per FONT CWitöÄ^ 38?

1 1 ACA Reg Can 208, 70r.

12 AHCC Pergamins 29, 1331 13; PuMscat per
CANELA.TURULL "Tres pergamins ..". a TURUU. ULftSH!

21-24
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podien efectuar despeses superiors alt cent sous barcttonesos si
w era amb el consentiment de tots els consellers, i fins I tot

prohoms Però aquest control de IM despeses també
a m de Im que era el

més important del règim municipal a jutjar per les nombroses
pels nie. Legalment, per tant, ets

un fre i un a ta direcció
dels paers (qut te jurats instaurats des de 1311).

els proJa htm en el seu moment els problemes que («(te comportar
del text lit 1311, ja que d'una banda indica

que es precisava l'assentiment de tots trenta conseHers. • d'una
la d'alguns prohoms. La ât W» els

que conformen ei Consell (que no dels assistents), que
no **«tttt en ai llarg del segle XIV, era un problema
que no cap document. que el i el mitjà per

quints veus tffis prohoms havien de ser oïdes en la
presa de decisions i assentiment de despeses (13).

Pere una cosa sén els preceptes i una altra
tes realitats. ÉS cert que l existència de consellers el 1289,
per exempte, responia a una però te
força del costum ens explica Mir mfra-nommacio en els textos
I així passava semblantment al s, XIV: ¡uridica si.
però «n la pràctica és una que caldrà
matisar,

una que el nom que reten te
es per també tota la

ínsttucié. Primer van ser els amb 1 1 Consolat» dtspfés
els amb la Jurado A partir de 1331, i amb la

dt "parciari", l'òigtn de govern rebé el nom
d« Paena. Però » pàtria sra ei usat per

tls dt G .

El de 1331 ja contempla la d'aquests
termes, tot i que dota dt paena i no de la
en sî Per a l'òrgan ho fa el vocable Consti:
lo dit conscyl", *paers o cortstylers o constyl" (14). Dt fet la

es la u, ie ja que
s'uMitza constanîmtnt i el l»rg de tôt §1 període que abastem.
El 1332 que el .onstl es en ta Sala del

(15) U i del nom
Alguna vegada lonsel a l'actitud de la

Ens al r~; IV, 2. d'aquest treball, on
illustrem prob' /mes,

14 ANCC Ptrgamíns 29. 1331 13, publicat per
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-reuMrts «i Cenati" (16). S«a com «ua. 1 « reunís
on es reunís, va $«r el tem» uttrtzat amb més freqüència

Año no obstant, mel aviat, « 1332.
v^M« que to sessió M cttotxava "en h «M A la Paena"

(17) La »nstttuctô munopaJ m nav* ma otopcte A
•bate«g" o«»ciai. p*l quai va se' ei costum déte
contemporanis i tos menoont indútctts d aijuns docufntmts attò
que va ter arrelar una denommaoo i en espeoa! ía cíe Con»el

A i per tâMtite to comunitat
s acostumava a dt la "univeastar i ete seus "singulars"
Ei "via" M« EM f>o sembia
m per tes en aquest ("tazan otrcar per
tota la v.ia a prohorr^ns i (18). smo fw «s absénoes

ts a del í "en de la
(19? La "universrtas" com ja hem Meu, «n

una qui pres cos a ¡a 'tun- dt to recepoó
dei dret a del segte XIH. i que ss dels

que eis que to

aïs que 0« poden
en el de Cervera al s, XIV, que M

lia de IM eis
paws, i a me«

no sempre m una «fi te
to qual ens a pensar que.

la i tl d« tots
•to ien ei d aparèixer en o

real vo en
va ser Amb

dir per e*e"x>*e es a
des d« en els de s. IIV A

t« No tnt ate i una
a tes de dos > tots que ens

La de
a de és gut Ä

1 ?

18 137719r

1 * 1372 13v.
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el Cervine-(20). Pero en
interessen les altres «>mb«nacions, que són, a saber (21)

a) paers,
b) paws.
e) paers,
e) paers

1388)

classificació se n desprèn, aòans que res.
que els paert són, efectivament, to vertebral de ta
institució municipal En qualsevol cas. el seu nom appeal
independentment del d?ls consellers i i et rei s'hi
adreça constantment, d« que ato altres
refents En l'anotació de les actes del mai Mit
amo cap alt« perquè to en el tu«
es preocupa prou de no »er-ho es ete paers ens
aparecen al i en Hoc en els ets

del de Paena i ins ai fnai dd
estudi. Com a dei una atenció

(22). que ets reten
-la de dur a de te e«

ei fc.i pit Alhora que són eis paers. sotxe
tot, els qui i En eís

tos del i prescindien toit
del d« de ta de ia Paena
d« tote era per t

la del ho

"(, ) p«r te de tat t-t
fa to loch de per de
tes en de

e de sa te
ço»« n« tes e«

t »ir lo (,.)" (23)

2§v
20 11ir, tP 13» juny 21. 20r-

tEn de toi on
Ens ara ta

del p Que ele en
99 Ets n*n dt i

«is de la (AHCC 29, 1331
13, per CANËLATUWULL *Tr«s i

23 AHCC 1372, 31 r <el del tent es
nostre)
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Pif* ptr gênerai eis p«ers de comptar »mb
el del ConieB p*f tar fem propostes
B It * 1372 A pMfS requenen la tntervenoó
battte per a que forcé» el conso*er AHM« Sabater § a

ffufl (24) 9« ¡aprovació deis
era »mpfescincNbie per efectuar to ventía. però aquesta

ta mit evident en e) de< Conseil
General ei que m precisava em el de li major
part öe ve ¡is i no nomes déte membres del Consell

í p no que tf$ paers
ei i e1 mol del ei s. XIV, no en va

oto els que
per reial w te 200 que

et eus van ni que fos
(25)

Et «i sembla ser
i de ins i tol per def prohoms Mi

«n on puguem
te i eis pero no es la No deixa (to Mr

del 18 de et En un moment de
fie pronoms "
i no era pat Adonant se

de va p'ohoms, va i v«
d« nou els Perd

que te r escrivà ti a anotar
sois e's 11 te

Més out en fis on eJeetivament
eis ei que cal es don son

» t«

Vai a dir que en algunes només s'anota
ei no..i i consellers en les actes del Consell Pere

fet. que podna atorgar-los-hi una mica més te reteu,
si que. en aquestes mateixes ocasions també es

els prohoms.tot í qye finalment no se'ls anoti el nom
d« un. »né que sols consten a efectes de cos o nivell. Per

24 AHCC 1372,35v,

9*î
Els dt 200 sous va qutdar fixat en el Privileg«

de 1331 i no va alttrar-se en tot §1 stgte XIV El 1384, com a
mínim, els rebien -com era costum, s'indica- un brando de

de d«y de pes (AHCC Clavería 1384, 52v),
26 AHCC 1393 45v.
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gairebé mai no es parta, m «te de IM sessions,
de paers i sote. El més es que *'hi afegeixin
els prohoms, e que tambe M desapareguin els conseiers. FI cas
és nu« molt podrem comptaWitzar nom í nombre de prohoms
que • ies sessions. No hi ha cap mena d« dubte que
ete prohoms van intervenir M IM sessions opinant, però en el

M van tenir la legitimació que ete
es tractava de l'administració ete justícia en el

luí d§ prohoms' (27),

La "desvatoritzido* déte consellers com a òrgan m te
evident de maneres: quan un text reial s aoreça ate paers i
prohoms, i ta documentació municipal en ete Utetats

als del Consell ate dins dels
concedir-tos hi pròpia de forma

La és en els pnvilegis i
i es repeteix una i altra vegada

ac ville nostre"; "paers t
de (a d«ta vila de Cervera" »te. D'altra tanda.

és pal tesa sistemàticament,
a mínim, des d« 13*4 fins 1394, i

(20)

De ete no es mtnetontn tn
ta d'erige« (29*. En no és ton

* dos exemptes* sobre f opiné prohoms només
cal la d'opinions -tes dels prohoms inctosts-

a del Consell la del safra a
la f« ete (AHCC 135B 53v.); respecte

de i te l any 1332 tn un
que §1 Consto, hi van activament

i *( .) tes ordts tos dits
e t dits dwertn de Mil tn

»III au ts que tes a turments to dit Pere
íes 1332-1333, I3r)

28 LP 12S7 maig 1, 1r, 1272 3, 7r-7v; 1317
jyflf 1, 1330 25, 13v-15r. 1344 febrer 22, 11v-
12v. 1358 12, 13«J mag 7, 132v-133v; 13ÍO

15 !4§r I48r; 10, 137v-139v

i no t n tte que la vila.
its de Corts la paers i

la obfidant-se, era costum,
A les d« Cervtra dt 1359 -i només és un
el text "Fidelibys nostris et prob«s
viiif Ce'var·e*. puesta fórmula, amb la variant de

en Hoc de era sn tots els casos
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en eto municipals. Només en ocasió es
que un M Consefl s'ha pres per la oettoertoó de

paers i tot i que els costessin en

La combinació és to que. al nostre entendre, Ü
un

à de 1356 (tercera totalment
documentada) és corrent d« trobar, en les de Iss sessions,
d'una banda els noms dels paers assistents, i d altra, un
únic amb els noms déte consellers í «te pronoms que assistiren §
la dia. Però no seria cap

u ordre el càrrec que ocupa cadascú, sinó
que í pronoms apereixen completament barrejats. En tot
cas de la Paena es va a un petit

distintiu davant els noms que eren consellers
identificar els d'una legislatuta era possible perquè
coneixíem tots els noms a partir del electiu anotat
sovint en començar ei volum, í perquè
la tasca El cas és que a ta vora d'una normativa per elegir
conselt, rs t dictada el 1331 i mateada ei
1334 (31) -i per tant plenament reglamentada, reconeguda ,i
promulgada-, trobem mostres de poca als com a
un col » un jurídicament ben delimitat i conegut

2.2. El Consell General

La del Consell es desenterrava
de tant en qyant; però de ftt, t en la

se genérate, o

Avancem de ordinaris torça
nodnts (32)

2 juny 1332 amb S3 prohoms purs consellers)
8abnil333 " * 55 *
5 matg 1366 ' " 149 "

• "134 '

fCARAVYC il, 7}

30 AHCC 1372 3?r

31 AHCC LP 1334 novembre 8, 23r-2?*r

32 AHCC 1332-1333,1366, 1388

524



El General, m canvi, es va convocar, Q al
menys que amb aquest nom s'especifiqués, motí poques
vegades

2 octubre 1356 71 prohoms (amb consellers)
I3octubre 1358 * 138 fe motts altres')
10 juny 1372
t?t*ttffitoff 1377 ' 43 "

De ftt cap dels documents que reglamentaven el règim
(1311, 1331, 1334,..} m contemplava lextstènoa del

General, tol i que algun text teal s'hi ha referit, com
htm vet

També observem que la dun Consti General
amb obeïa a o importàncta
del que es (34). Però no era així, ja que
hem de cabdal pe' municipi que
s'han tn un ordinari. D altra sembla ser que

els qui la per convocar, "ab veu t
crida* i per (35) el Consti Genera! Per tant, a aquest

no tothom, ja que la convocatòria es
feia privat o personal. com els

per els oonseitrs.
L'existència d una convocatòria fa pensar que el Consell
General un » dt mtmtons, i qy«

tts convócate per a tos que se
Per tant, semblava evident que el Cons«! General no

res a una veïnal

El Conseil General és un òrgan l'existència del qual no
de cap però és atesa ta

qut se'n fa i tes que apartixtn tn
són tes del Consell Aquesta manca

dt i de promulagaetó es deu t qut el
General, que ti "Concejo abierto* castellano-

de (et havia tn un ter.ips, la fora usual de
reunir-se. que alè que prormilafpeió i

sra l'orpanioacié d'un Consell rtduït i
tancat (36) Ptrò la reunió dtl Consell a

33 AHCC 1356 83r; 1358 52r; 1372 28v, 1377 38r.

3 d€ Wat; compra de » violaris; hisenda
en general

35 AHCC 1356 61 r,

36 CARLE, M del Carmen: DeJ_Concf jo
Mones (Buenos Aires, 1968). I també HINÖJÖSA Y NA VEROS, Eduardo
de: "Origen del régimen municipal en León y Castilla", La
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»HM i reglamentació qui el convoca, a qui es
convoca . i perquè m convoca.

Ei dubte e*triba en saber qui pertany i a qui
agrupa extraordinari.

D una banda el Consell General no és una assemblea de
tots els de Cervera, sinó la congregació de

Segons aquesta supostoo. sena un òrgan
d« caràcter representatiu ampli (representatiu

si més no de ta de del però no aquell
que tou els veïns de la vila Podem interpretar.

pe' tant, que ü reunió de prohoms, membres del Consell General.
no amb la dels smo amb un sector.

ampli, però que no deixa de ser un sector social, només. La
caràcter representatiu déte prohoms

del es al numero d'assistents
més es registra el 1366 (149 prohoms pun)

i t n tl de 13SS (138 *e iÄrts", in*
Les són elevades, però a les

468 dels "haMatorem wie Cervarw" dt 1354
en un document (3?) L assistència al

o General, es teta sota lapel.latiu de
pronoms, en canvt els mastitis de tots o la majoria de

de cte la via sota el nom de
"(1354,1359) (38).

no i no si al marge
s« munions

multitudinàries, com les que p hem apuntat La venda de cénsate
» per pan del muntap* que era un tema que

yna cfó

'Los { ), t d'altres
de la vila d« Cervera dî de

be CCL e mes. to noms lurs propi» e dt tota la
vtnertn al honrat en Gu»iem za

C»rtra, senyor d* Sett,* Guim dez i or, D
cascun any ( ) per prty d«

VII millia { )' (39)

dins III , 273-320

37 AHCC «Natanal. Jaume Ferrer, t vendes 1354 15r-
2ÖV

»ja00 âHCC Jaume Ferrer. Censáis t 1354 15r-
20v, Puig 13591v-2v

39 AHCC 1377,66v
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El teil que aquell acudien t to
in nom propi, i representant només ta universitat de

la vila de Cervera No w tractava a» op representació sooal,
ni tampoc m cap apel·latiu te prohoms. ËI poden

massives també com a Consell
General9 Es A precisar-ho. En algunes d'aquestes

si «we gairebé to (tote habitants de
Cervera L apf.-i latiu de prohoms, quan M era. no era l'únic que
s'hi trobar Et en més és el deMO de gener de 1360:

"convócala universitate prohorum hominum
vttie vicensis dkxesis voce preconia
per Pftrum dti Pual preconem et

vile • per per
Ferrari nunäum vit

tt ala per cimboli
Sancta ville

et congregata in aula ville
©ofnrminiHJS ist

et congregan ad quesquidem
et eotigregaeioftefii tt

ty«runt pro pro
celebrando, el et

tam in
per villam,,,* (40)

A paers s havia i congregat a
la sala de ia Patna a tots els pronoms de la vila,per de
pregó, per i atenent ei toc de ia campana de

D aquest text és interessant
d'observar qy« ei es ara
costum, ptr despeses importants que afectaven
tota la En cas es de la requisitòria

d'una de diners ptr afrontar la guerra amb
Castella. A que la reunió era prou com per
a d§ tres perquè no pogués

El es les 357 sigantures, són
d'entre tots tls veïns de la vila, o només enfre els

proHoms' Ou» part d'aquest General*'

poden anudarnos a intentar
el

a) primer s clarament "convoca proborum
horronum" Es doncs, de la dels prohoms, la qual

no res. Si prohom tra un genèric per

40 AHCC Jaume Ferrer, Llibres 1359-1360 19v~21 r.
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nombrar ate de ta vita, tomem a «Mar igual; aleshores el
»ora una assemblea veïnal. Si prohom té m sentit

més com sembla ser que «ni, ta cosa canvia. Però m
canvi trobem un decisiu:

"habitatores viMe
vtiio laçantes et ut

ac pottor pars ipftut m
singuianumoe eadem" (41),

De que només m aqueHs habitants
dins la part met tana i de ta universitat. Ens

trobem amb una versió semblant, però municipal (42),
a la de la et pars" fórmula emprada an tas
reunions de tes Corts catatan«« a de 1283 (43). Pan)
mentre a la Con s esmentava ta major i part, al Conseil
General es fa a ta mi« sana i potent part amb
la quai el de quantitat, i es

el de Alguns del dret s'han
nreocupat per el t i aplicació d'aquest

"La i més sana part* és un precepte que conté
dos equiparables D'una banda hi ha un

i d'una hi ha una valoració
Els i tes opinions es però també es

Com ambdós entens 7 A encara ens trobem
la d esclarir quin per decidir

quins individus conformen aqueste "més part*. I no només
qum entén s utilitza, sinó, i potter encara és més important,
qui fina i qui entén, IGLESIA FERREIROS ha tingut
en compte tots problemes a l'hora d estudiar el paper

i la seva -eiaaó amb ei comte a tas corts de
Barce'ona de 1283 (44), L'autor, la manca d estudis
que definitivament aquest considera que el

41 AHCC Jaume Ferrer, 13S9-13ÍO 21r,

En its pel govern
a el 1454, els darrers consideraven que

formaven la e pus part del poble* (CARRERE Barcelona
ü« '1.368)

La de Sant Benet, del VI, p contemplava en
el LXiv que *En la de l'abat s'ha de tenir

per norma que constituït que tota la
s hagi de comú acord tl temor de Déu, o

bé una pari de la comunitat, ni que petita, però amb
més bon entén"

4<J Veurt un primer plantejament del tema a Aquino
IGLESIA FERREtRÖS La creación del Derecho Jna historia del

II (Barcelona, 1S88), 372-374.
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probtema de la at sanier pars' mi va tenir mai una
i i»» el probtema tema una ressolució de

carácter Tôt sembla Mfear que correspondria al comte
dt ai to "summa potestas", aphcar o ne 4

de te í més Mfü part, i resoldre I « la practica
de que I usatge *!ud»c»um to atorgava un

paper • M Pnncep M te casos que ets
(45).

A municipal, com dèiem, ta fórmula "maior et
«s amb algun matis ja que textualment

ü "sanior ac pottor pars" Ei de dos entens
i que per tant Hur elecció pot semblar arbrtràna

Això no "pohor", ep« podríem traduir com a
•potent, és més faç.! d objectivar in sentit pot

la que "potior" es a ta capacitat
dels oer ta de bens mobtes i

pel municipi Aquests señen, potser, els
prohoms. que contribuïen al fisc municipal i es

col lectiu que llur pobresa alt ho
% sor un

a del qual qui en aquest g-yp i
qui no is d« tes de bens contemplades en te

dei com sigui, no pogut documentar cap
que aquella O altra tema, i

del paper de's i del dms del
a Cervera, també pot qye els

una determinant en la del entén de
la "potior pars* il problema i sense

d«s dt

b) la xifra d« 357 a que en ¡'apartat
és perd no s'acosta al nombre de focs cjye
ser que la vila època. L any 1354, només

S*fftr*§í§t»n 468 (4i), I la
e! de tos Cons de Cervera i tes de

Tortosa» oscri.tava. entri tl§ anys 1365-1370, 1012 als 1057
focs (47). o no apreciació, s allunya

de tes 357 del dt 136Q, tot

"s ) Et faoenda qyt sunt secundum usaticum, aut
erunt Constituerunt prellïirti principes ut omnes cause

jydicate, et, übt non sufficerent
ad et ad principis arbïtrium,

curie* (Us. 81, ludicium in cuna).

ÄHCC Notarial, Jaumt Ferrtr, Cansats i vendes 1354 15r-
20v

47 "Un fogatpment desconegut..." (VW. Cap.
I.2 d'aquest treball).
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l mit que només alguns de la vila se
m els afers per a què eren

convocats

e) La M la percepció del lloc que ocupava
individu en Ml feia que fos d anotar eil oficis

9» en a més d'observar M cert ordre
en els Doncs, bé, la nostra reiaoó

comença amb els paers, segueix tu* els ccnseHers i
acaba amb la de prohoms Però aquest bloc últim, de 333
noms, pensem que no estava desordenat. cmó que seguia un cert

arbitran E te phmers en aparèixer són individus
prou per per liu' política o
econòmica Antora Toldrà. Bernat de Foix, Pore Garsia, Macià
Andreu, Serra. p Cim«» AfrttWo d« Mtdna .„«te.

A a més. soto apareix l'ofici o l adscripció socio
d'un <tel 1 individus Tot . que és

de trobar ne una sense adscripció, (perquè no en
cap de definida o bé es dedicaven a la terra),en aquell

10% rw sén mots pocs fis mereiders,
notaris, ram de la ram de la pel, i algun
jurista En definitiva es tracta de membres de la mà mitjana,
wentre que la mà menor amb els menest-als no hi es representada
No deu ser que siguin precisan ien t els oficis
que ens consten Més que pensar tn •) altres oficis d obligada

§ Cau -.a aquell tsrant, ens tndrttrn a
pensar que mvRa gent, per llur categoria s ">cio professional no
®ra prohom j ptr tant no so la incloïa tn aquests

la qual concorda amb qu§ els trtn nornés
fis

& de Cervtra obitrvartin que no existeix una
que expliqui la desaparició de

veïnal o el Consefl Gtn«ra!. En aquest stntít cada
una dinàmica propà tes sevts

El cas de Barcelona pot paradigmàtic del que
en els En un privilegi de

1249 es als paers per convocar tots els habitants quan
tl a era prou important (48). La referència dóna a
cortéixer qu« tercer òrgan no estava contínuament
constituït, que es congregava titraordinànament Dt ftt ja

que e) normal era veure desaparèixer -o
l'assemblea de prohoms en tes viles

i que en canvi continués aquesta practica en les de

48 AHMi Dwersorum primus 246v (Cit. per FONT
435, nota
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En vîtes wi Conseil per tots ete
caps de documentât « el 1139, després é*
tres i INI 919 indeterminat d« prohoms En canvi, a
Fateet e! de prohoms w amb un petí

de sis jurat« (50). A igualada, hi píena
d'un General era efectiva fins 1335, moment a

del qual un de 30 membres l'assambtea
dt caps de (51) Un cas és e! de Castelló
d'Empúries, o-i tl 1366 sembla adoptarse una intermitía,
amb quatre com a executiu, i tina o ConseB de 60
pronoms un temps foren 80 que aquefte quatre

{no » ta cúna era elegida directament o bé
de dels (52).

Tambe tes viles i senyonai
van d« semblant La el í Tarragona el
1336 amb un collectiu rector o executiu, peí
conjunt de tots els veins, que com a Conseil General podi® ser
convocat a de l'executiu. (S3) En els dos
només dos tl municipal En canvi. Santa
Coloma de senyoria!, una tstrueiyra

tl 1454 amb ete tres òrgans: tres prats, divuit
prohoms i un Consti General format per tots els de casa. De
fet ne de sobtar-nos la documentació tan i precisa de
tres en un moment tan tarda. Al segut«, el 1571, es
r«du»a General a un de 40 prohoms, perd mantenint
l'estructura de tres (54).

A Lleida )a institució" muncipa! va rebre el nom de
Consell de la Paería, al menys des de 1340, d«

del primer volum d'acords després de!
13SO continuava usant-se nom. I no era una qüestió

J SARDA i A. RIUS: Gyja_
(Sabadtï:, 1867),~21

50 PASQUAL SaçM^Ajgpjujtïii,̂  IV (Crt FONT Qrlfltnes.,,
403, nota 9 16)

51 SEGURA H«t0jrji_dAJiyaJi<|a. 2 vols, (Barcelona, 1907-
1908).

52 PELLA Y FORGAS: Hiftgriĵ  del_ Ampurdjn (Barcelona,
1887), 532

si
E MORERA. Tjrr̂ fifM—ECSt'üla 2 v sis, (Tarragona,

1897), II 874, PELLA ~

54 J SEGURA HisJorja_jdji_ Santa Cotonía
(1953), 141
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iífté que. efectivament, m 4 així està
una participació masswa dels orohoms de la cwïat

(55). Però aquest Contat General n§ el composaven tots ete
prohorrs áe ta vila, smó tan soïs una nodrida reprswntactó. B
cas es que a segle XIV ets paers t actuen com a

General ptetònc d*, vida, L anotaoó m
els d actes de tots ete assistents a attestes reunions i
el fet que aquí fossin convocats ta pensar
que, el Consell Gênerai una composioo molt

Y m Va en formaven part els
pnmers repobladors a qui ete comptes

havien donacions, Sigui com ttgui, tl es reformava
te composicKi del Conse!) General i es en cinquanta fi

d« que l integraven (qu-nre de
"mà*, i cinc i oficis). Una reforma de 138?

ei nombre de paro §*%», nínava
f'obstrvança d« la propofetonAtt entre tes *mans",
El Conseil General era l'eix dei regim mumiopai a Ueida al

XIV, i (à va continuar descarregada de
a moderna (56)

Però ei cas Que ens interessa és comparable
a Cervera, és l'evolució í ta forma del Consell Generat a
Tàrrega No la proximitat geogràfica Tàrrega i
Cervera, smó t! ftt «te tenir

ens ha per
extendre'ns una rrwca m tl cas

Una qus dóna el to del qua deuna succeir
durant et Xlfl és el fet que el 1302 ts ta fórmula

',1 ets declinen tes el consentiment
da ta part No ei Consell General

el »neara no organitzat,
tn a«d de la major part és yn

a la general La documental
al de Tàrrtga és de 1313,
que tl General ! òrgan que els dotze
»anadón dels wns. P«r tant, no és una creació

momtnt, que ts de la d'una gran
ta i p Però el important

es ia d« 1356, qye que tl Consell

55 I 466-467- GRAS ta
36 37, El ha parcialment

per Ma« ^USINAT I RIBALTA HARO: llibre de
de la a de 1344)* ByltelLdi

Cfi

Sobre ei Consell General i tl municipal on
GRAS Y DE ESTEVA: Lt_ElÍAQi

49 54
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el ta» to universitat ai que passava
• Cervera et 1311 amb •!• consellers, aquest ConttM

n quan cal·la decidir sobre despeses
supenors A 100 KM«, Si • Cervera havíem aquesta mena
et • Tàrrega ta seva existència et molt més

Aquest Consell Générai îargan tia convocat pel
i «i negóos comuns del rnundpi. El 8

d octubre de 1369 M te ta pnrnera regulació
Consell. La mottvaoó ep« va empènyer to

no nomos era propia dt Tàrrega sinó també de
d aquelles característiques A Its convocatòries

del M qui i de M ni« parlava (te
M. Per tant era un òrgan poc ètica; per resoldre els

de ta A partir d aleshores els quatre
i vint tnanen deu prohoms de cada una de tes

tres "màns" prohoms, conjuntament amb patri i
el Consell General Ningú més no estava

a i els suns memores. pel
batte, a anar a tos convocades. Les

per tos pestes van provocar una disminució t n
la del Genera! A partir de 1396 estaría

per quatre patrg, dotze consellers t vmt-i-un prohoms,
(te» Consti General cte Tàrrega va seguir no

vigent, sinó i veritable tu del règim
fms tes damnes del XV (5?)

En definitiva, i tomant ai Conseil General de Cervera,
hefn cte qye amb to documentació a l'abast no es pot
conèixer "i ta composició ni tampoc tl seu funcionament

a reunions dt prohoms, però no a
de vems de la via. No obstant, no tots els prohoms

dt la vila el Consell Genera!, s»nó només un
d'els, que no sabem quin era, ate qui as

convocava per Sense que M ei procés d'elecció de
i h» la rpès mínima inferencia a la

del General, nosaltres avancem la hipòtesi, no
ari, qye lmtegress*n tls cinquanta pronoms electors

que indirectament a paers i
de quarter. Tret quatre paers t vint

dos-cftnts prohoms son l'únic col·lectiu

"* Vsm tenir d'íntrodutr-nos al ttma amo motiu de
«n cl dt conferences sobre Ej rejEL-TJAflfflBlLi

Ti£f6§a JL Ifpoca mejpNevaMjDfiStonia. concretament Max TURULL,
"El a Tàrrega al XIV" (Tàrrega, abril
1987) Les que SARRET Pnvitofl?s_iie_Tarr8ga_

50 200 261 i 270, FONT l
t«!r!Prij RIBALTA,TURULL A^uns _aspectes jtej r|gim
.o? Tàrrega L_Jift?yt£a__M__seflto .XIV. Les fonts

es troben a I'AHCT Fons municipal, Llibre
de Tàrrega l, II, ill, Pergamins I
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í que al te Cervera ai
XIV M« sota (58), m

ma. més w van sobrepassar la xifra ctete dos
cents assistents

58 AHCC Ferrer, 1359 oct Í - 1360
9, 1 §v
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3. REGULACX) JURÍDICA DE LELECOO DEL CONSELL

B mecanisme d elecció déte de govern era, amb
el d atribucions, un déte aspeóles més importants de
'estructura municipal El model etecttu que s adoptava pod»a
determinar tes característiques d'aquell municipal, en el

lli permetre una representació ampla o bé «n
restringir-la notòriament. En del rei fixar
aquest mecanisr- electiu a Cervera, tot i que també existiren

de les duélente classes urbanes perquè n'instituís un
0 altre De manera que un M aparentment formal o tècnic
esdevenia, en el fons, un

El pnmer terç del s, XIV es caracteritza por una
intervenció del monarca en el funcionament del règim
municipal. De la de la en depenia en

una publica que capacitat per
taxar béns i cobrar impostos als veïns, t podia produir una
normativa d abast municipal que inerta eficaçment en la
vida quotidiana de ta comunitat. estudiarem el regir,
d atribucions del Consell al llarg del s, XIV, però podem avançar
que la seva capacitat política » operativa era considerable

pel qua) és faci d entendre que dels òrgans
directius esdevingués un fet important

Podem dir que el període que denominem de plenitud del
règim municipal s enceta amb una reforma que és una reacció al
desgovern i la corrupció Els reis van manifestar
expressament i amb intervencions llur voluntat de

i mantenir un govern tquànim, representatiu i
transparent Aquest epígraf pretén els mecanismes
jurídics que l'accés als de paer > de
consetter.

L'ixpressiò "membres del Consell" pot rebre diferents
En sen del qui

contempla la normativa legal vigent i que pe f tant incideixen i
de municipal D'una hi hauria els

membres amb capacitat de govern ; amb funcions polítiques paers
1 consellers (tls prohoms només podien opinar però no decidir); i
d altra els membres auxiliars o amb funcions

-tot i la diferent gradacté-, entre tls quals
podríem incloure des dt l'esctivà de la Pàtria fins tots els

de la i control déte productes,
pel clavan i l'advocat Però la diversitat \

singularitat càrrtcs és prou important i complexa com perquè
hi dediquem un apartat sencer Igualment posposem l'estudi del
paper del batlle dins el govern municipal

En aqutst tpígraf ens centrarem només en l'elecció dels
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càrrecs dt govern, i sobre m tím
mecanisme vigent p« deodir qui regina ets oHos fa
paer i * cons«%r tut tard farem IM apreciacions polítiques
que vinguin al cas

3.1. Any 1331

Amb el sistema de de 1311 i§ i ü) i
lis reformes posteriors, li reproductora M es

però s ampliava el {te Una nova
popular que ne podem datar amb (eníre 131? i

1331} i que \a hem posa de que «i desgovem t
els malgrat tes «I seu
moment La del rei w una

a d elecció de i del
aplicable En «s m la

m minvaran tos del municipal.
el 1331, la detecció de

d« govern (5i)

El 1331 ia i amb ella
un altri de 27-30) El

de It t i a vint
que per El privilegi

d'Alfons Itl es el 13 de de 1331 > que
en vigor ti pròxim dia de o sia, en

\ següent

Per proetdtí «I del Gonsel
s avindrà a una de ia vila e n

* ia de en vila
voten que s« en axi que
de ¡a vila en mi parts ' (So)

També a Tàrrega, amb Pere lli el 134?, es dictaren
sobre la forma detecció per tal d'evitir traus

t El nou de paers t
per mans » instaurava el e«rcumscripetor»al

dels La vila en quatre, on

AHCC Pergamins 29, 1331 13 Publicat per
CANELAJURULL "Tres pergamins "

Ibtdem Cap document ds procedència reial ni tampoc
municipal no dehne« ni l'extensió dels quarters
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una de tes parts aportava el nombre et càrrec» (61).
esdevenia dividida MI quatre

quarters I en m parròquies, però en el srstema etecou de
càrrecs respectava li representació a través dt IM

(it).

D altra tente, Francesc (1330-1409) m fa
d aquesta manera dt partir Its i d.ns la seva

teona formulada al llarg del del Cresnà". i
en al capítol CX:

FOUMA DEU HAVER CIUTAT 86LLA E BE
EDIFICADA per consegüent ta

p ti,
t part plaça

t bella, e en parí
qualque gent especial ^

Pero la dElXiMENiS no PS- deuna a la
practica o política, sino •( seu raoonatitzador
que Probablement cal

tes en una de forma
EMI tote «e t «guals La

tn bams també té un p que
eis que han de

(64).

En la eis una
(65) , Van un per a i elecció d«

81 AMT 3S, I, LP III, §4r. Pot vetifts
RIBALTA i Max TURULL del

(Tàrrega, 1Í87)

62 CARRERAS CANDI: de
CataJynyi.. cié, (Barcelona, §/d^ També se'n ta

Ttftsa-Mana VINYÖLES: Lî v«di_aiM »̂ii?l a vers
43,

53 CX

64 Tomar a el VILA Li

A Manresa d« de govern es fa sempre
per "mans", i no h« ha cap »ndia de de l'espai amb

admtnstrat»¥a (Joaquim SARRET I ARBOS:
"Historia de l'Estat politic-social de Manresa*

V (Manresa, 1935), 33-37, A
Barcelona la administrativament dividida en quatre



qualsevol mena ai càrrecs amb Per « l'elecció
te 1333 to documentació )a dues
expressions ' .dicte quarte partís sive quartern...- (66). Cal
suposar, doncs, que to parteo va respondre a pràctiques
per « facilitar tot etecaons de representants Potser M fana
considerant to te poWac<ó i «is aspectes
topogràfics te to vita. Hem de recordar que tots quatre quarters
tenen «to mateixos representants sigui quin siguí ti moiiu te
letecctó Nio obstant, els no sempre deunen ser
absolutament clars, i més en els onmers temps, ja que en algunes
ocasions trobem diferències a l'hora de fixar ne to

(87)

Per tent, amb quatre m
procedeix a 'elecció te i segons dicta el
pnviíegi reial:

"La qual te en vila voten
que sie feyta tu axf que de to
dicta vila en (III para, te part sien

lli promens mitors, tos
nomps teto
sienclosos en sayels. rodolins o cocorons te
cera, e que sien d'egual forma per tal car que
negu pusquc Ir nom te negu d aqueis E
ien en I o cubería e
plena d aygua E sí 1 de Vi o
te Vllans. aquel qui trobaran E a qui I
daquels lli preñe, e de qui lo

* nom tnia otra to dit infant penrà, si«
en aquel an paers te la dita vila. E azè matex
te tos lli de ta drta vila sie
feyt per sien Ull qyi per tot
l'an rtftsíiufn, ordenen e procuren los
te la (Ma vila, E aye daquels paers
ptr § per saín seu de! dit CC

o Quarters (ti tel Afer, tl dt Framenors« §1 del P», i tl de
Sant Pert o te la Cotote). i §n set parròquies a tel
XIV, perè Its càrrecs dt govern municipal no

sn compte pártete, smò qye utilitzaven el
a partir dt tes "mans" (Francesc CARRERAS CANDI:

I (Barcelona
s/d). També ho VINYOLES Li_vria^ gy<ftdjdnj._a_J^£ggoria

43-

66 AHCC 1332 -1333 44v

67 ESTEVE, MARTI.TURULI 'Evolució històrica,,.', 13-66.
Ens remetem et nou al cap, I, 3
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soWus barchinonesos tte to; n En n après sien
etets X conseyters an to quarta part de to
dita trite. Endosos en cera te d aquete
V d'aquels Im quate to A pnmer
penrà, sien cons«ylers del dit an E axi deis
altres tres romanens partides sien pe,*
M que sien XX per comte tos desús
drts • (68)

Però tal com veiem, ta normativa expressada in tl
toit em insuficient en base • una estricta per
aplicar-lo ei seguida. Restava evident que ei paer i anc
consellers de cada quarter eren per l'atzar d'entn una
tema i un quatern. respectivament, de prohoms de caita qu '«ter.
Ei privilegi obviava uns que era omplir:

a) en la primera elecció, ¿qui proposava els noms d'tnuelfs res
i deu prohoms quals sorgiria un paer i cinc consellers)7

b) ¿quina incidència temen els paers i consellers celants en
l elecció nous càrrecs9

El privilegi d Alfons III, que es preocupava molt més
d« fixar el marc jurídic de tot el règim municipal que no pas el
procés electiu, probablement va completar-se subsidiàriament amb
la regulació de la jurado de 1311. El de cooptació era
el que regia, ja que, amb alguna limitació, no havia rebut cap
derogació oficial El 1331 trastocava els criteris de la base
eleciíva, els noms dels càrrecs, però no el funcionament de
reproducció de magistrats Una altra vegada ens ensopeguem amb ei
problema de r assemblea Qui teñe dret a intervenir en el procés

des de la bas«? Qui composava un quarter? Tots els veïns
o da familia' o bé too ais prohoms dt demarcació?

En principi res no ens fa pensar que no es tractes de
totnom És més fins i tot h» ha la possibilitat que te partició
en quarters obeís a la idea de fer una reunió massiva
de veins que intervindrien en tos propostes de candidats, la quai

fora de dur a terme a de circumscripció única
a tota la via, l'elecció per quarters no responia a criteris
sòcto-proffsswnaís, sinó pràctics, ja que sembla observar-se
qui no encara una de l'espai (69), Amb

AHCC Pergamins 29, 1331 13; Publicat per
CANELA.TURULL "Tos pergamins "

69 Max TURULL RUBINAT "Estructura urbana i comportaments
polítics diferenciats a tes poblacions medievals (Cervera 1332-
^333}' Cervarjna III (Gervtra, 1985), 29-54,
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tos demarcacions ne M garantía WM de mm Im
classes soaate smó una representació teòrica- d'aHò que
satisfe* a la universitat

3.2. Any 1333

Lambiguetat contemplada en e! text de 1331
desapareixerà a partir del primtr i acords
municipals (FIGURES 27-29). Es va convertir en costum anotar el
contingut del pnvtlegi concedit per Alfons III, amb tes
precisions adients en ete pomers folis dt tots els volums de
consells Havent-se conservat fragmentada la eollteeio d'actes
del primer any documentit haurem d« als prolegòmens que
introdueixen la segona i que corresponen a l'any 1333 (70),

El fet que M fi de l'elecció es
redactés en M, mentre els apareixen en dona
»dea del caràcter ofriai del text. que recordar oi
privilegi de! Benigne El document per quarters tote í
cada un des moments del procés efectiu. els noms
individus que hi intervenien, i també amb el elegits Per
tant, a més d introducció a) volum, es de la
transcripció de I acta de designació d« i

Podríem separar Ms en procés electiu.
d'una banda la constitució i presentació de compromisans i
delegats, d'una aítra els prolegòmens i déte
candidats, i per acabar i elecció en si el detall de

tos minúcies.

Dissabte pel mati desprès de es trobaven reunit"
uns quants veïns del Cap Corral a la Sala de ta Paena. i segons
es diu:

"...eonstituti personaKter in
ville predictt nominibus eorurn prop*s et

Celebrant-se tes etecoons dt Nadal, ens és
d identificar una legislatura amb el còmput d un any segons

el sistema actual. Pero aquesta prunera meitat del segle XIV eis
anys interferien l'any vigent, segons i encarnació de
Crist i no segons el seu netxament. Així la primera legislatura
(1332 segons el còmput actual) començava un 26 dt desembre,
immers en el 1331, i acabava un 25 de desembre immers en el 1332;
i la segona legislatura començava al desembre de 1332 i durava
fins el desemgre a ple 1333. El document, d altra banda« no
segueix plenament cap dels dos criteris cronologies: ni
l'encarnació ri tampoc el naixement de Crist Comença el març
(inici d'any segons l'encarnació de Cnst) de 1332, i acaba cl

de 1333 (però acaba la legislatura política, no l'any).
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etiam ut assueveruni omnium alarum
seu degentium in pnmo quarterio

dicte vMt tint prima quarta parte del Cap
,,,' (71)

AI quarter de Montseré:

'Eadem eta tt hora quarten eodem. stanti
(...) fit plures alii degentes in quarterie
àive quarta parta vie de Monte Sereno 0t
valliun et aliorum vicorum dicti quarterii
(...)• (72)

Al quarter dt la Seboliena

"(...) it alii prebi homines habitantes
m quarter» sive quarta parta ville predicts
de la Ceoolena et del carrer de Barchmona e
de (abeurador tt ceterorum vicorum dicte
quarte sivt quarte«, rtommibus eorym

tt omnium alioum dtgenttum m dicto
quarttrio (..)" (73)

I en el darrsr quarter, ei dt la Plaça

"(...) tt plwres ai degtntes m quarter»
intus pórtate dicte ville de Platea et vite
now tt cettforum vteorum dicte quarter«
(...)' (74)

Per tont ti primer pas consisteix en l'acte dt
constituir se i presentar-se al uns delegats representants
de la resta de vtïns del quarter en qüestió El document només
anotava els noms d alguns dels compromisans delegate, |a que
després noms s afegia que n hi havia d'altres. Aquests
compromisans i eis acompanyants rebien l'apel·latiu de
degentes a tots els quarters, i també, a més a més, rte prohoms.
Per tant pensem que aquests electors no havien de complir cap
requisit particular respecte de categoria social Sembla, això

71 AHCC Consells 1332-1333 41R-42V

72 AHCC Consells 1332-1333 42v~43r,

73 AHCC C. 1332-1333 43v-44r

74 AHCC Consells 1332-1333 44v-45r Tota la informació que
dertalterrt d'aquestr procés esta contemplada entre els
folis 41 r i 45r a AHCC Consells 1332-1333 Evitarem en endavant
refer»r~nos-h» repetidament,
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si, que havien de ser habitants o estadants del quarter enel qual
se celebrava l'etecaó

Després dt ta constitució d aquests electors començava
ta designació dels càrrecs. Els (tols prohoms eren
portadors d un pre-acord pel que feia als seus candidats.
Lliuraven al batlle de la vila tres rodolins de cera, tots
iguals. qu« a l'interior tenien un pergamí petit amb el nom -un m
cada rodoli- dels tres candidats per a un Hoc de paer d'aquell
quarter. Feien «I mateix per Mar els cinc consellers, i
lliuraven al batte deu rodolins amb deu candidats, un a cada
rodolí.

Els candidats assignats tots ells prohoms- eren
que preferia la majoria ("maior pars*) dels "degentes"

del quarter. A més. havën de ser considerats "abites et
suficientes" per regir l'ofici de Pàtria durant un any Els
consellers havien de reunir idèntiques virtuts

Els prohoms proposats havien de complir uns requisits
expressats en la vessant negativa No podien optar ni als carta es
de govern ni als que estipulaven els privilegis, homes
que duen tonsura clerical, els usurers t els batlles dels

S'afegia que ningú no intentés contravenir aquests
manaments, |a que de fer-ho hom s'enfrontava contra la voluntat
del rei i la forma dels privilegis, motiu pel qual l'infractor
seria penat. El batfe intervindrà només §n cas que fos
necessari.

Acabats aquests aspectes introductoris t 'égals, un o
més notaris signen aquesta acta, amb testimonis, i es dóna pas a
i ttecaó efectiva dels càrrecs.

Els rodolins de cera amb un pergamí amb el nom dels
candidats de cada quarter es dipositen en un bao ple d aigua Es
cerca a rattar un noi d'entre 6 t 8 anys perquè extregui els
rodolins de l'aigua, ajudat d'un "cospore s»vt taylador" El
batlle presideix la cerimònia i ordenarà al noi que agafi un
rodolins, el nom que hi haurà en el qual, serà, s» no hi ha
objeccions, elegit paer per aquell quarter Havent-se retirat els
dos rodolins sobrers, s'hi dipositen els dels deu candidats a
consellers, i es repetirà el mate« procés fins tenir cinc noms
de cinc prohoms d'aquella quarta part

Aquest procediment es repeteix per escollir el paer i
els cinc consellers corresponents a quarter El text de cada
elecció indica qua ts feia el matt« d'a i la mateixa hora Tamhé
ens adonem qui totes són presidides pel i probablement
{tenim el dubti de Cap Corral) pel mateix notan
L'acta d'etecció de la demarcació de la Plaça de "dictum
puerum*. reftnnt-se al no» que tria els rodolins de dins el
cove, el nom del qual noi només s havia expressat en l'elecció
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dels magistrats del pnmer quarter.

De manera que és mott que tl procediment
de cada quarta part de la vila as mateas

invariablement a to Paena. De ftt ia ho anunciava il text
• Cap Corral: • .constituti personaler m anta

paciane.. " Que aquesta localització no fos contranada sembla
Que, etecítvameni, to sala dtl Conseil fou la seu on es

to cerimònia,

L enregistrament de l'elecció de magistarts locals per
la de 1333 ans ofereix detalls que el privilegi as
1331 passava per alt Però tot i ser substancialment més complet,
continuen observant se alguns jurídicament preocupants Si
bé hem un cos detectors, el seu abast i composició
continúen ambigus. No s'especifica qui conforma ceneretament

cos, ni tampoc m, emparant-se amb la tradició de la
paers i consellers tenen cap incidència en

(assignació del Consell que els succeeix. Atenent-nos al text
de 1331 i 1333 ens trobem amb un obert, |a que tls

de cada quarter apareixen plenament capacitate -sense
evidents- per proposar els noms déte candidats.

Però la documentació postenor aquests extrems que ara
desfigurats

Efecttvament.la mecànica del sistema electiu de càrrecs
pel règim municipal encara no estava definitivament establerta.
El buit que va deixar el privilegi d« 1331 va fer

la intervenció d'un per trobar-hi
solució.

Les del dia 2 i S de desemeja de 1333, quan ja
la segona i s'aproxima si i *oment u« celebrar

eleccions.son espectalment pel que ta a la
-i encarí, no definitiva- del mecanisme per escollir els

i

Una vegada es el clima de tensió social el qui-
un institució-la'. L'agrtaoó social a Cervera

-documentada als volums d'actes del Consell- pot datar-
se d'ençà la instauració dei nou règim de govern local La

de la documentació ens a conèixer la
d'aqueï i les causes directes. El

22 de tl Consell nomenava una per intentar la:

a bon estament de la vila* t
que "aye oy. rancor e mala voluntat

per roñes, per o per naftres.o per
morts, o per qua! que rano, tos quals

s'entrameten de pau e de fer
de lur e entre aquels [
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] y o ranchor s« segons que es dit" f7§)

Notícies semblants es repeteixen de tant en quant, ins
que el desembre de 1333 es troba a la vila Joan m tint
que Patriarca d'Alexandna amb la intenció de pacificar ta vrta.
Probablement no era casualitat que la amb
un période fit de cereal (76)

ÉS francament potsiWt que tingués ti
seu origen en el sistema de representació municipal. Tant és així
que l'infant Joan esmerçà bona part déte seus esforços en
consensuar, amb el Consell í els prohoms de Cervera, un de
representació i elecció de càrrecs que omplis el buit de 1331,
però que de cap manera no suposés la derogació o lesió del dit
privilegi.

Respecte la formulació del sistema d'eit*caó,
semblava ser que el problema eren els prohoms electors,
que proposaven els candidats a paers i consellers. Davant les
"ranchors o mates voluntats que sort susp-cades ésser entre alcuns
de la vita per alcun sedament que ere o es dit ésser els
poblt, o entre ateuns del poble,,.* (77), l'Infant Joan va oferir
-pr, la del 2 de desembre- dues solucions als 8 prohoms que
dstaven negociant amb ell,

a) la primera en que fossin els prohoms de cada quarter
juntament amb ell mateix els qui el paer i els cinc

de la demarcació,

b) la segona contemplava, seguint la forma del privilegi, que
fossin cinquanta prohoms de cada quarter els qui elegissin els
magistrats (paer « conseller), congrtgant-se el poble per
quarters tal com indicava el documwit referit

Davant d'aquestes dues propostes el Consell va optar
per una tercera que venia à desenvolupar lespent de la segona
que havia manifestat l'Infant Joan La idea consistia en que
factual paer i cinc consellers de cada quarter fessin elecció d@
cinquanta prohoms, els quals designarien els candidats que
s elegirien segons ei sistema dels rodolins > el bací d'aigua.

75 AHCC Consells 1332-1333 14v-1 Sr

7fi
L'onze de desembre del 1333 el Consell és clar "(...)

t com grar» carestia fos en la vila de Cervera (...)" (AHCC
Consells 1332 1333 108v.), Ampliem el tema a Max TURULL RUBINAT:
"El 'mal any pomer* a Cervera: trt»ibals sòcio-politic i crisi de
subsistència (1333)" MjSj§JJanja_CerY?i!ria 'V (Cervera, 1986),
23-54

77 AHCC Consells 1332-1333 102v
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Però el ventaba problema era la del» cmquanta
prohoms m potar-se d'acord per nomenar candidats. É no
aconseguien t) consens necessan perquè popíes Lar endavant
relecoó, aleshores m recorreria al mètode "de mes wmm*;

•(...) Í aquete etets (M als 3 i 10
candidats) tesan te noms per mà publica, •
cascun éá noms en ( ¡ dt cera. «
saquesquen ta forma cW pnvitegi en aquest
Wye Mot. E » per ventura de la dita (
] dits L prohomens íivemr no's ponen ( ]

dique HI veu, e aquel [ ] dits L prohomens
[ ) a paers, t te X prohomens que mes
veus d ésser sien a

e segons la ëel
dit sen e (78),

Aquesta era ta proposta del Consell que anava
acompanyada de la insistència qu« ti

dt 1331 ni es lesionaría ni es sinó que ta
vila pretenia que romangués plenament vigent

U (tel ola 9 d« va
la proposta M del día 2: prohoms de
caita charter elegits pels càrttcs escollinen els

que al de t als de
selecció que »s faria -segons ei privilegi pel

de cera

L acord, que comptava amb «i suport de la major pari
a la vt una contra

proposta del negociador ratat. les
extraordinàries tensió, agitació, etc que ta vila:

"(...) Si § l J
on per tol com o

la vita perqué penyl
d'ateu no s seguis ne fos en la dita vda, lo
oi noble amb tos
a an elige- r tos dus L dt

e que
desús dita segons que i art Consey! ere
acordat e la del dit
(.-)" (79)

Dt qui -• extraordinari només per
any- tls es tn tl

78 ÂHCC 1 332- 1 333 1 03r* v

79 AHCC 1 332- 1 333 1 06v
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procés d'elecció (M següent de
Joan, Patriarca d'Alexandria. Sembla ser que la proposta m rebre
un suport gairebé unanim. m I qui amb matís Déte M

• ü sessió, to mertat van l'oferta M om
l'havia exposada Joan; els també s'hi adherien
però crewn convenient que ete també participessin-
amb ete paers i l'emtssan rewl, en ei electiu, encara
que reconeixien ta possibilitat de rebaixar el nombre de
consellers si et creia convenient.

L acord per afrontar les properes eleccions del dia 26
de desembre semblava ferm en acabar la del dia 9. Del tema
ja no se'n va tomar a parlar en cap ato Consell, ja que
aleshores la vila estava preocupada exciussivament del proveïment
de donada la fretura que els veïns de Cervera Fet i
fet no va quedar ni el paper ni el d'intervenció
dels cessants Aló que si era fou la

de» noble de Cervelló, veusportant del
Procurador de Catalunya (§0) que amb els paers per

els cinquanta prohoms compromisans de cada quarter. Les
tes havia Untant Joan, però

I àrbitre de l elecció fra un altre Guillem d® Cervelló.
però, p havia intervingut a la vila en ocasions, abans
que els problemes socials augmentessin de to (81)

Toies precisions han servit per adonar-nos
qum era el mecanisme que regulava leiecao de paers i

Malgrat tot continuen existint alguns aspectes
que no han resolts.

E! desacord compromisans o el prohoms del
quarter no era cap novetat Ja hem vist com el 131 § es fa

la intervenció dtl batlle reial per sortir d'un
institucional Fou l'oficial qui va procedir a

su\u Sobre les característiques del càrrec veure Jesús
LALJNDE ABADIA: La_Qgbynag6n_Genera> en la Corona de Aragón
(Saragossa-Madrid. 1963), Segons aquest autor Guillem de Cervelló
es "Gerent vices' (veusportant) al menys des de 1331, amb
jurisdicció territorial per tot el Principat El 1335 deixa el
càrrec en considerar el rei que feia ostentació excessiva de
luxe. Seguint LALINDE, te institució del Procurador General no
cristal·litza, "de facto", fins 1340 El 1323 havia hagut un
mttnt, qut no prosperà fins vint anys més tard, d'unificar tots
els portantveus tn un de sol. La diversitat de càrrecs que sota
Jaumt II es va manifestrar en les figures del supra-vtguer, els
responsables de supra-veguers» etc. va desaparèixer amb Alfons
III Es probable qut el 1333 Guillem de Cervelló ja fos l'únic
"gerens vices* de tot el Prinopat.

81 TURULL a u 128-129
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l'eiecoó atesa la incapacitat de d aquells electors
Ara. m canvi, la .ntervenoó del M limita a prestoir i
ding.r la « * després * Però « batlle no
intervé en res quan el municipi Guiem de
CerveHó o amb Joan. Ei MI (ocal (M batfle
era un VQÍ de la vila) feia drfic.1 un paper d'arbitratge
totalment imparcial. LA magnitud del problema, Que ja feia anys
que s'arrossegava.deuna impulsar el re> a yn
negociador de mes pes (82).

Un aire aspecte legal a resoldre és el del o
el focus de las desavinences re«al actua en

dels cinquanta pronoms. amb ato i
els consellers, però no es diu res d'una 'ntervenoó. tes
propostes dels candidats ¿Quin havia de prevaldré entre
els electors per a elegir candidats7 En darrera el
Ce r, ¿ell del dia 2 de desembie ja to de
fer-ho "a mes vty§" (S3), ptró «n la final no s'inetou,
al menys explícitament, aquesta actuació

L'ultima cosa que voldríem esmentar és l'interós
repetidament manifestat per tots els prohoms en el que no
es perjudiques, sota cap concepte, el d Alfons lli de
1331. Tant és així que els a la del dia 9 van

a Gutem de Cervelló

*(,,.) que.l £A noWf veus portant face I*
cartel a la universitat e als
d aquela. especialment a que son en
aquest Conseyl, que res que sobre les
coses se face, no sie o derogació akJit
privilegi, car res no entenen a dir ne a
conseylar contra aquel, ne aicuna cosa
continguda en aquel en ans romangue e sie en

°* La proximitat §ntrt i és simptomàtica
quan, per exempte, el desembre de 1332 el Consell decKJeox de
regraciar ai batlle econòmicament pels favors i pels
futurs (AHCC Consells 1332-1333 34v). D'altra banda, el 1380 ai
Consell sol·licita un provilegi al ret segons el qual el batlle
no fos veí de la vila (AHCC Claverïa 1380 94v.)

A3
^ *(..,) si consentie o volrien ( J quant aquest on

per tal com ateunes discòrdies o voluntats la vila perquè
escàndol periyl d'aku no,s seguís ne fos en la dita vila, lo dit
noble ensemps amt tos paers, pogués quant a aquest an eliger los
dits L prohomens de cascun quarter e que fassen l'elecció
desús dita segons qua. I dit Con se y i ere acordat e segons la forma
del dit privilegi (...)" (AHCC Consell 1332^1333 I06v).
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sa força • «•§«(.„)* <•*)

Mi defensa déte pffvlepii on tant Que garantía
d autonomia i protecoó contra jurwdicaonais
extenors Ml una preocupació lògica en IM qu« ti reí i
(M Corts prenien et protagonisme w h creació del dret, mentre
els vMtn amb que
permetien progressos

L organitzdoo • ions öei era una
calia preservar com fos; d'aquí perquè no s alterés el
teit del document. E) pfMtgi consagrava que l'elecció déte

à propi ai marge duna
intervenció directa del rei Probablement els temien una
ingerència reg« aprofitant la cnsi S acceptava
i'ac*uaoó de de any, i

especial Amb tt compromís de no el ttxt del
pnvilegi. aquella intervenció en endavant, a no
ser que comptés, com en el beneplàcit dels
prohoms de te vila La salvaguarda de

un paper en ta vida d« la

Com hem vist, «i de M trova a m»g
la cooptaoó pura i la Podríem dir qu? es

d'un mixte, on tant la
càrrecs l actuació de 'atzar a uns cens
candidats A de to »ambé. et s'ha
oben: -no del tot a la S» de
suposava un cercle tancat ( cooptado i ara els tenen una

incidència per dels 50 de demarcació,
però, que no M per la comunitat de

veïns, stnó peto cantes p no tan
impermeable com ei d'abans, la reproducció

de grup« o amb un major
d obertura la clau de la els càrrecs

que te del nou i en
podien configurar. la composició

dt la Raería. L'etecoó d'uns prohoms
o d'uns en un resultat

que només tn darrera ta sort

3.3. Any 1334

No prou exacte que el privilegi
de 1334 tsdevtnia definitivament el reg»rn municipal

84 AHCC 1332-1333 10?r
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de m baixa edat mrtjana Gem • vwa
^ ^^j ^ ..—,_A ..-—- * ffk ...isotmtSB a continues twwonnacions "ero en

restructura bas«a at to si que va acabar de fixar-se
amb el pnviítgi que Alíons W concedia a la Cervera 4 • at
novembfe de 1334 des de Tortosa (FIGURA 30) <i§),

Ü contmgut del document van eis paers
de en manar la complació del deis

•dedaraciò en qual se (tau ter hi
•Mme déte pahets t conseyters» r

El privilegi dt 1334 els parallels en ete
de 1311 i 1391. Tots ells per
el ö*4 i tots fan
en el detecció dels càrrecs de govern. Però el pnvttegi
de 1334 no es dt op sine que es un

per eel text de
1331 El prop« Hi de

i pretén, amb un altre text,
No per això el ai

contrari, ofereix unes i d altó mes
per a tens « la

de leieccio de de la

Procedirem a una del
documentarem eis aspectes més

en alio que pertoca al fet i ho
si s'escau, amb referències a textos

El privilegi comença recordant (ordenament de la
que tenia per finalitat "augmentum vite nostre

Cervane*. Per ter-ho possible pretenia -recorda el text-oue
ta vila els homes més idoros i encertats, perd "non

de maion et meBori manu set de mfertonbus", tote ete
quals assumirien les funcions dels paers que després va derogar
li juradia i reinstaurar la paena. I 'què el contingut del
privilegi no es vegi descontextualitzat, >d una breu descripció
del d'elecció segons la partició de la vila en quatre
parts, referint-se directament a la normativa de 1331, dictada
pel mate« Alfons III

Arribat aquest punt -i havent-se fet ressò del paràgraf
conflictiu- el rei reconeix l'existència d'un buit legislatiu que
era motiy de disputes i conflictes.

AHCC LP 1334 novembre 8, 23r-25r En endavant només el
citarem quan es reprodueixi algun paràgraf del seu text. Del
eonrart se sobreentén qui la informació procedeix d'aquest
document
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'(...) MM quoniam m cHcto prrvOegto mm est
cautum qu) atfeattnt In quÉëtt quane parte
vite «w pacanos predtctos eligefo it
proptefea smgufct ann« magna M dicta v«a
matona dtss»n«joni$ murgeret ( r(86)

1331 no qui
ets candidats 9» a t conseHers a cada
Aleshores es regulava «in que

it

*(,..} ta quai elecció de en vrta
que «tu en an que

al to dita vila 911 il di part
sen Ni
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m n apres sten atets X conseyters
en la quana pan de la dita vtla ( ,)" (8?)

aquest text de 1331 havia de dur a
i fins i tot contradictòries. En ta

pnmera de 1332 no es parla mai de cap nombre
de compromisans electors Els "degentes" i prohoms

que m al batte estaven en nom propi i
Però into no en dp ia que en la

la de ta legislatura de 1333, es necessari
d« de Cerveltô i Joan. U solució

d'aquell any era ja que es prenia una opció no
en el text del privilegi

a punt de començar ta quarta legislatura, el
rei r aplicació de la

que promulgada L elecció dels
que era el punt conflictiu, es així

"quod et consiliam ville qui
nync sunt vel rnaior pars eorum qui vocati

vigília domini
proximo nunc et de mdt die anno

nonam pnus ab es prestito
« füQfum quod «

hoc non proprit sed ad honorem et
comudum VA ac tocius rei publiée se

de qualibet quarta parte
ville pmdiete qutnquaotnta proceres de

it fid« partis
s«c elect«.* (8S)

Com veiem, s'aplicava i prenia caràcter legal, aquella
que s havia pactant entre Consell i reial a

començaments de de 1333. Eren els paers » consellers de
quarter, o ta major part d'ells, els qui designaven els 50

prohoms (en aquesta ocasió tracta de "proceres").
La »dea difícilment va sorgir del Consell, que

un --»stnngrt o tancat. Els 50
fa en una de les dues propostes que

l'Infant joan va fer 3! el 2 de desembre de 1333'

"f ) e la segona, ço es saber que L
de cascun quarter ftijsen la elecció

87 AHCC Pergamins 29, 1331 setembre 13; Publica! per
CANEUJURULL "Tres pergamins *

88 AHCC LP 1334 novembre 8, 23r~25r
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del paer § dels V conseyters de quarter
segons la tom« del pnvilegi (..,)* f»)

El buit nu s'ompte només que seran
els electors -te qual cosa és una jurídica-,

sinó out a més que l'etecc»ó de compromisaris to faran els
o bé la major part ("vel nitor

parts eorum ") Tanmateix tl procés electiu tindrà dos moments
diferents ben El dia abans de els paers i

designaran compromisaris, i el dia
després de Nadal aquests últims procediran a l'elecció de
candidats t a l'elecció dels càrrecs entre Its propostes dels
electors

O altra banda, el privilegi de 1334 inclou uní novetat
que entra en contradicció amb el que es va fer el 1332. El
jurament era la garantia d'aetytr bé i réclament, en benefici de
la publica t al d interessos particulars. El text de
1331 no atorga cap poder especial -m en reconeix cap d ordinari
al Pera en canvi el 1332 •- apareix clarament
presidint i dirigint tot el procés electiu El 1333 no se b
coneix cap actuació en la negociació de la cnsi institucional I
ara, el 1334, continua al marge de tota aquesta dinàmica. El
jurament es prenia als cornpromtstns tant des de la seva
com des de I esgrao superior-

'( ) Quinquagmta videlicet cuiuslibet
quarte partís vel mator pars psuorum prestito
pnus per eos eonstmil» luramento »n posse
pacianorum ( ) (90)

Més tard es toma a insistir en la qüestió del
jurament i també són els paers qui tenen la facultat de
prendre), la qual era una responsabilitat del batlle aquell
1332, tot i que la juramentado no s expliciti

Havent resolt l'elecció déte 50 compromisaris, calía
procedir a regular què es feit en cas que aquets electors no
aconseguissin cap acord per designar candidats Aquest problema
jurídic ja es /a contemplar en la CASI de 1333 El mateix
Consell, desenvolupant una proposta de l'Infant Joan, recollí la
possibilitat de decidir-se segons el sistema de més veus,
aquesta opció no va prosperar ni se n va parlar mes aleshores El
text de 1334 era ben taxatiu en aquest buit

"( » quod si omnes predict» quinquagmta vel
maior pars eorum non possirtt súper electionem

89 AHCG 1332-1333102v

90 AHCC LP 1334 novembre 8» 23r-25r
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paciariorum tl consiliariorum tpsorum
unanimité» convertiré, decernimus •§ casu quod
dicti qumquaginta «MI mater pars eorum statm«

unum nolarium in posse euíus quiltoet
eorumdem sub virtute predict

exprimât votum suum nominando personas
vel quas ad officia

eitgi voiuent vel assumí et qui plures voces
in pAdarium tl §*fvtia

formà prefacti
(...)• (91)

La esteva articulada d3 tal manera que
s'aconseguia no prendre protagonisme als compromisans i sortir
dti punt mort que provocava tl dtsaeoíd en nomer ir candidats Els
cinquanta o la major part delís havien de posar se
d'acord en un notan en poder del un d'aquells
cinquanta i expressaria -widtvidyahntni- la
respectiva per candidats de paere i Per tant
no era tot el cinquanta pronoms.congregats ptegats,
els qui s adreçaven al notan que havien sinó cada un
d'aquests El notan prendria nota del dessig de cada
compromtsan i és el cas atenent el numero de veus dels
candidats. Per tant, ei de més veus vote- continuava
utihtzant se d'igual manera que ei Consell ß havia proposat el
2 de de 1333 L'única era que els vots -o
veus- tren ccmptabtbtzats pel notan elegit

D altra hem d'entendrt que aquest còmput
desgnava t no càrrecs. El text no es gaire explícit
en sentit. el fut de recordar qui cal seguir te forma
del "prêtât« ens «due« a pensa. qu*. segons
s'indica el 132*. es teta per m:*jà de rodolins
de manera el procés no s havia alterat en

Els conttnuavsn nomenant candidats i
continuaven deodtnt-st per l'aöar L une canvi era el

mitjà d aconseguir ei nomenament de candidats en Hoc d'un acord
congregate tots plegats, es fe»t per una

comunicació i jurament >nd»vtdus en poder del notan

EI fet que no s'alterés el procediment té una

La de institucionals per desacords dels
memores no es rtsoWna amb una ingerencia extenor sinó
que s observava una mttma. Així la incapacitat de
nomenar càrrecs e! 1316 va obligar al rei a atorgar facultats al

per a que »os ell qut elegís els càrrecs, ara, el 1334,
possiWitat ja no era considerada De fet, el document

tb*dem
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de 1334 havia destar en concordancia amb el pnvitegi de 133!
p que era un instrument jurídic per contemplar-lo Í facilitar ta
seva aplicació Amb el text de 1331 com a base, no era possible
ni introduir-hi contradiccions. Concedir facultats al

hagués una novetat no contemplada el 1331. Aquest
tncloure'l dins l'àmbit de i autonomia municipal

en un dret privilegiat que dona suport jurídic a ta
pretense municipal d evitar ingerències exteriors en el procés
de la consWuctó myniopti. El privilegi de 1331
impermeabilitzava la vita a aquesta actuació externa al municipi,
en dels oficials reials Per aquest motiu s'entén ta

del de no lesionar en absolut la terma dels
privilegis, ia que era la millor garantia de preservar tes

per la univers tat

Però el privilegi de 1334 no es restringa només al
problema ¡ tècnic de lelecció de paers i consellers. El
text els casos en que cal repetir una elecció, la
qual cosa és contemplada en dues circumstàncies concretes, vacant
dun càrrec "post flectto*- per incompatibilitat (1331 ja
regulava en quins casos hom no podia accedir al càrrec), o bé
vacant per renuncia

1 ) »nfra annum decederet vel ex abquo
seu obstáculo vel deffectu

otfic»um paciani vel consiliarw gènere vel
ammimstrare non posset( )* (92)

En les circumstàncies els compromissaris -tote
tils o la rnaior part sota jurament en poder paers eleginen
tres prohoms per paers i cinc per consellers "in parte sua

emtrgtref i segons sindicava en el
privilegi de 1331 Per tant, es repetia una elecció parcial i la
ressolucto final continuava fent se amb ets rodolins de cera

El de 1334 encara regulava d altres aspectes
de la vida institucional del municipi l actuació d'oïdors de
comptes de patrs i consellers a les sessions, la

d efectuar taxacions de béns dels veins etc aspectes
tots ells que ja veurem en el seu moment

Aquest tancava, tn bona mesura. un procés de
continues reformes »r¡í,tttuetonals que van començar el 1311 amb la

« es la interpretació i del text de
la Paena de 1331 Al llarg del segle XIV observarem encara
alfiuna novetat pel que fa a (estructura del regim municipal

ei sistema electiu va qutdar definitivament fixat per molt
de Entre la cooptaoo de començaments de segle, i la

dpi s XV ens trobem amb un sistema rrixte de

92
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compromisans i limitada. En endavant ja ens
referirem a tes conseqüències polítiques d aquesta estructuració
de ta institució municipal.

3.4. Ei sistema tItctiy fins te meitat del tegle XV

3.4.1. De 1334 «1415

Pocs canvis podem apreciar en ei electiu de
1334 en endavant És d agrair que ta de volums d'actes

al una descnpoó del segons §1
qual ts feia del Conte!, Òbviament no repetirem el
contingut de declaració, ja cyie són molt tn la
forma > idèntics en el fons. Únicament afegirem aquelles noticies
que ens permetran conétw mtlor la mecànica electiva i ets

de 1331 11334

El primer matis fa referència al lloc fiste on se
tes al Consell El document de 1331 no

exptata rts en sentit Indica com sha de fer í'tteeetó,
i només "e azo mate« de les romanens III parts de la
d«ta vila s« feyt " La introducció a la de 1333
ia és més expressiva "constituti personaler m aula pactarte
ville predicte * Aquest encapçalament que fa menció a la
de la Paena corresponia precisament al quarter de Cap Corral, el
més allunyat de la seu del Consell Cal suposar doncs, que tot i
fer-se l'elecció de càrrtcs aïlladament per cada quarter, tothom
celebrava la cerimònia a la sala de la Paeria El documentó« 1334
ne esmentava per res aquest tema.

Però com a mínim des de la legislatura de 1356
'corresponent al segon volum d'actes conservat) les eleccions de
paers i consellers se celebraven a cada quarter de forma
simultània El lloc de reunió pels electors del Cap Corral era
iccs'doia de Sant Antoni, els de la Placa ho feien a la Casa de
Santes Creu, els de Montseré al convent frarts Predicadors,
i els del quarter de Framtnors en el convent de I ordre que dóna
nom ai quarter (93) Aquesta descentralització, que perdurà al
llarg del période que hem estudiat« va fer necessan que el
notan de la Paena es traslladés a tots t cada un dels quarters
per aixecar acta detecció (94) Però si en un pnncipi era e!
pae»* dimissionari de circumscripció qui duia el pes t la

93 AHCCConse«sl3567r

94 AHCC 1358 5r, 1362 4r
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dt t elecció, a partir de 1372 sembla ser que
eren tots paers qui» amb el notari, es desplaçaven a tots
te (95). No htm trovat cap referència de quo els

també M implicats.

Els textos repeteixen contínuament que són els
i els cessants de cada els qui
els cinquanta compromisaris ta de Nadal. La

presidència d« l'acte coma • càrrec dels respectius paers,
que e! rsiai assumeixi cap activa (96).

Ei batlle. el notin, sote m Mi d« ta constitució
del Consell. Ei contrasentit s'escau en que els paers i els

que els compromisaris actuen jurament, g
l'hora que són els mateixos paers els qui dirigeixen l'operació.
Er» poder de qy» juren, doncs, aqueste dimissionaris? L'eleeeiô de
1366 clarament qut rebia tl jurament tf notari de la
paeria:

"(..) e tncontinent tos damunt dits e
eonseyters, sots vitut del sagrament por «te
t per cascyn d'ells feyt en l'entrament de
turs en poder de mi» tn Jaime Mayor,
notan regent d*1 l'escrivania de la Paheria
( -)" 197)

B jurament pres a pairs i consellers que
tnaven als compromisaris, consistía en garantir:

* ( . ) que ells per afecció prop« mas a honor
e profit de tota la cosa publica Ce ta
universitat, llegiram de cascuna quarta part L
prohomens mites e pus dignes dt ft
(. .)" Í98)

Els cinquanta compromisarts no s'elegien per separat a
quarter que sí es feia a l'hora di triar els paers i

consellers), sinó que es feta en la celebrada per tot el
Consell la de Nadal. En la sessió era el paer i els

d'un quarter els qui tnaven els cinquanta
prohoms electors, però a«o, repetim, ts feia encara dins del
consell, no a tes ae cada demarcació (99). Els resultats

95 AHCC 1372 3r; 1373 3v

9fi AHCC Consells 1356 8r

97 AHCC 1366 38r

98 AHCC 1379 55r,

99 AHCC 13721v.

556



slNMfm d'anotar m «t volum d'actes com §
part de I acta de l'etecctó Aix i es fàcil de trobar,
si de conservació ho permet, els noms dels cinquanta
compfomisans de cada quarter (IM).

Si la darrera sessió del Consell se celebrava la
de tl dia 25 de desembre es convocava per
ato prohoms que havien estat com a electors d'un

determina! quarter (101). Aquestes convocatòries, o 'albarans".
eren per missatgers un dia per l'attre. uns
déponents dels paers • uns altres del battle (102).

Per Esteve toc leieccio definitiva de
i Els compromisans convocats el dia anterior

es reunien al (toc on era de fer-ho, a cada quarter
jurament en del paer deien que actuaven "en
noms lurs t de tots tos altres de elecció" (103)
De fet és que cinquanta electors, uns quants, en un
nombre «determinat, assumien la delegació per tramet® la

al paer que dirigia l'acte (104). Bis candidats triats
pels de str persones "de tes myliors e de tes pus
dignes de se quarter segons lyf born consciencii* (105).
Però es recordava que, tot mantenint Ja forma del privilegi, no
podien actuar de ni d« consellers els que duien corona
clerical, els púbics, els de castians i aquells
d'altres a qui era vedat de ser-ho (106) L'acord entre els
compromisans es prenia segons l'opinió de "la maior pèrfida dels
dits L prohomens" (10?) o més de dues parts (108), Els textos
coneguts no si s'apiea la majoria simple o la majoria

en el dtls vote dels electors. Però !a referència
a tes *dos parts" relaeiofiar-se a una majoria absoluta
dels dos terços, que »o a una cosa. De totes maneres no ho
hem trobat documentat en cap cas.

100

101

AHCC 1372 42r,

AHCC 13722V.

102 AHCC 1373 3r.

103 AHCC Consells 1373 4r

1 °4 AHCC 1356 8r; 1362 5r

105 AHCC Consells 1356 8r

1 °6 AHCC 1356 8r

107 AHCC Consells 1356 8v.

1 °8 AHCC Ccnsells 1362 4v; 1366 4v.
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Hl rrajoria d'aquestes introduccions als volums
d'acords del indiquen que Its eleccions ti feien saguint
e! M fit 1331. Í de vegades es recorda
eldocumentpostenorquerampliava. elde 1334:

"(...} e per una declaració après per lo dit
senyor sobre aquell privilegi feita, sie

t f 10§).

Pel aue fa al dia de l'etecció del Consell, va quedar
fixat amb el pnvitegi dt 1331. Abans, amb la

juradia, ets s elegien per la d« Tote Santo (110).
El document que regulava la Paena era clar i expossava els
motius del de

"(...} los paers sien elets lo dia
segent de mati après la festa de Senyor
ara primer vinent o esdevenidora.per ta! car

'es persones per ta celebració de los
per mayor partida m la dita via

comynatem siran, e d'aquí enant per caseun an
en lo dit dia (..f (111)

De manera que es tractava d'aprofitar el fet que per
Nadal la de veïns trobava a la vila. Realment aquesta
c»rcymstància no una inadèneïa del tot directa, ja que no
se cap mena d'assemblea de veïns ni «s semblant Eren
els paers i consellers qui assignaven prohoms, Ptro p que
s'havien de triar persones »donees t preparades, es vetllava que
ht hagués força ge-» per facilitar l'elecció déte C0
cornpromisans de cada quarter i evitar-ne al màxim les
absències

Era costum en aquesta època celebrar les eleccions al
Consell municipal en assenyalades. A Balaguer, per exempte,
es feia t"etecc«ó en que coincidien amb la celebració de

109 AHCC Consells 1356 1 r; 1372 1 r

B 14 d'agost de 1332, t refennt-se a la hisenda
els esmenten ets noms d'aquells qui havien estat

regidors de la vila des de Tots Sants fms Sant Esteve, moment
en el s'instaurava la Paena (AHCC Consells 1332-1333 25r)

111 AHCC Pergamins 29. 1331 13; Publicat per
CANELA.TURULL "Tres pergamins,. "
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to ta (to Sant Benomeu (11t), Però el més em fer-ho en
alguna religiosa rellevant. El on (M Barcelona n'és
un tai exemple per l'Ascenoó del Senyor el 1249, per

el 125?, per Sant Marc el i per Sant Andreu •
d» 1274 (113), A Cervera, en canvi, es teta coincidir la

eivi ''any natural, tot i que la ens hem let
refent a la interferència entre l'any natural t la legislatura
ctvil. amb l'any religiós que començava i acaba/ »* narç per
rEncamaoó d« Cmt

Però com détem, pocs canvis poden apreaaf-se en el
règim municipal de 1334. Ei Off t privilegiat va continuar
com a font important, i diferents normes afectaven let relacions
jurídiques de la vila, però cap delies va incidir directament en
la instituée de govern municipal En tot cas podríem fer esment
a tres disposicions

v Tot pst iniciar-se la legislatura i l'any 1372 es fa
referència a un pnvdegi qut recentment havia atorgat el re» i
que afegir a f antic de 1331. Nosaltres no en tenim la més
mínima constànoa documental, » tant és així que aquest text

na consta en el déte privilegis, n« en el contingut
n« a l'índex El privilegi tn qtitstió sembla ser que revocava
allò que s'havia fixat en e! pnvftogt dt 1331 i que es recordava
tl 1356, que prohibia als clergues conjugats que duten corona

a ser e*eg»ts membres del Consell De manera que aquest
col feJtu en també optar al Consell (114)

21 Els paers i consellers sortoen per t'atzar a
del rodolins a partir de 1331 no tenien

d acceptar tl càrrec com sembla evidenciar-se per tes
esmenes de 1334 De fet tenim poques referències de renúncies a
prendre del càrrec electe, pero aquest caràcter
voluntari d'acceptar o no el càrrec de govern-

evident fins 137? El mes de in? Y es rebia una proviso
(reial 7) que f«*ava l'otoftgaao d'accepta» tls carmes per als
que hom hav«a Això anava mes càrrecs de
govern (paws « consellers), fa que també ¿fectava els càrrecs de
control i vigilància i alguns de ge&'io admtnistratova i
assessorament tècnic (115) Aquesta va ser

112 POU Historia diJEJajajuer 27 at per FONT Orígenes
423, nota 970

11 *íJ FONT Jaume 1 1 Ja munigfiaJlaj dg_Barcelonj_ 19-55

114 ANCC 1356 tr, 1372 3r

t l ara äos paners han aguda una provisió que tot
hom s« torzal a reguer qual que ofici a que s» elet ( )"
(AHCC 1377, 12r )
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si es que t» m «rite « MT ma- moK poc
ia que el 1381 una ordre dal Duc revocava l'obfcgatorietat

one peffft i consellers (116). Però al manament de 1ST?
9» rots A carries etectes. no nontis eil dt

que M revocació te 1381 tan sote
especificava i consellers. De manera que. a partir d'aquest

» ço« tel dee dt 1331. «te per t i
podien i ear-to si així ho

3' i la documentada m ta propietat
definitiva pel de lescnvania de la Paerta. El 19 de
gener de 1373 i" toia donacxí t la de Cervera
de i que en de d* Tàrrega i

(117) Poc el 26 d« feorer,
li l'Infant en tant que Due de

Cervera (118) i el 21 de r irç, es feia carta de
de reservante de to Paeria pel notan Pert

ais t n nom del seu er» Pere de Tàrrtft (11Í),

Ete hawen fixat amb força precisió com
els de govern. L'adopoo d'un sistema

muta, per decisió del ret, no era elecció
que responia a una determinad i intencionalitat

Tot i ia del mécanisme sembla ser
que no per vulnerar-lo. Un grup de juristes vir»

se ei 1360 i van tncoipar paers i conseiers
d*r»aver la forma del La riota no

de Què ts tractava, però ens «sinua que, malgrat la
tes ne» «an ser harmoniosament

(120)

1 ) una qut riac del d»t senyor (Duc) qus
provisions a se vol persones que no

essf d'tsser e conseylters (...)"
(AHCCOavena 1381 39v)

117 à HCC s/n. LP 1373 1 § 1l6v-117r

118 P 13?3feofo<26, 1l7r-1l8v

ANCC LP 1373 març 21, 120r-l2lr De maneres sobre
) dei Copsen veu»* V 5 2 2 b d'aquest mateix

120 A HCC 4?r
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3.4.2.Di 1415 im 1430

Ei que semble evident é« que el municipal tenia
una establerta des òe començaments del segle
XIV, pero que ta m VW Q 13« van
ser un grup de ete qu¡ van denunciar al ret el frau i la

«A (W protegí de 1331 El divorci entre
ti text i ei §*y espenî i la deuna ser una

des et del XIV.

tina evident d aquest de coses is tenim en
el "Eiecie de Pinera* per Fem« I a

d® 1415 (121). L'un« objectiu àw privilegi -si pot
aní- tra la i la del pnvitegi

de 1331, a del qual es desenvolupava tot el regim
El de 141S respon al coneixement que

el re« en de paers i
a Semblava evident yn §fyp

vulnerava b fet vigint El document
a«»'

"E per e»poste<o qyereiQsafíierít a nos feta per
nart de de la dita vrta

que axi la que s fa en to
de (...) qye s fa tn
per (os drts to dia o de

sen* ( , . ) , de algun se fan
de persones no axi (doñees.

"• ai de la díte
vila c h*, * i d'upefa qyi
se'n en ta dita vila
(§«) o les pus convínents t pus atoles
de Que s duDte e

a la drta via e ben de

m'n que els
de Cervera no van vutntrar tècnicament les fixades el 1331
i 1333 La i la incorrecció, a la contestava el
re», feia a que no -segumt, pero, el

les per ate carrecs de
govern qye el d'tteeeté de

que en els de charter,
n§ es pe' *a » sinó per

els els amics, entre els
en d'un ctrcle o menys tancat on el

i es rendien als d'un grup
determinat

AHCC Thesajrus Pnvítegwum C?rvarie, 1415 desembre
10, 62r-v
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El cas és que el document de 1415 no mocMctva res «n
absolut. Després de lamentar que no es triessin els individus més
idonis, Ferran i "recomanava" que a Chora de ta setecoó de

nom 01 lé (te ta cosa tol seguint tos
d'un out temwlfntnt no s'havia désobéi (10).

Per tant I« del rei responia a I oligarquittacio dat
govern local tn mans d uns pocs individus, cosa d altra banda que
ja tindrem ocasió d aprofondir.

El suposat desordre en el goverr- ¡oca: a començaments
de XV no va ser aprofitat per la monarquía per intervenir
de forma més f estructura municipal.
Cow a mínim Ferran I es va a amenaçar amb invaiiäif

que seguint efe privilegis vulneraven el aeu
"esperit" En aquest supòsit, no obstant, §s rei invalidaria tes

però »n fi fet que mantenía ptenament íntegres
i vigents els (123),

Però la »nnovicw més significativa pel «u« fa tl règim
va produir-se tl 1430, a partir d'un privitgi dictat

per Alfons ei il set d'oetütore des de Valença (ROURA
31). A partir d'aquest moment els quatre paers d'una

esdevenien per a la
següent, d'aqytsta manera els es convertien §n vi»! i-

• els continuaven quatre, tofe seguint
t! quarters. patrs a It

155
" "( ) servant la forma e tenor dels dite prwiltg«,

tes e pus atoles, pus e ¡donees
Que e'i la dita vila porin tes

les millors, e pus pus t pus idóneas
que en la d«ta vila trobar se poran segcnj d«y e lur

bones oer e per miomadm ©n
e de la dita vila servant ta forma tenor e

serons o»t es* fAHCC Thesaums
Pr»vifef»üfym Cervarie, 1415 10, 62r-v)

19*1
"E per si ventura fet lo contrari en tlguna

manera, ço que no »rehem, ara per lava1 s. e favors per ara,
tes axi contra forma drts privilegis

per r»0s fets cert { J e nulles e
de t valor emperò los dits

en iuf fe-*ça B virtut * (AHCC Thesaurus Privitegtorum
10, S2r-v)
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conselleria I any sobre, ete garantia te permanència de dues
legislatures seguides dins del govern municipal (124),

Gal preguntar-se • que responia ta decisió reial. D'una
banda que certa mena de continuïtat dins del
govern tocat, |a que en cap CHI ete menbres del Consell no
anibaven a str tote nous, \ iho podia ajudar, teòricament en te

de la poiidca tec*!. Malgrat tot. mai, des de 1331, m
Consell amb una teònca renovació total anual, no havia
manifestat (inconvenient de te necessitat de continuïtat déte
membres del Consell A més, a te pràctica, í la legislació vigent
ho permitía, existía "de facto* una continuïtat considerable en
la provis^ déte carrees, til i com veurem després. Per tint hem
de que la d Alfons el Magnànim s'Ha d'entendre com
una opeé política més que no tècnica política en el sentit
manifestar una voluntat d afiançar i consolidar un grup social en
el poder municipal Les dite'*:•*! del rei Alfons a Barcelona en
mig dels trontolls de la Busca i te Btga per fer-se amb el poder
local, podrien tentr relació amb aquesta opció municipal a
favor de l'oligarquia governant (125).

2 "{ ) st?tutmus et ad in perpttuum ordenarnos it
supraaddimus de novo quatuor consiliarios videlicet quod, ultra

»ttorum quator paciariorum et vtg»nti eonsiarforum qui
tenorem pnvitegtorum vel eonsuetudintm aut usum dicte

ville anno qoofcbet ehguntur pactar» qyi nune synt in anno
venient« s«nt et remarteant cum dictis

vtgmtt et sic annuantt al*»
pactaru. fmito eorym anno, in sequent! anno remaneant

ville t! simul cum consiitnis,
qy» quolibet, luxta dtetorurrt pnvil¿gK>rum termarn

it exercert forum oonslarie
prout antea fac»bant
sexagentene (...)"

i del pnvitegi per
VlCTöRtö El privai procedeiA de la Museu Victor

d« Vilanova i la Geltrú; doc num 728, Alfons el
a la vila de Cervera, 1430 octubre 7, Vak/ncia)

La del ptwilegi, de 1430, amb tes
de al govern barceloní, que Camie

BAÎLLE va a partir de 1425 fins 1450« període en el
qua? formant el que sena tl partit de la Busca (Carme
BATLLE GALLART ta jçM'i_MfíiLi_tcoQoïiici JIL

IV 2 vols (iârcetena, 973). i, 135 1 64.
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3.5. Any 1501. La insaculado

Eis en ft sistema etectiu de Cervera, que no en
ta van transformar-se amb d

d'un pie l'any 1501 ( 126).

EI tema. que no ti àmbit d'estudi,
per En tls ans hem

que a Cervera h» havia un la coopteeió
i la ja que ets càrrecs

« hi per això diem que la
r»o es va a la vila fins tl n§§nat de

Ftrran i; un de l'any 1501 Pel qye fa a la
a de cal Josep

TORRES l Els de l'antic (1453.-

(Barcelona, 1983). 94-11 S. Ei document qyt instaura la
a el 1501: AHCC Pergamins, "Elecció de paners

i per 1SQ1 , Ferran II",

5§4
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