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4. ORGANITZACIÓ INTERNA

^«•xilo·a^·Mafcme tai·lfiii roliimgi^i fiti t m mimtTlinciOfHlITjwiu invulUCtOnvi Intern

Com el títol de l'apartat indica, pretenem
alguns dels jurídics que regulen ei funcionament del
rògirr, municioal. De fet es tracta do ta continuació de! procés
obert amb la normativa sot*« Im eleccions del Consell municipal.
AJÍ només volem entra' en l'anàlisi del funcionament i
l'organit/aaó de la institució tot descobrint quines son tes

que fan po.««tole ta dinàmica del govern local.
Deixarem de banda, de moment, 01 règim d'atribucions, ta
distribució de i tes relacions polítiques o de poder dins
dtl Consell,

4.1.1. Jurament

La pràctica de prendre jurament ja la vam documentar el
1182 en l'ostsòfcment d'aquella Confraria prmerenca seguint el
privilegi d'Alfons t El rei atorgava la facultat d'associar-se
"sub tyramento ab unoquoque vestrum corporator prestito
faaatis et habtatis semper inter vos confr.îtiam et 'ratemitatis
unantmitattm" (127). De manera que amb el jurament s'enfrava a
formar part de la Confraria o Conjurtció. Però no només ora ur«

formal, sino el vincle mateix segons el qual un
individu es comprometía a un pacte de defensa mútua. El jurament
de 1182. més que un tràmit, era ta certificació i ta garante de
formar paf, d'un ens col·lectiu. Poc temps jesprés. ei 1202, el
privilegi que esmenta la forma fa "eonsulatum" *ambé es roforoix
a "conjuracíonem" De no«1 ¡d conjuraao en re els hâtants era
el nucli del pacte ïormtlteat (128). Aquesta practica d« la
juramentaeio de tots ete veïns dt la vila va ptrdurtr ins el

XIV La pròpia implantació d'un règim municipal torça
organ:tzat l'any 1311 sota la forma de la Juradla n'ós un
exemple. Els regidors d'aquesta institució es deien júrate,
probablement (»erque eren ells els qui furaven el càrrec, i ia no
tota la comur.rtat (129) Reminiscències d*i juramente

127 AHCC LP 1182 juny, 5r. (és trasllat de 1184 juny 7).
Pubtcat per Agustí DURAN I SANPEPE; "El segell municipal dt
Cerve-a* EUC X (Bvcelona, 1917-1919), 185, nota 2. I
posteriorment també ! ha publ»cat J.A. del POZO CHACÓN: 'Primeros
privilegios concedidos a Cervera' MisgiLiània .Cjgryenna, 1
(Cervp'a, 19F3) 15-16

1?8 AHCC LP 1202 febrer, 85r-85v (copia d'un trasllat de
1208 maig 2) Publicat per FONT Orígenes... 474-475

Vid. Cap iV 2 d'aquest mateix treball
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encara Im podem trobar passat mitjan segle XIV Un document et
qu« era costum convocar la universitat

dels A ta «ü Quan ta i tol trascendencia
d'un assumpte pertocava tot el comú:

*{„.) convócala unrversrtate proborum hormnum
ville Oervanc f,..) et congrégala toi aula

vilte (»us übt mi in
et per -ymÄbus actibus et nagelt
communtbus est soKta convocari et congregan
ad quesqutöem convocaiionem et congregabonem

et présente« tuerunt per general)
constîio per infraescriptis celebrando et

et mfrascripti
(.-»' (130)

En ocasions tots eli actuaven sota
jurament s evidencia aquesta en un text

13§4:

'...habrtatorem ville Cervane
qui predtcta et

faudamus« »irmamus, veredimus et
* (131)

del em és que et no afectava
yn yrup une a assemblees que de vegades gairebé

tota la En el darrer dos exemptes tl
fou fet per 466 individus La amb la
o és ep« un individu i ta condició

o veí a del jurament, que implicava
de la defensa de la comunitat. Ara, en

canvi, la era inversa. Pertànyer al cos de veïns i ser
de la -la Qual ptr un

de era fa condició del jurament Juraven els qui
eren veïns, t per tant era una actuaoó postenor al veïnatge. Ei

una que ja no era la de coesionar
el grup. Es duna pràctica i circumstancial
De que i« (te segle XIV, tot í el seu

té yn diferent a la de
del xii i del s. XIII.

B d'Alfons III de 1331 no contemplava tl
jurament m ni càrrecs. El document havia

que es van haver de amb un
text el 1334, De manera eiplicta §1 carnes

130 AHCC Jaume Ferrer. 1359 oci § - 1360
§, 1 9v

131
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de govern ne m docu^nta m h normativa Ins aquest
1334. tal com hue» exposat p«« abans. Ferò invariablement te

amo ^ jurament dels vint conseBers
m poder de de li Paéria que servava A quatre
evangelis, i davant ta presència date paers il jurament d«te
paers no es documenta en els textos, però això no pot dur-nos •
pons» que n'estaven exclosos, ja que cal recordar
que ti 1311 i consetters juraven tots plegats «I càrrec
davant del batlle re.al

El jurament dels consefters, que &m dèiem es l'únic
documentat de 1331. aplegava quatre aspectes que recull
prefectament paràgraf:

"que elis venten a constyV vegades
com ne seran, sinó que pagaran lo ben
aco si donchs e rahonable
excusado no havien. E que conseylaran be t

a honor d*l Senyor Rey, e a d*
la publica de ta dita vila, e que en ató
no f« ran res per afecció pròpia ne de degun
amich lur ne per hoy, ranchor o mala
voluntatde algú, e que ten»en secret ço que. Is
serà conianat en sêcrvT (133)

Per tint, queoava perfectament regulada
l'obiigafonetat de i assistència a tes la qual cosa
tindrem d« veure que queia sovint en paper mulat.
Gom a mínim a de 1388 es van adoptar mesures penals -la
imposició d'un ban d« 12 diners- per frenar tos fbtèneies

consellers (134), Perd rts no es tió de
alguna de tes fou

Formalment es pretenia regular la í
l'equanimitat, tot t que els exemptes de tensions internes i

la no van El dictamen dels

Pete de 131S a Vic els consellers (que formaven
l'òrgan director) jyraven els càrrecs al veguer, i després
triaven e& que eren els jurats (JUNYENY Vfe.,
96), També a tlticfa, el 1360, el veguer i no el presideix
el i el jurament dels magistrats tocáis
(LLADONCSA 468).

133 ANCC 1377 1r, Un altre exemple de jurament
dels s'obstrva tl 1356 (AHCC Consells 1356, 15r):

a Consell, aconsellar els patrs segons llur bon arbitri,
actuar ei de la universitat, allunyar odis i rencors,
mantenir e> secret sobre els acords, i no actuar er» benefici
propi ni de is

134 t HCC 1388 16r; 1393 12v.
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de Cervera el 1360 to «regularitats
n'és un exponent (135). I pel que fa al secret

d'alguns acords de tes sessions, sembla ser que no sempre va ser
absolut Al menys «n dues ocasions (1366 í ens consta que
van haver-h. de to decisions del En ambdós
casos ta reacció dels membres de ta Paeria fou airada, i

art el culpable da vulnerar el secret per
castigar-to senosament (136).

A més a més del juranvnt déte en prendre
del càrrec, en algunes ¿casions la mesura s'ampliava

ate i al clavari, «n funció de la importància de to
decisions. La venda de cénsate í violans. que de vegades
requería la congregació de la universitat (137), en d'altres

al dels d« govern j del responsable de
tes (138), que coneguem quan í perquè es feia de

Alió qui explícitament no està reglamentat é« el
jurament prohoms que assisteixen a tes del Consell.
La era totalment irregular i ete anotava
dins d assistents. No ens que els prohoms

en cap moment de mantenir ei aconte, ta qual
cosa sí ho havien de fer els conteur«. Et un
interrogant que la documentació no ens ha resolt,

4.1.2. Lloc de reunió

La primera documentació ei lloc on es reunia
el Conseit ens ai mateix temps que els primers volums
d'actes. Per tant es possible que ets
tinguessin una seu on reunir-se de 1332. De fet és lògic
pensar que aní ser, ja que una o un edifici els era

no per trotar-se « deli»rar» tombé per
arxivar i custodia'* la documentació i la pròpia
documentació pel muniep.

En can vi. però, el pnviiegi de 1331 ens indueix a
pensar qut el no gaudia d'un propi, o com
a mimm a tes El document mana
que l'import d« tes o de qualsevol exacció o comunal

135 AHCC 1361 47r,

136 AHCC 1366 20r; 1388 51 r

137 AHCC Jaume Ferrer, 1359 oci 9 - 1360
agosti, I9v.

138 AHCC 1332-1333 2v,
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•IM dt en una caixa put M havia a ta Casa de Santes
Creus, a Cervera mate«. U caixa tenia tres pany«, les daus
dats tot guardaven, una cada un, dat Consell, un
paer, i un prohom a W efecte te manera, doncs,
9« ta opta d» cabdals -í no sabem si també M gau-daven ta
documentació municipal as trobava an im que no era el
Consell

La referència a un «oc de reúno propi data dal
? da 1332, i es ta amb el nom de Sata dal ConseH (140)
0 Sata dt ta (141). Malgrat ja un Hoc de reunió í
una MU dal algunes sessions especialment importants van

la ta de Santes Creus (142), la cosa am fa
Que podia haver ta seu provisional

dtf no comptava amb wn tec espedfic.

No com ara aquesta Pa««a dal s. XIV,
pero et cerf és aue s hi efectuaren ben El tol 91®

com la protagonizada per da Cervelló
a les de 1333 es celebressin en un lloc. sembla
tndcar-nos qua la estructura no dtwna ser syftótnfrfttnt

o

L'anunci -no t«t dt 133S dt etlebfw Corts
a Cervera va impulsar els a far obres a

per acondcionar-to par Sembla ser
Que la sala i cobnr-la de guix, a més
de un pomo p (143). Desprès d aquesta data de
1338 atiades qua ans a pensar qye
la de la Paena deuria ser considerablement gran. Algunes

aíxl rto certifiquen, que eonegueTi
d obres d ampliació tot el s XIV,

150 i 165 indMdys, prohoms, conaelers
1 (144) el cas rnés ts tl d'una

139 ANCC 29, 1331 13; Pwbfcat per
CANELA.TURULL "Tres pergamins..."

1 4° ANCC 1332-1333 2v

141 7v

142

1 43 N L «xe dj Cerwra244

1 44 ÄHCC 1 388 abril 30; 1 366 ma« 5
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celebrada el 1360 a !a sata de la Faena amb I assistència de 3S?
prohoms (145).

Ateses aqueste« xtfres cal pensar que l'edifici deuria
comptar «mli una sala de considerables extrem aquest
que esperem amb IM actuáis obres de restauració d*

qut aptega tant ta patito nitdtawJ com l'Ajuntament
i l'actual consistori Potser apuestes

proporcions m l'assitènda a tas sessions van empènyer §1
Consell • mes obres ben aviat D això en tenim

«l (U6). al mateix temps que sabem que ta
Pàtria i tu no annexes (141), De
M, d adob s'h. van »er El 1372
cala ei del "porte«* de la sala (146), hi qua!

és per fer-nos una de I aspecte formal de
i em necessan 400 teules • la
de la (149). Un de en
reformes'

"...Pere per 10 com li fam
la de ú del e

per IQ (pe es vers ta qeu (tu ab
zo que § biges a pals » t §

(ISO)

Ens doncs, de d'un porteo que
donava a la venda de blat, un superior, í encan
una enrera. Un Mit de 13/6 ens que ta sata
on sa tes plena de blat,

pel qual fou acondicionar i aquell porteo
per aif la de terina í 151). Hem
de que ei soto la que es

els porteos, i que ta teulada
Havent-hi tl 1372, sis ja

145 AHCC Jayme Ftrrtr, 1359 oct, S 1360
agosts, I9v.

146

147 243-244

148 AHCC 1372 42v,

149 AHCC 1372 30V.

150 AHCC 1373 24r,

151 AHCC 137S 3Ív.
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adobar la, atès que 'en la sata M plagués mott per zo com
teulada ere a.oiada- (152)

En el que rest« d« segto s'hi continuaren fent petite«
obres el potxe el 1380, tie), però potser ta més

sens manifesta l'any 1383 Ei deMberava
respecte de ta dau que s'havia têt per la pona forana de tai
sala lit ta Paena que duia ai campanar (153) Com avui pot
apreciar se de la Paena per darrera hom s ensopega amb

de i en especial el campanar, separats de
ta pocs centí metres.

Ei va reunir-se m Itocs ten diferents, sense
que cap motiu que rto expliqui A més a més de
fer se n a la Casa à» Cm» (1333, 1362) (154),

se reunions a I'esgtee a major de Santa Maria,
(1362), cap nombrosa
ni (155); a I església del convent dels frares

(1372) (156); i també a parroquial í
de Sta del (1393) (15?).

Perd fora de ta sata de ta Pàtria, ia ubicació out va
abundar més va ser la déte particulars En ocasions van

als obradors de prohoms de ta
vila, que ni tan sote membres de ta

de govern En el que va de XIV coneixem els
següents casos (158):

NOMS

1, Ramon MAJOR (a)
2, MOROS (b)
3, d* AGRAMUNT
4, BONJOC

VEGADESANY

1
2
1
1

1332 not
1356 mere
1356 mere
1356 savi

CArtREC

Ph(sala)
Ph f obrador}
Ph (obrador)
Ph (obrador)

152 AHCC 1378 S5v.

153 AHCC 13S3 5fv.

1 w AHCC 1356 20r; 1362 1 §r

155 AHCC 1362 25v.

156 AHCC 1372 38v.

157 AHCC 1393 51 v.

158 1356 29r, 37r, 39r, 45r; 1358 21 r; 1372
, 34r, 23r, 29r, 23r, 18r; 1373 35r, 12r, 11r. 1379 3?r; 1384

33r, 1388 67r, 20r. 2«r, 52r, 65r; 13Í3 56v.
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5. Jaume PORTA
6. Pere CORTÉ S

7. lAMBART

9. Berenguer de CASTELLTORT 2

t. Romeu de MANRESA
10. POL
11 Mrçue! MORELL

(a) escnvâ (b)...sots
mercader; Ph.: pronom; P.: paer.

1
1
1
1
f
2
1
1
4
1

1358 mere
1372 not
13H
1372 mere
nn
tSfSmtfc
1384
1379 mere
1388 mere
1393 mere

batlte, not

Ph (obrador)

P (obrador)

Ph (obrador)

Ph (obrador̂
Ph (obrador)
Ph (obrador)

notari; mere.:

Com es normal, ta reunió se celebrava en un obrador
quan l'amfttno era un mercader, i en un Hoc (en tot cas
no era quan es tractava de o juristes, els dos
unies col·lectius a més déte mercaders, Però no és
això l'important, sind el fet que només en -una sola ocasió ta
reumo es a ona d'un membre del Consell (ei paer
Guillem Lamban) Totes tes atoes vegades els amfitnons eren
prohoms de la vila que no pertanyen com a i consellers al
Consell de la Paena Per tant sembla evident, i així ho
interpretem, que membres caire« de govern tenien yna torti

en la municipal En paraules: ei
pes socio-economic d'un individu manifestar-se
independentment de pertànyer o no t! Consti

Per quin motiu traslladaven la seu de la sessió a cases
de particulars7 Comoditat» obres, d'amistat,...? Potser
hi va haver de tot Aquesta pràctica es va fer al llarg de totes
tes d« ("any, de manera que tes condicions ambtentais-
comodítat- que no inetíirtn en sentit Tot i tl
caràcter public de la institució és que l'acció

a yn acord membres del Consell, gairebé com una
trobada damics t una tertúlia local Però tot això és pura
hipotes» que, no obstant, cal tenir present.

4.1.3. Convocatòria

El de 1331 i l'aneï dt 1334 son dos documents
jurídics amb caràcter d'ordenament general del règim municipal.
Això no obstant, ambdós ttxtos no regulen en absolut tote els

del funcionament institucional. El mateix document de
1334 té el seu origen en la intenció de completar ; precisar

tot et d'elegir els magistrats davant l'ambtguetat
i la insuficiencia del ttxt original. Hi ha molts detalls tècnics
que s escapen a les esmentades regulacions Aquests buits
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molt probablement »'omptten amb alio que disposava ai
o amb la pervivenäa d'alguna regulaoó anterior

L acte de la convocatòria conté, com a mínim, quatre
aspectes importants: a qui es convoca per quin
motiu m convoca (objecte); qui to que convoca (convocant); i com
es convoca

1,- Els paers la capacitat de convocat els conseëers al
Consel" quan ho creguessin convenient. La convocatòria m faria
per (pel d'afoarans) i un dia per altre. B dia de
la sessió, d'hora "tercia" (159) els paers manarien

ti seny major 10 ó 12 per anunciar que
començaria la reunió. Aleshores s'encendria una cañete, i quan
s'hagués es recompte de quins estaven
absents haver-ho justificat. El ban per un era de 12
diners, l'import era a l'obra de
de Santa Mana M 60)

2,* Et motiu de fa convocatoria era doble d'una banda procedir
al procés electiu, i o'una altra per a tes del
Consell de la Pàtria.

a) Com nem vist abans, els paers i que cessaven havien
d'assignar 50 prohoms de cada quarter. Els dels
es decidien en ta de la vigília de Nadal, i el mateix dia
de Nadal els de la Paena -i també els del
anaven per casa per convocar als cinquanta de cada
demarcació pel dia següent, a fi í efecte de procedir a l'etecció
del nou Consell

Els convocats, per tant, ho eren per a poques horas
després. Se'ls comunicava que havien assígnab com a
compromtsaris unes poqu«§ hores de l'acte. Convocatòria
feta la vigília del dia de Nadal i munió elec'iva el mati de
Sant Esteve.

Un tipus d« convocatòria però quj escapava a la
responsabilitat del Consell, afectava a reunions trtraordinarits.

59 El o "traducció" dt tes horts segons la
terminologia contemporanis difereix d'unes regions a unes

l a que es comptava segons la sortida i la posta del sol.
L'hora tercia equivaldria, aproximadament, a les i del matí
actuals.

l'ordmacK) municipal dt 139C incloïa que 1/3 part del
ban de 12 fos per al missatger, i les 213 parts per
al Consell que tes directament a l'obra de Santa Maria.
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Ei convocant podia variar en funció de ¡a importància d« l'acte.
i també vanava te massa de gent convocada L exemple més dar
d'una per motiu extraordinari el trobem en algunes

que île CerveW amb prohoms de la vüa,
el 1333 En casos el convocant era el Guillem de
CerveHo, veuvfcrtant del Procurador de Catalunya, en virtut del

que que I fer-ho Et nobte havia
reunit un grup de prohoms i paers -• número per quarter
per elegir interlocutor per a tractar amb ells el tema de la pau
i la concòrdia a la vila La convocatòria no es va fer per pregó
ni a ritveii genera!, ano particulantza'ia t amb caràcter
persona), la proporcionalitat d« cada demarcació. El lloc
físic dt Hw vi str tant la com ta Caja de
Santes Creus (161)

b) Un cas dt convocatòria és el del Consell General,
i la existència del qual no estava

Ja vtsl Que ert munions on
la part pronoms dt la vit El motiu havia

de ser important de tota ia universitat
Els eorwoeants, a l'igual que en tos ordinarias, «ron
els en virtut del càrrec que te contena la direcció

d« la

c) La de les reunions del Consell
una mica documentada. El text de 1331 no en fa cap
referència, i ei de 1334 m a qu« ete

als que
amè d'una s l'absència es

bar» que ira imposat per ordre (162).

3 - de mutta a tes
de a tes no va s*f ni molt

menys Com veurem després, tl promig els 11-12
per i fes i tot any (1333, 1356...) el

terme mig de no arribava a la Les absències
contínues d'alguns del Consell va fer que el propi
Consti normes que la convócate- ;a

Però normattva d'ongtn municipal -ji cme
tais no cap furidic rata* no

fins les del XIV (1631

161 Mi 'CG 1332-1333 §5v-97r

162 AHCC LP 1334 novembre 8, ¿3r-25r

AHCC 13S8 16r; 1393 12v
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4.- fiï paers convocaven als conseBers ai per mitjà d'un
missatge personal i escnt, i a més anunciaven acústicament el
proper començament de li sessió. S'estaWia IM marge de temps
«tens i acte. i consumat tquef s'anotaven ete membres
presents i els absents Aquestes mesures «s d:ctaven sempre al
començar ta legislatura , i a dir ventat m van tenir un
seguiment El promig el 1388 fou de
12 consellers, i «I 1393 va augmentar a 13. Per ternie mig, doncs,
l'absènoa de consellers voltava entre el 35% i «J 40%.
L'absènaa dels paers. en canvi, no estava sotmesa a cap
regulació intema, tot i que mo!t sovint en algun o altre.

La al Consell General es feta per tres
misants:

"(..-H J voce precorta per Petrym dez Pu«!
preconem publicum et juratum vio precíete et
per atoamna per Guillem Ferrari» nuncium

ville jamdicte tt alia per
cimboli eccleste perrochiais

Sante vito predicte et in
(...)" (t§4)

Per tant és una oral, i acústica, i pensem
que només pel que fa als albarants, però generat
amb e) pregó i ete tocs de campana. L'èmfasi de la convocatòria,
triple. en consonancia amb la importància i

dt la reunió.

A i encapçalament d algunes fins i tot
fa als atoaran* per reunir ei consistori
(165). A Cervera, en canvi, ete eneapcaiamtnts sen més peíate í

i no fars cap a la ( 166),

164 AHCC Notarial» Jayme Ferrer, Ubres.. 1360, 1tv.

Per "Oi« jovis f HI idus jurin, foren
a a atirans, tos prohomens daval sc^*«;"
Vid, la tent per jayme RISITA i Max TURUU: "Ubre ^

de la a de 1344)* de
33.

166 del ae
1332 XV de decembrs, fo

e« la drta f foren-hi (.,.)"; 135€:
a xxix je en la de la Pàtria a
( .)", "Diyous a n de l'any de la

d« M CCC !_ XXX huyt, en la sala de
ia a los e prohomens

í }" fes de
de Pot Max TURULL

582



4.14. E*crtvania I actes M conill

La funció de l'escrivà de la Faena i la institució de
l'escrivania van quedar regulats gairebé definitivament tl s,
XIV. Però tes primeres noticies que en tenim m refereixen a

del Xltl, al mateix temps que els rei organitzaven
ta fundo noltnal (167).

Ei 1281 Pere II arrendava l'escnvan;a de la vila als
paers i universitat per tres anys a canvi de 1000 sous
barceloneses El document menciona "tabelliones" referint-se a

o esc'.vans, com a sinònims Els paers i els prohoms de
la vila tenien capacitat reconeguda en ei privilegi- d'elegir
els fie la Paena, però havien de superar un examen que

un jurista. Jaume de Bianya. Els tocats podien
canviar los si ei seu treball no era correcte Aquest privilegi

de superficial com havien de redacte* certes
i també diisposava que lactant etam dicti

notutarum ut tengius memorte conserventur*
(168). Per tant, els paers i la universitat gaudien d®

l'escrivania per un període determinat i a canvi d'una suma de
diners Acabat el cata renovar lo, \ el rei podia cedir

a un postor que K ofens un tribut més alt
D'aquesta l'examen que feia Jaume de Bianya per preservar
la de lescrivà qu*ia tn un purament formal» ja
que de no aconseguia una escrivania (la d« la vila, de!

*Estudi i d'ofdtnaoons municipals a la baixa edat
l'exemple de Cervera" jjS^Jkjroades. .sgbff_. . _

(Vate, 1186;
de tes en premsa).
1R70 de la Paena que tenim documentats

(tots sd" notans} 1332, Bernat d'Ivorra, 1355, 13«), jaume
Ferrer, 1362, ça Canal; 1365, 1366, Jaurrj Majcr;
1372,1379, Pere Cortes, 1380, Pere Dan, 1384. 1388, 1793. Bernat
de fAHCC 1332-1333 12v, Clavena 135'» 67r; 1360
11 Or, 1362 4v, 1365 3r; 1366 9r 1372 ?/; 1379 1r;

1380 31 r 1384 1r; 1388 15r, 1393 78v»

168 AHCC s/n; LP 1281 agost 16. 1 7/-18r,

583



veguer i dit (169) la persona més smó la més
capacitada econòmicament.

El ets dt I escrivania M veguer és un dels més clars
on s observa que les necessitats econòmiques del rei l'imputeaven
a certes escrivanies • aqueNs individus que, al marge de
la seva tècnica, podien benaficiar !o tconômictmnt, I
això quan no era res més que una mostra d'agraïment
pee favors Ei 1911 el rei concedia l'escrivania del
veguer a Romeu Cnador, però això no efectiu fins que un
tal Major no l'escnvania que tenta amb caràcter vitalici
drs de 129? (170), Un cas semblant s observa va el 1348, quan
Pere lli l'havia a l'apotecan i botican de la Cambra
reial Pera Gener (o Jener) per regraciar h la curació i
l'actuació en de pesta En aquest cas Gener havia d'esperar
que morís Pere Gardon« que rtgtnttva l'tscrivanit dos de 1320-
132? (171)

Però htm vist tn precédante.
de t escnvama de la Paena- en mant de ta

pròpia no s aconseguí tai s. XIV. Tot
i no des de qy«n, Pttt dt Tàrrega ten«, §1 1372,
l'escrivania de !a vila a perpetuïtat A d aquest any, els
paers linteres d aconseguir ! escrivania per a la via,

a un principi d'acord amb el vigent.
Sembla ser que el dit Pere de Tàrrega disposat a deixar
l'escnvania a canvi de tes 1 M lliures que li oferia el Consell
Aquesta també contemplava que el rei í el Duc

Un pri¥»iegj nal de 1281 taxava el prtu dels serveis
dite (AHCC s/n; LP 1281 17, 38v-39r), i
un de 1287 "qye.ls i los jerivans dt
tes Corts del t dal vtgyer de Cervera no sien perpétuais"
(AHCC Pergamins s/n, LP 1287 desembre 13, 21r-21v).

170 Felí» DURAN Y CAÑAMERAS: para la Historia dt!
notariado catalán", EHfíAP III {Barcelona, 1955), 95, ACÁ R«g Can
323, 149r Crt per GARRABÖU PERES: L organització dtl

de„ . . dt CjryjfJ ......... JÉ ...... Jfjlts .......... XIV i XV. i jl......... ...... ..........
„del dalris||=5i==iig|ini| ....... g ................ dt ..... Ctrvirg (Tesi de

Llicenciatura en els aspectes que tractem ara. U.B.
1985), 14

171 ACÁ Reg Can 887, §5v.; Crt per GARRABÖU
Lorganftzattö del Colje_gj_ Jjs_Jfj!fS_X!V
•JÍY-^. 14 VKÎ. DURAN Y CAÑAMERAS "Notas para la
Historia del Notanado catalán*, Í6, 101 .
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a l'escrivania a la (172). i
efectrvament, ti tS dt gifler te el rei donava l'escrivania •
ta voluntat 4 m virtut del pacte acordat amb
m paers- de Pere « Tàrrega, titular (173). Pocs dies
després c! el Duc (174;, i el 21 de març ast

any datada ta carta de (175). A partir
d'aquest moment el ConseN elegia l'escrivà i tn fixava el seu

i amb e! que el servei tos decidiren
de remunerar-lo convonwilmfnt (17l).

Its at l'escrivà te la van regular-se
t dt «lib tl privilegi te 1331 :

**{...) e ta romanent te la te ta
de Creus) tingue to tel

dit to escrivà aye a tots
d« dades t ai del d-t aver
dit, E escriure tes

als (te 0 o
A (...) ttorgam encara a

tota e enejan que o que en to
sira M ordenat, s« escnt

por te ta Paena dit, E que
sobre aid ep« de votantat teto

oïts o te ta mayo»* d'aqutls
* (17?)

Entre tes »uncions te l'escrivà s hi mdoïa ta
d'administrar tis ja qut §1 tema una te tat frti

d« ta de cabdals, í a mes els i tes
de í Consell Però en aquest p s'insinua ta

figura del veritable futur de ta hisenda
púW»ca. De moment, t tl text, la te rtsertvà efa

172 AHCC ConseNs 1372 3tv. ser qut tl Consull va
tramitar per via de greuge a tes Corts l'inttrés en rtcyp»rtr
l'escnvama de ta Patna en del tel Duc
(AHCCCfavtfia 1373, I9r.)

173 AHCC Pergamins S/n; LP 1373 gtntr 19, 116v-l17r.

174 AHCCLP 1373 febrer 2€, 117r-118r

175 AHCC LP 1373 març 21,120r-I2lr. 1373 I3r.

176 AHCC Consells 1373 19v

177 AHCC Pergamins 29. 1331 13; Publicit per
CANELA.TURULL "Tres pergamms..."
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comunal, i
dels prasos pel Consell de ta Paeriâ. Pero ta

crerxçnî activitat institucional M consonància a ta vida de ta
va fer que l'escrivà amplíes el seu venta« de

L any l'escnVà s'havia d'anotar ete
de fer tos apoque» (o cartes d« pagament dt tas

despeses al cíavari), d'ordenar el compte de ta cteveria
any, de ordenaments. i protests.

de redactar la correspondència, d'organitzar una taBa. de
els de tas verdes de tes Imposicions, i encara

d'altres menors (178), L'escnvà de 1378 també va
preocupar se de fis Manifests dels i d'organitzar i

un i la talla d« la Pere Cortés
va u 00 de pë danuest any, mentre que
els paers en cobraven 200 (ITS). L'any sobre, ei 1379. l'escrivà
va cobrar 1000 s., i entre els que va fer s'hi compta
('inventan de la verema, ei blat i el safra, la talla do l'onzè

* ?ambé rorganioaaó de les ordinànes,
a a més, evidentment, de redactar les escriptures d® la
Paena i ets del Cons»! (180).

L escnvà e..- pel Consell des de 1373 ençà, i el
seu era fixat pel Consell, la qual cosa feia
que en consideració factors peculiars, om ara ta

cte i l'eficàcia en r ofici.

Ateses les característiques que feia
l'escnvà és que es tractés d'un notan de la via, i qye

178 AHCC Clavenal 355 67r.

179 AHCC Clavena 1378 88v,

180 AHCC Ciavena 1379 10iv, Tot això hauria pogut fer
que es responsabiiitzana '»olums cte
E te de la comptabilitat municipal eren dels

("compie n'Amay de Mecína,, ,*, s'escriu a la
del volum dt clavaria de 1355), » per tant podia ser

l'tscrivà qui havia de complimentar-ho. Però aquesta
intervenció de no resulto prou En alguna ocasió

que ei ha de "reebrt e desliurar la moneda".
sindica que lo qual clavan nos dona compte de tes

e que per nos (paers) Na fettes e states" (AHCC
1355 lr)
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els d'acofd també amb ta social que
aquells ocupaven, tapi elevats {181 )

Però el que encara era regent de l escrivania l'any
1372 el salan que $ de to quesba, a
qui el mateix havia te prendre sagrament n 82). de manera que el

tat. smó que s'atorgava en funció de
la i

La de Corts determinava que els notaris que
ocupaven escrivanies públiques havwn de deixar ce regir l'ofici
en ia seva per dedicar-se exclussivament a l'escrivania
que ocupanen (183),

Pel que fa a la contado de tes dtl Consell Ja
hem vist gue era una de tes pomeres feines escrivans La

només §s podia ftr "dt ttets dits
eons*yuter§ § é« la mayw pulida d'aqy«ls" (184), els paers no

per d

Fins a punt era important la d® l escnvà
que quan saosentava de la via deixava dos substituts o

per escnure els t de la
clau (185)

L escnvà prenia de l'acta de la No tenim
que el Consell hagués d aprobar (te ia sessió

El fet és que a més a de l'esborrany, l'escrivà

Sobre ia de escrivans dt la
Paena veu« GARRABOU L'jHaanjjttipó del Col.iegi.... I dt la
mateixa autora "El Col·legi de notons de Cervera " Miscel·lània
Cjrvgfma IV (Cervera, 107-118; "El Coltegi de notaris di
Cervera part)" V* (Carvera, 1Í87),
89-114

1 82 ÄHCC 1 372 21 r.

183 Pere ill a la Cort de Perpinyà de 1351; •Ordenam
encarà, que s< a Notan, ço es de art de Notaria en alguna
Ciutat, o Vila, o ysant, se esdevindrà de Offtó de
Vtguena, o de Balba, o dt qualqu« offia de jurisdictio
ésser prove it, aytat Notan hap a cessar de usar de C îci de la
sua Notana, aviant com tendra lo Offiet demunt d«t" (QYAÖC I. 4.
13,3)

184 AHCC Pergamins 29, 1331 13, Pubbcat per
CANELA, TURULL 'Tres pergamins "

1 85 A HCC 1 332 1 333 1 2v
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tenia un d acord» Hfcr» de Consens m ei qual passava a
net MM tea deliberacions dois magistrats locate

Li formal de IM actes m va variar gaire ai
llarg d» tot et XIV. Normalment s'enceta «f document amb «i

del darrer pnviíegi reial que regulava el
M règim munxapal, í de tots ete

necessaris per a l'etecoó dels càrrec» de
govern per a any. Les actes M sempre
un escvema bàsic: un encapçalament, ei Mistat

a la sess»6, i I'anotaoo dels anunciats i
del Dint d'aquest esquema M IM diferències

que ne amben a modrficar el de les
pot tres d'informació

to de tl loe» i els assistents. La
i la pot canviar d'un any a un altre, però més
t s a de que no a un

Et de i sempra és
i la cosa ens de saber amb
qui a tes i qu¡ te Tols te

pomer «to paers ben dar
llur no sempre passava el mateix amb ete conseüers
De els amb ia de noms déte
pronoms, t vegades confondre
s'hi

Ens és factf d imaginar-nos que la Paena d aquell
p vivia yna intensa Serrbla ser

qye en ete paers de començar
la de els que es
tractarien, i qy« també era dtmanar-ne d'afins
determinats Dt fet, fis del un de
normativa amb plena municipal; no
estranyi, doncs, qt'i i se'n

(187)

La pete documents amb jurídica
ei 1360 quan es el déte

"f ) tots »os priviegís de la díti
vila «n un bell de

pot veurt's TURULL "Estydi i
d ,,"

1A70 E! 1333 es teren d'acords per a Guillem de
(AHCC 1332-1333 97v) La documentado prèvia a

la l'hem trobat el 1379 (AHCC Clavena 1379 62v)
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per tal que degú no. s se n pogués
(...)•

-to fteto
um oía espeaal- m m un dt

un tal Simon« que era cíe Uetra a
Cardona

La Mr que mi
ja que ei que tes que hi

a ta sala (de la m van í perqué
no «n HOC ¿te no es A paers es

(189)

4,1.5. i »cords

A la de
de: i t»)
i «is Ja vist

Ms o
i per M qut tls etos
de la La de

que els t
» que

tot a una

que «te
que li

la
tes

tls os

4.1.5.1.: P»«r» i Cöft§»Mtft

de 1311, cap t**xt no la
m no a ais

en que
ate qoe efe

§n un pia la ts
en la del

es en

a) En ta d'un a de 1333, mai no es
va en u^*-*e la en

compromisaria, de les el
Hoc per un del re»

1 m í 3SO 92r

1 m 137? 16v
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b) La al I* Pttfto ta especial esment quo *t§ paers
s ocupaban de to tondons dite dvogats ï en canvi a
penes ete consafttrs que perduren, fins i tot

e) La ila ta rwy 1331 fixava
un te 200 t, anuals pete paers, mentre que ete so«f«lyfs
no cobraven cap remuneració

d) els privilege tai reiterades
0267, í 281, 1315, 1317, 1323 ) als paers e jurats

i A de ta vila, i només excepoonalment es documenten

sota aparença «te conseHers no
van mr ur» rw¥ti patts, sind que com a

dei Ete acords stmprt
«ren pel de 'a Paena. i institució

tant conMfltrt.

ja htm vist que els prate de 13' 1 necessitaven ei
per prendre acords Aquesta relació

yns » vi de 1331
a «

El de 1331 p insinua per sobre
que els esdevenen yn frt a tes deis paers
D»^3 ja vist qyt ptr tes tscfiis del

a més dti deis paers, l'acord
o ia part delís La noticia és interessant

perquè la vigència del control establert pete
envers els jurats el 1311. t perquè moica que amb

fasstnfmtrtt cte la major part dee n'hi ha prou,
de la de toâ els consellers ta! com

es trobava ot !311 Aquesta circumstancia facilita la
presa de a partir de mato.. ¿» s no a partir del
ponetpi dunaninutat Però a más, ti text continua limitttfrt així
la

"E paers no pusquen ptr si ajydadors rte
a tes qyestes o comuns altres

exacoons ajusta' » no 20 que de volerttat
dits conseylf rs s»rà ordtnat ( )*

evident, doncs, que en el marc de 1331 els
consellers no van ser un col tectiu únicament consultiu sinó que
el seu concurs era determinant Amo no obstant, el mate«
document també es preocupa de deixar clar que protagonisme i la
iniciativa de ta institució recau sobre tot en els paers. El

d Alfons lli indca que
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"{,..) s»en !lll patM qui per tot l'an
reçesquen, ordonen e procuren los de li

(190)

Però si MI to que s estabfca A« ta
Paena ei de 1331, ta diana reflectida
en tes del mostra exemples de l'actuació
dels paers, i prohoms. Aquesta dinàmica institucional
estava en ei caràcter decisori d'ui. Consell integrat per
paers - consellers, i en l'assessorament dels prohoms. No
obstant, la de prendre deos*ons M i pertànyer aquesta
facultat al Consti, va vws diferents

a) L acord del Consell

Com ¡a hem indicat, els necessitaven el
consentiment ptr a prenote aconte. Pw toit,
serbia observar se que ei Conseil tes
paers i ets *»*a un A més a d'èrgan consulte, repintó
del Cor t sell es un L acord del era
la forma de prendre decisions.

Si ei 1311 els de i assentiment dels
consellers per despeses superiors a cent sous i per
dead" tes importants dt la tí*l
munctpi, ia htm vtst que el 1331 el Couse! Itnu

per modificar tos i que els paers
estaven a compter amb els a l'hora de
taxacions comunals Els exemples segons eis el Cons«! pren
una sen molts, i des d« tes En la
primera qye tenim documentada, el text comença amb el nomenament
de adminístrateos municipals per part de tot el Consell
Però af*ò qut era usual ós que els el

defe » prohoms, i aquell
partr Un cas és el del 7 de de 1333 quan
el la voluntat que cap Conte! no
pogués revocar una determinada decidida per la
msttuoo

La en la vida política del
Consell, doncs, no cap dubte En una ocasió els

recordaven als que havien de fer respectar unes
pel Consei en alguna anterior

(191), d »guaf que eren els els qui
s adreçaven ais per 2 que sol als antics

AHGC 29, 1331 13, Publicat per
CANELA TURULL "Tres *

191 AHCC 1332-1333 86r

591



paers pertinences de ta vtó D'altra banda.
l'any 1372, els paers necessitaren que el convencé« m

per • que el seu consentiment per a la venda d'un
censal

deosòna a què «fit queda ben
pal lesa «n te

"(..,) que d'aquí a davant tes dits non
pu »en ter ne donar sens licencia •

*( . . ) s que guarden IB los dits
de com «te sien d«

ter zo cjue tn st.n (.„)*
(1377)

"(,,) e tot panera no py*tn res fer sens
il CorneyN que sobre

fert que (...)' (13?i) (194).

Hi o

a) Una I actuació

b) tl pit delegar la de

c) fl mate'» podia delegar lexecuoc d'un pla decidit
anteriorment,

d) el Consell i una ja realitzada
per paers

En definitiva podem acabar pensant que el centre de
poder era el Consell en tant que institució, i entès com el
conjunt que formaven i constlltrs En la primera acta
conservada s'escnu

*Fo acordat per tos damunt dits paers t
els quals es estat atorgat poder

en lo conseyll pys propttngut, e acordat que

192 AHCC 1332-1333 46v

193 AHCC 1372 35v,

194 AHCC 1366 15v, 1377 24r; 1379 53r,
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«ti poguessen »er les coses daval sente«
(-..f

L« de prendre decisions els paers i conseWers no
es pot dir que ios exactament a traves de votacwns. Hem

abundants ocasions pue en el m manifestaren
dos i Vm opinions diferents respecte d'un tema (196). Per
Wit, els posaven a debat unes propostes i l'escrivà

els parttdans de cada opció possible A jutjar pato
í que hem vist, hem de que els paers
d obeir i ai de la majoria; però això

n§ vi ser aixi (1ST),

b) Delegació de responsabilitat 1

S« fa d« decidir radicava en al Consell,
podia, si ho decidia, delegar ta d«
tes en els paart. Pero no el Conseli

ia de decidir, que de vegades se
d acordar El can él que la

-» btnttid (ou una práctica
fins i 'ot paràgraf dt 1372 és i
exemplar

"fou per to que tos pahtrs
tn cas fwtn 20 que degueren t an

195 ANCC Consells 1332-1333 1r.

196 de rany 1332 pot vfyrt's AHCC 1332-1333
5v. 6v, 13v. 14v. 17r. 20r, 27r, 28v. 31 r» 32v, 35r (TURULL Ü

.^, 73-79).

9 Un clar d'aquesta darrera circumstància es §i
de 1333, els paers exposaran a votació -i en aquesta
s'h« »nctoguemn fis prohoms a la sessió- si el
Consell sol al rei la prohibició del luxe en et vesir a
Ctrvera qui 37 dels es mostraven parttdans de

el de la vila, « per tant d'adreçar-st al rti en
sent«, una miñona de 17 individus s'h« oposava. Ete

paers i ei Consell *an acabar stnst sol l'ordínació al
rei malçrat (acceptació tan favorable qui havia tingut la
proposta (AHCC Const'- 1332-1333 74r-v, pot veure's també a
TURULL ta »ndustna drapera t Cervera a l'Edat Mearía ..,", 52-
53)
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aitai em m cabé aptegar Consell per que to
CorissyM hac por NNm ZOQIW per los pahers w
estat fet (.,.)• (198)

En una altra ocasió, i temes d'hisenda
local, els paers escotaren els prohoms i tes opinions eren
contrànes. per sortir de ta ntuaao el M decidir et
donar p»e poder als paers per « que resolguessin l'afer segons

in ta delegació de s'extenia a
poc El 1362 es dóna poder ais paers

perquè Hur consciència respecte eis robatoris que
es a( i a ta v»la.i perqué es preocupin de

efe ti 1372 perquè per femes
fi 1384 sobre una petioó de veïnatge; i el

exime'» Consell quan es d'aprooar
i

c) Unilatemlitat

Si par norma general el dels consellers
era per prendre acords, extraordinàriament, . si la

del cas no els paers prendre deas>ons
amb els consellers Potter ft cas més dar és

de lj72 quan daadiren teure ei peno contra ei lloc de
en a l'atac que sofrí un veí de la vila

El Conse'i va acceptar aquesta actuació paers. però
•n canvi a que un del déte que
havien el penó era quelcom qye

"tos d'azo no haien poder de ter res
Conseyll, per zó pregaren ai Conseyll que

a corda s aquest feit que tañen
( T (201)

l «n l'àmbit htsendístte actuaren d'igual manera.
ser que els de 1387 havien franqueses amb

motiu de la talla dtl fogatge, que els successors

198 AHCC 1362 11 r

199 AHCC 1384 28r,

200 AHCC 1372 31 r

201 AHCC 1372 31r-32v
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d'dquelis requener. una de la seva

4.U.2.: Quorum i assistència

Li de comptar amb quorum per donar validesa
ais def Consell rai no va estar regulada ni en ete
pnviiegis que el règim (1331 i 1334), ni
tampoc tto forma en tes sessions del Consell. Però en

en la vida de ta Paena el del quorum va
en ocasions El de 1311, que ja

va aspectes del règim tu canvi no
en el problema del quorum i l'assistència, Com

dit en ocasions, una del text
que per prendre decisions és I acord de tots

trenta t d alguns prohoms. la qual cota ete
de funcionament deunen sorgir ben aviat si va aplicar

se Ja de forma estricta, D una banda per la dificultat
d aconseguir una sempre, i d'una ata per la

d'articular la participació d alguns prohoms
("akjuonjm procerum") eins de I estructura fixada aquell 1311,
Ptr tant, la normativa d'aquest privilegi va perviure
pel que fa al quorum i necessaris par prendra

D una banda és fàcil d observar que al llarg del segle
XIV el Consell nombroses amb una minsa

d« i (203), que això suposés
cap pe** invalidar ets acords que es prenien. Malgrat tot
no van en que alguns membres de la Paena van
oposar-se a una per manca de quòrum suficient. En aquest
sentit cal la intervenció d'un i un prohom
l'agost de 1333 manifestant qye segons el privilegi del rei no hi
havia per prendre acords. A la en
qüestió només hi cinc déte vint consellers de la Paeria
(2041

202 AHCC 1388 23r.

Els 1333 i 1356 són els dos més extrems,
Ambdós anys en de la meitat de les (45% i 54%
respectivament) van assistir-hi menys de la meitat dels
consellers.

204 AHCC 1332-1333 85v.
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En ocasions M posposava una decisió important
per tal que la responsabilitat d« l'acord recaigués m un major
número o «I requeria un major suport per part del

(205)

La poca assistència era vam excusa que feia vater un
sector per tal de revocar, fins i tot, uns acords presos «n una
sessió o M p« posposar una discusrió que m
aconseguia consens:

"(...} conseyll (explicava i escrivà)
no acabament per 10 com no m
n avmgueren, ans digeren alguns que n agesen
matorConeeyl (...)* (20Í)

reivindicacions de major
oc' aprovar aconte, i revocar-ne

d anteriors no yn supost legal que ens conegut Hem
vist que ei 1333 s invocava un del rei, que si es

del de 1331 no resolia ta qüestió del quorum en les
Com a màxim s havia regulat com compromisans, í

com els proposaven candidats per a paers i consellers
Aquests especificats sobre tot el 1334,
precisaven l'acord del Consell o (teto o ta major part
Extrapolant aquest quòrum que hi ha en aquestes mesures.
i al món aconto municipals, hom pot requenr
l'aprovació (» per tant prèviament del Consti! o
la major part dels components. Segons tes ««vindicacions de
quòrum que documentat, te redamante no prenien decisions
no no la majoria vots, sinó perquè

n§ se en tl Consell (unànim) o en la
seva mafor part (que eren tls quatre paers t vint consellers),
Altrament fa hem manifestat que desconeixem s» es precisava la
majoria o n "hi havia prou arri) majoria simple

4. u. Comísions delegades

La de la vida econòmica, socíal.polftica,
etc de ta vila va augmentar constantment al segle XIV, de
manera que era difícil que un Consell compost per 4 paers i 20

205 AHCC 1372 (16-111) 18v. 13?7 (25-IX) 37v; 1384
{28-IV)19v

206 ÄHCC 1358 (16-III) 24v; 1372 (6-VII) 2fr,
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donar abast a totes te necessitate. Des de
1332 es va practicar el sistema de delegar tretatts a te

que s etegwn « ta! efecte. L'analis « fons dt te
dt ios l'abofdem en 01 t

oe càrrecs Ara només ens farem ressò d aquesta manera
d actuar

La de 1332-1333 continua essent la més completa
-tot i que caldria introduir-hi algun canvi- p*tr conèixer te
caractéristiques de les comissions (207).

a) Objecte de la comerlo

Pel que fa a l'objecte de la comissió, podríem
leí diferències.

- d'estudi. EI seu objecte es avançar en I estudi d'un
o d'un per tal que fi Consell tingui una base amb

la poder prendre una decisió. N'es un exemple la comissió
per el canvi dtl vator de la el 1333.

- amb capacitat decisòria Davant d'un conflicte
puntual el Conseil delega la capacitat de decidir en una comissió
especifica Un cas d aquests és la comissió que havia de
solventa» un problema amb alguns homes d« Piera (1333)

- amb representative política. La negociació
política entre la universitat i un delegat del rei podia fer-se
d»n$ o fora del marc del ConseM, Guiem de Cerveío va triar

via per tractar el problema de la pau ciutadana a Cervera
a través d'una i no amb tot el Consell.

- de suport institueíona». Qi«an una activitat
administrativa era responsabilitat municipal » el Consell se
sentia insuficient de recursos humans, aleshores podia nomenar-se
una comissió ciutadana qu« col·laborés amb la institució Aquest
fou el cas dtl control del Manifest dels veïns absent i també
l'escorcoll del blat per tes cases en dies de freturà. A més a
més rtcumos, l'elecció d'una comissió donava solvència í fe
a una que ser contestada.

- comissions de seguiment. Altres comissions havien de vetllar el
compliment d'algun acord que havia pres el Consell

- de institucional Quan calia
per en audiència davant del rei, §ls
ho en nom de la universitat. En aquests casos

207 TURULL fLLfiflBLIffilQifiplL, 130-144 Al llarg de tota
l'exposició segui.n exemples de les legislatures 1332-1333.
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ta comissió de reial s'ampliava • alguns prohoms t mi M
a o consellers

b) La composició de les comissions

No era imprecindiWe que la comissió fornada només
per membres de! Consell. Precisament l'objecte de les comissions
deuna ser et d agilitzar public? m
descongestionant ia de paers í consellers

Els paers no eren membres de les comissions,
però formaven part d'algunes. ÉS el cas del control déte
manifests de ve'ns absents, comissió formada per tou quatre
paers, per quatre consellers i per quatre prohoms. Però el més
corrent es que els es al marge de comissions
Ert canvi els consellers Si temen una participació activa

Per tant cal dir que a l'hora de formar i elegir
membres per a tes comissions, »te candidate no ho eren en funcíà
de la responsabilitat institucional, sinó ert funció de la seva
pròpia vàlua, podent-se triar tant com prohoms sense
càrrec.

En realitat tes comissions estaven integrades per
"prohoms" (també els consellers de vegades eren considerats
genèricament prohoms) de la via indistintament del càrrec
públic. Amb aquest requisit sòcío-polítíc bàs»c, el criteri més
sovint apttcat era el de ctreymserjpció territorial. De manera
que les comissions solien ser paritarios pel que respecta a
quarters, però no necessàriament entra consefers-prohoms. Només
en una sola ocasió, l'any 1379, una comissió es va composar
atenent socials, o sigui, amb paritat per "mans" (grups

(208).

c) Elecció i duració

Les comissions, òbviament, temen vigència mentre
durava l'afer pel qual s'havitn Ei seu caràcter era
transiter» » circumstancial.

L'eteeaó membres solía correr a càrrec del
Consell, però en alguna neasíó foren els paers qui, en nom
del Consell, van nomenar els components. D'altra banda Ni havia
el de ta de maniobra d'una delegada

208 AHCC 1370 47v.
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es la pau a la vila amb de
t( 9» etegits per

-no ptl que ta negodadora,
no to capaotat per

res que i de la vila

Les t ser pel
pero h i no nomos ta
institució que les havia etegrt.
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4.2. LES SESSIONS DEL CONSELL

4.2.1. Aspectes Introductori« 1 metodològic*

Chün tns vam endinsar en da la Raer« dins
d'un ta ,cat (1332-1333), l'estudi de Its sessxns del

va f-or 'r tema privilegiat, al {pal vam dedicar h meitat
del capítol que tractava ¡a morfologia in>tituctonal (209). Bona
parí d'aquella minúcia estadística pretenia cercar solucions als
problemes polítics que platejava aquell treball. De manera que el
nucli del tema va esdevenir I explicació política del
comportament

A horts d'ara tl nostre horitzó s'ha ampliat, i tes
pretensions timbé. Les del Consell traduïdes a xifres
estadístiques ens han d'ajudar a comprendre ei funcionament de la
institució municipal Sense oblidar ni molt menys tes conclusions
sècio-polftiques que se*n poden derivar» intentarem no confondre
aríibdés nivells,

Si hem tractit el funcionament inttm del
Consell, des de l elecció dels Arrees fins la constitució de
comissions, ara ens fixarem en el comportament de la institució
des del punt de vista dels seus membres en tant que magistrats
tocáis, í també el comportament del règim municipal com un ens
sencer. Es tractaria, en definitiva, d'ampliar un epígraf que
havia d'anar en el capitel antenor (V 4.1.) Quantes sessions
celebraven'' Out hi assstia? Amb quina freqüència7

L única font documental d'informació possible eren tes
aei Consell Com ja hem dit, I escrivà anotava amb detall

tots els assistents a cada sessió, !a qual cosa ens permetia f.
fer un seguiment tant del promig d'assistència a cada reunió, ço n

també la tendència individual dtfe membres del Consell. A més,
ens era fàcil de comptabilitzar la quantitat de sessions
celebrades i la freqüència (210).

Perquè tot aquest recompte fos solvent calia utilitzar
documtntac»ó vàlida en ©I sentit que permetés resseguir totes les

i tots tls «nscrits. La primera limrtaaó era que no
s'han conservat les de tots els anys, i la segona que
l'estat de conservació d'algun volum no permetia estudiar-lo
sencer De manera que calia vetllar una relativa continuïtat i

209 TURULL El règim municipal, d LA MORFOLOGIA
INSTITUCIONAL 3 Les sessions del Consell 4 Les sessions del
Consell altres factors, pags.: 41-82).

Sobre les possibilitats d'mvestwació per aquesta via,
vam introduí' nos-hi a Max TURULL "Estudi i tractament
d'ordmacions *
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cronotòQtca evitant buits substancíate, gitem
que també era bo de comptar amb documents intel leíbles.

Al f.nal el mostreig m abarcar öl penode í
va comptar an« ets resultats de nou legist, Os, corresponents
ate anys 1332, 1333. 1356, 13«? 13«, tS72. 197?» 1368 i
1393 (211), Hom observarà, com a mínim, dues coses la pit TP-*^
dels <to§ pomers anys, i el buit entre 1333 í Pei que ._ d
!a primera observació hem cregut convenient Its dues
legislatures ser tan pròximes Per un rnotw eren tes
pnmeres d ençà M nou Règim Municipal «I 1331, í
compten amb els que considerem pnmers d actes redactats a
la nostra vila. Aquesta pnmaoa semblava aquella
proximitat I el lapsus de vmt-i tres anys que separa
1333 de 1356, tan sols podem de qua no s'ha

cdí- attre volum d'actes dins període, de
manera que era un inconvenient i ahé a la
voluntat

Pel que fa al còmput estadístic, cal recordar que
no ens öftren una imatge i definitiva del
comportament del Consell Les nu observar
s« en benefici d'una <Jea més general Per tant els resultats han
de prendre's com a indicatius, pel evitarem de
confeccionar cap de que no com a mínim,
d'altres punts de suport

4.2.2. Nombre de sessions

Cap documents que regulen el municipal no
contempla en res que tes del
Consell En tot cas, si algun comportament pot de les
sènes que oferim, serà en virtut del no la de la
llei escrita

Segons s aprecia «n tes (FIGURES 32
42), no hi ha ia en el numero de sessions

No és de pencar que la convocatòna de
reunions (efectuaven els paers únicament t en funció
de les del moment. No s observa cap ni

els fos preceptiva la de
convocatòries Tampoc no cal ptnsar en yna tota ni per

ni Per corroborar només
tos cal mirar de per
adonar-nos évidents

Hem d'uttrtzar. per la conservació
del etocymtnf, els dt 135S, 1373, 1379. 1384 i 1395 Tota
la de CAHCC Fons Municipal, i ens

de la
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QUADRES A. B
m

(amb màxims i assenyalats)

D G F M A M J J A S O N D

1932 1 7 1 1 S 1 2 3 2 2 2
5 4 2 4 8 4 2 7 0 2 4 7

13562
13621
1366 Q
13T23
13771
13882

1
2
S
2
3
4

1
1
4
1
i
1

4
3
3
3
2
3

1
ï
2
3
4
§

2
1|

2
S

2

1
i
4
2

•S

3
1
ï§
2
fi
2

2
4
3
1
2
f

fi
1
4
1
2
2

2
1
i
2
fi
.

2 i
-
3 2
1 2
ï 2
. .

Í S 3 3 2 2 4 6

NOTA En let més
MtobradM prenent per referència tl còmput anual, í amb

Im amb menys prenent
la referència anual.

Una «ë A i B, i a tes 32-42 és
per tes d'un mos •

dins una sola tegis'atura El 1332(212) es passa de
set. onze i sis reunions ois mesos d'abril, maig i Juny,

a fer se'n només una dues o ires Però tes diferències majors
sén: m abriMnaip 1333; 7/0 1333; 10/3 JyJW-

1366 6/0 |ony juliol 1377 (213). De manera que sembla
evident que el es reunia només en funció de tos

ja que a ta vora d'un en que no s'havia reunit
cap vegada, en trobem d'altres amb una de dues sessions
setmanals

Un indicador que ens ós ei de la
de a El QUADRE C ens

va VMM* al anys.

* * El text del document comença a finals de març. Recordem
que la primera de desembre només es refereix als

26, 27, 28. 29. 30 i 31 del mts, que la darrera
ta de (a mensualitat.

1/8 indica que se celebrà una (1) el mes tai, i
vuit (8) el mes qual
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QUADRE Cmi (214)
u>mptaWrtzades mens.

1938 4? 48 5,1
1333 40 41 4.0
13% 22 22 1.8
1982 16 15 U
1366 S3 53 4,4
1372 25 m 2,0
137? 31 31 2,5
1388 33 31 3,3
1393 36 34 4,2

L'any que es va ur nombre de sessions
va ser precisament la primera amb una

quelcom § una reunió En canvi, l'any
1356 i i any la é« molt inferior, de manera que m
m ni cada més En els anys posteriors

va variar també de forma contundent. El 1366 se
celebraven ei de sessions que sis després (4,4 i 2,0
respectivament) U mensual va força {fun any a
l'altre, però presenta una oscillaaO regular ja que tes xifres

es produeixen un un cicle de cada anys.

En definitiva, doncs, apreciem unes diferències molt
notables, que van des del 5,1 d« 1332 fins 1,5 d« 1362

no hem trobat cap mena de interns que
ens a explicar a quina lògica aquest comportament
irregular. Pel que fa a factors de extern és

en aspectes com unit epidèmia (to pesta i
una minva d'activitat institucional Això no obstant, i de forma
indicativa que ambdues (1362-1372) coincideixen
amb (215) la qual podria ter minvar
l activitat dei Consell, els de contagis i el

que v»urt una comunitat en moment?»

^ 1332' n§ corrptabÄttem el de març pel let de
ttmr-lo 1362: no desembre (el
començament) perquè no és complet, |a que hi falta la segona
mt»tat 1388 « 1393 ídem. Amb pretenem d'evitar

distorsió, ja que algun nes semblaria comptat
sencer t només s'h« haurien documentat d'uns pocs dies.

215 de mortalitats el 13-IV-1362, 17-VIII-1362
(AHCC 1362 20v i 26r); 24-V-1372, 27-ÍX-1372 (AHCC

13722Sri36v),
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També pot ser que la mmva de només respongui
• una dels paers que escapa • la potenciar
il de l'executiu pfesändmt M CcnseH; evitar
discussions internes limitant al màxim les reunions; treball
intem en comissions poca motivació general per la cosa pública,
...tie.

Finalment podríem escrutar tu qums mttot s'acostumen a
celebrar més o sessions Segons ti A i la FK3URA 42,
els mesos que acostumen a celebrar més reunions son març. abril,
maig i juny Globalment, la mitjana és gairebé cada any superior
a te mensual (QUADRE C). Després de l'agost tot

es tomen més escasses El setembre, en particular, mai
ha el mes que se celebressin major de consells, í
en canvi encapçala la relactó de mesos poques sessions
(QUADRE B). Avantcant-nos al que vindrà després, és simptomàtic
de que s« ei mes da setembre ei mes d« tots.

coincidint amb una tan important a to
Segarra com era la verema, i també la rtcol.l*eta dal safrà
Potser presisamem per això era un mes poc en sessions. El

és mes qua acostuma a poques
Però la tontea general és molt í excepte
l'apreciació del setembre és d'extreure conclusions
contundents

4.2.3. Mitjana d'assistència segons òrgans institucionals

Comentar el comportament del Consell a pa.tir del
de la anual a les segons

els tres òrgans, necessànament comporta
importants de la Que queden dins del
comportament tipc La mitjana i
moviments que poden ser Però també ós cert
que ens permet comparacions de entre
tos Per beneficiarnos d'una més detallada,
i de ia comparació general, hem d'abordar el nivel)

tant a escala interna de com a
de tot §1 ptriodt 1332-13S3. Pel pnmer cas ens servirem

de tos corresponents a cada any, » pel segon d'una
els

4.2,3.1. Evolució mtwiual de l'assistència al Consell

Les FIGURES 43-51 el
de i de a una de les

de les Cada columna correspon a una
reunió, dt q«e ttntm ti da

dtlf tn que se eelebrann. No
s'htn contemplat e's qu« no es va reunir cap vegada §1
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Consell, ja que les nou gràfiques voten indicar e) nivefl
en els casos que m te institució. Ne

p» to quantitat i to de tot
reunions, cosa Que hem fet al narg de ('epígraf antenor

Amb la inform«** que ofereix nou gràfiques a
ratest ens esmerçarem en trobar Im comunes a

per a qui permetin conèixer el comportament "aabitua!" de
la Pàtria.

a) Consellers

• La primera característica de ¡'assistència de consellers • tos
és, de nou, ta (FIGURÉS 43-51)

í en el
de manera que é« comú de trobar se amb diferències

de cinc per exempte, en consecutives
Aquesta arria § molt 4/15, 5/16

3/15 1/13, Q/12 2/14 1S/3, 15/3
(218)

a
que els anys. tret era tos
de 1388. Ei cert és que te ate < tan

tot fins 1316. a de no
de tant in to

a to Paena

- La tns fi veure out no h» ha ni "bufls" o
"dots" ni tampoc at dt

Si
0s en un el 1332

s« al de 12 membres; tl 1333 amb
d« Í-10 etc..

De que no es pot dir que a de cert punt
tls deixar al Consel. o per

anar-hi ser que de tos
en funció que s hi era el mòbil
És dt ereyrt que tes es degum a

la

9t fi Les es a de
en eonsteytivts. Entre l'any.
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QUADRE D
A10 PER

any
< 10 cons. < 10 cons.

133?
1333
1356
1362
1366
1372
1377
1368
1393

37
51
22
16
53
2S
Jl
33
37

1Î
S
a
2
§
6
3

18,9
4S»§
§4.5
31 a
15,0
S»§
§»§

1S.1
8.1

dit de 1354 és
yna ton Ot ft! el vt

Irtt CA cas 1388.

Per tant, (o dit
ia de tu et

dt té ti seu tes
la dtl

i poc dp al

- Al de o no dt twn
s« un« en alts «

tes En tl
ha p «p« la ho és d«

cap un
una tu una tl dt

es «n yni

que o és ta
ai del d« La 8 ens

la en tes
i la al

dt tot

ts de
qye en cas

s» tls i no
fis
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PEL DE

1332
1333
1356
1362
13«
1372
13??
1388
1393

miro

a
2
1
7
2
S
2
2

maig mitjana
assistència

I1.S
•J
4,5
e

10,4
13
11.7
13
10,5

mitjana
anual

11.0
9J
8.1

11.3
12,0
12,4
13,1
12,1
13,0

tendènoa
matg

Ei cas de és ber clar El
una a te que

ta te El el
et és u« "etef dos alts

I així «l 13S2» 1366 t el 1313,

En yna de tes que
un és, a de la

la tte (te
En ts ei i tn
s una

yn pot a
yn we It És una

poc qye una
ils

i H¡ ha o
t n ei «s que es yna

< de a > a les

>

>

>

<

Per
els F i G
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QUADRE F
LA MITJANA DE I

1332 1333 13St 1362 1366 1372 137? 1388 1393

0 2/27 Í/3S 1/ÍO O/? S/47 1/20 t/34 f/32
Q S/Í7 1/i Ï/fi §/•• 2/27 3/4f 4/41 g/104
F 4/ü 1/12 1/14 4/4Í 1/1f 3/3Í 1/1f Í/S2
M 1/14 2/24 4/44 3/27 3/43 3/3Í E/29 3/37 3/34
A 7/S4 4/SS 1/12 1/12 2/20 3/34 4/S2 S/72 3/33
H 11/130 Í/7Í 2/S 1/Í 7/73 2/2Í 8/4Í 2/2S 2/21
J f/iS 4/43 1/13 O/? 4/47 2/24 S/7S Í/70 2/2T
J 1/28 2/18 3/8 1/13 10/« 2/21 O/? 2/31 4/4S
A 2/26 7/3S 2/4 4/37 3/32 1/14 2/2S S/SS S/Í«
S 3/32 O/? O/? 1/11 4/81 1/10 2/24 2/2S ?/?
O 2/tl 2/17 2/24 1/14 Í/8S 2/1S O/? ?/? ?/?
N 2/2S 4/33 2/7 ?/? 3/3f 1/12 1/12 ?/? ?/?
O 2/1Í 7/41 1/4 ?/? 2/2S 2/2S 2/26 ?/? ?/?

M» S'1 4 1*8 1'5 4*4 2 2*8 3*3 4'2
Me 1 1 f S S'Í S'l 1T3 12 12*4 13'1 12'1 13

Ms de mensuals Me d assist encía
di mensual

Pe! que f a als observem que de forma general
la de l̂ s mitjanes tes no
obeeix a cap de Its quatre que acatem de referir O
ti que és ti 0s indistintament
Per tant no apreciar se un comportament regular m cap
lógica que relacioni el nombre de ei d assistents
Una mensual de a ta mitjana anyal
s acompanya de nodrides del normal, i també d altres
per sota la I a igual La

o« i
dt

De manera que no s observa cap entre aquestes
vartabtts. Ptrô tn canvi tns que tn determinats

igyat. A de! mes d'agost, i sobre tot a
partir de setembre, dominen ils a Its mitjanes,
tant tn ti nombre et corn en el d'assistència. Aqutst
comportamtnt del Consell, es fins que acaba la
legislatura, i contrasta amb la primera meitat d'any que ts

per una major activitat, tant en reunions com en
de Consellers comportament no s'apreeta di

forma i contundent, s»nó que suposa una lleu tendència,
suficient, però, per drftrtneiar els périodes de la
legislatura.
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No cal dir que el còmput per mesos.com nosaltres hewi
let és arbitran, p que el me» en si no determinava pet. En tot
cas si algun factor inocfca per a què es denvessm aquestes
tendències» sena cfcmabc, econòmic, Me... Hem
adoptat la mensual perquè algun feia falta,
ni que no fos elmés ajustat • la realitat, De que htm

en el caràcter -no
comentar'S que estem lent de tes sents

b) Peers

Analitzar el comportament dels paers com
a cos serà més donat que només quatre els

del grup, facció d'un sòl ja compromet et 25% del
del còmput. De manera que les seran

i tes variacions dependran de molt poca gent Les
consellers més t

a la

- S» entrem en el comportament de dins
podrem fer i menys generate
{FIGURES 43-51} Et factor irregularitat es més en unes

que en unes altres, observant que a finals del
període (1388 * 1393) hi ha una major en el nombre de
paers a tes Per contra, els són
1333 1362, 1366» 1372

Sens« entrar tn el comentan de la gràfica de cada
legislatura, a HO que m és constant es la concordancia mtranuai
dels dos col Aquest fet és especialment evident el 1333
(FIGURA 44) 1356 (F 45); 1362 (f 46), 1366 (F 47), i 1372 (F
48) Una minva d'ass-stèneia de sovtnt amb
un moviment -més o menys preeeptiblt- i
amb tes recuperacions, De maneres la tendència

amb Només a tall d'txtmpfe fixtm-nos en
!*any 1333 í en tes de tes disminucions de març, de

abrrt, de |uW, d« d'agost » de novembre

Aqutsta ens fa refte»;onar sobre el motiu
dels d'assistència. Si nivell només
depengués del factor personal, el normal no trobar

tan sovinttiades. Factors que modelen
els nivells no els coneixem en comportament,
a del factor de treball Aleshores, ¿quina

cal donar al fet que molt sovint quan baixa el nivell
d'un cos ho fa el de l'attre7 Es que cap resposta

no ftndra una justificació documentada En
tot cas ens hem de moure en el terreny de les interpretacions
hipotètiques amb la cal ser prudent
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Per tant, un general que afecta

El mes fàci1 «* pensar que o la importànoa
dtl que s havia de tractar en uni incidís en si

Aquest motiu tan trivial, pero real també «n
els de les actuate, ¿és

per A nwviments El cert és
que d'una sessió podia incidir en ei fet d'anar-hi o
m, com també podna si «na polític d'un període
determinat, tos actn/rtats litte membres del Cons9fl, i Uns
factors tan com ten tes condicions climàtiques. La

ens diu que és fàcil a uns reunió (poc
">) un dia de pluja. o de fred Però aquestes

totalment de qualsevol intent d«
demostració

- Pe¡ que fa a que ss repeteixin en
de mencionar li els de

i maig, amb una tou recuperació ais d'abril Aquesta
no es pretenOi , evident però si

que pot 'ncioures una els anys 1333,
1362,1372 11303.

Una altra constant és ta a la els mesos
d estiu i en especial ti t {tot i
que els 1332 i 1372 apareixen ben en

En cas aquesta minva es a la resta de
(1333,1336, 1372).

La constant contaria a l'alça), sol
a començament» d'any, sís de gener i

la En es
de la Ardor, al de l'oetutort (1332,

1356,

- En al cas dt (asistencia dels paers es dóna el cas que una
a1**? 'a presència de tres en lloc da quatre és

per l'atosència continuada d'un individu, ocupat
en una prolongada, o pels (mercaders?).
És el cas de Andreu §1 1333, que a de jufiol deixa

al Consti, d*Amaldo d« Mecina (1372) qu« acteia igual
des del juny, del Ramon Serra que de la Paeria
l'any 1377 d«s del fins les portes d'agost o del junsta

Gitaber* §1 1393 no es al Consell fins

Si a una d'aquestes unipersonals i
prolongades n'h» afegim dt puntuals per motius quotidians o no
s»stemàt»cs, ens amb algyna amb només dos paers
Les gràf»ques corresponents ens nodrewtn d'abundants exemptes.
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c) Prohoms

El còmput de l'assistència de prohoms als Conseils
particularitats. Uur presència a tes sessions m

era obligada, cosa que afavoreix una major variabilitat. Stmc
que coneguem cap normativa referen» als prohoms ep« van al

hem d'interpretar que M tots aquelte que to
i que eren anotats ptr l'escrivà dt la Paeria en els

d'actes Quan alguna d'aquestes no comptava l'anotació de
cap pronom nem que no nm cap.

Els ho són de les mitjanes mensuals,
de que no es poden intramensuals
molt La ei mateix defecte Tot
això ens fa amb les dades que hem aconseguit

QUADRE G (217)
MITJANA MENSUAL D'ASSISTÈNCIA DE PROHOMS
A LES

D G F M A M J J A S O N D
1332 5 18 11 - 3 15 11 - 8
1333
135Í4
1306
1372 12
1377 -
13884
13S34

5
21
Í
19
8
9
14

Í
27
13
8
21
3
15

6
26
24
10
10
4
7

24
35
22
14
14
6
11

22
12
12
8
20
3
13

34
33
19
14
14
14
13

16
17
25
13

16
7

34
11
8
5
2
26
7

15
13
17
11
12

28
44
10
26

2633
1724
11 Í
16 -
20 6

Les »fres del QUADRE G ens indiquen una vegada més la
que tn de prohoms a tes

del Davant deis de 1332 ens htm de
si l'escrivà anotà amb tots ete

ja qye cap nom
de prohoms

Ptl qyf fa al intranual, aplicarem tes mateixes
qu« ja hem exposat anteriorment

- Cü»r» dèiem, la és la característica fonamental
Pe^ò de fftt es per no ©i»s!%r cap ert

No comptabilrtzem les d'assistènaa
fa i (allunyen de la

2 juny 1332 amb S3 prohoms assistents, 7 juny 1333 amb
§4, 5 amb 149 i 30 d'abrtl amb 134, Les

una indiquen que no se celebraren sessions, o que l'acta
da les no fou i conservada
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L'any 1333, al marge de casos excepcionals amb 93
i 61 m contemplen desnivells considerables:

(6,5/24.5);
r6.S/-34.5). L'any 1356 aquest desnivell encara te
més abnl/maig octubre/novembre (44/17,5).
A any, en minvar el vtter dels prohoms

tombé se suavitzaren aquestes diferencies Q).

- Un comportament assistencial a to «I mtt de com
observàrem pels consellers, s'intueix en alguns casos, peni ne
és un fet generalitzat Ens adonem de significatives el
maig dels anys 1366, 1372 i il 1372, en canvi, és
d alça, i el ï333 el maig es nanté a un bon nivel, igual que
1377. De que només s observa una minva d'assistència el

en la anys que hem

- Pel que fa al de setembre per dir que tai
en els anys i En tos

s'aprecia una no podem
que en période es produis cap buit § acusada

d*assi§t*ne«a

- L'acusada da te primeres (1332
1366) no permet de copsar amb un mateix
any Ei 1333 apreciarse un
a que els mesos 1356 ; 1366 punts elevats a
la primavera, però la presència de prohoms cap a la
tardor I 1372, 1377 i una al

de tot l'any

4.2.3.2. Evolució mteranual de l'assistència al Consell

En l'epígraf anterior ans hem en l'evolucié dt
l'assistència al Conseil dins de cada i atenent sobre
tot a los diferencies mensuals que s apreciaven Ara tn canvi,
centrarem en Its diferencies o
legislatures

a) Consellers

Atenent a la l»ma divisòria falda en 10 que §ns
de o msnys dt la d'ells,

apreciarem compotamente diferents d'una a una altra.
Per norma per damunt d'aquesta
(»ma, tot i que la irregularitat dt que parlàvem fa que de

s arribi moN per sota.

El QUADRE D ans indicava en qum percentatge de
de el de

consellers era inferior a 10 individus
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- Pel que fa a l'ox«tencid tía tendencies generate d'una
ta irregularitat Que esmentem sovint aquesta
Això m obstant algunes acKeciaaons sembten

raonaWes La de també ta d« evidencien
una • ta baixa 44 i 46). En e! pomer cas. a
partir d un moment determinat (mas de maig), només cinc sessions,
de les 34 celebrades, observen una pratèncfe supenor a 10
consellers, mentre ou« fin« aquell mom»nt »n Uf»g «Ala H* i»« 17

ts va Miar cte ta Knia divisòria u tandènda a la
baña ei 1333 és own an poques ocasions També 1356 viu IM
moviment i el déte dt igualment al mes
dematg

En les una no matemàtica
indicar nos l'existènaa d'un equilibrat"

Els alts i baixos, acusats, estan immersos en una constant que no
ts ni a ¡'augment ni a la mm va generalitzada
d'assistència. Potser «I cas més clar és ei de 1366, precisament
per presentar una sene més llarga que ato altres anys.

- Finalment caWna recordar que el matan Consell el 1388 i tít
nou ei 1393 va dictar una normativa a combatre
l absentisme institucional (218), segons la penava a

consellers qt*t no a les convocades
pels paers A met en començar la també ts jurava
("assistència a tes reunions amb l'excepció que algun motiu
suficient ho justifiqués. Malgrat el priment i la normativa hem
vet que l'assistència no era excessivament fluida, tot í que ais
anys 1388 t 1393, els de la regulació de les pecunànes
per absentisme, semblen apreciar una recuperació de la

Dt totts maneres l'any que presencià major
a«yènc»a (137?, 13,1; 1393. 13) només comptava el Consell amb
una del S5% date seus consellers. No sembla que tes
normes d€ 1388 i 13§3 ttngi»s§»n una en tl
comportament

- Atenent a la anual de (FIGUWA
52} s'observa una relativa coincidència en gairebé tes

tls da 1333 » 1356 bastant per
del que tsdevw§yé normal, Sembla n una ttndencta a

poc a poc li però amb
molt

- la de 1333 t tot la de 1356, amb una
ptr de la consellers

Els com ts costum, no en el motiu
Els tttews de la de 13499 Cal

218 Vtd V 4 1 3 d'aquest
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que 'es mesures punitives d'assjstènoa
m m ».ts fínate de segfc, tal com ja vist.

Sia com s.a. fns i tot els més òptims (13,1 el
1377) una abséroa considerable del

t»)

• U de paers 52) al tag d« iot
el és d« 2,9 per «te manera que

assistir tres dels quatre paers EI
és si et comparen amb el dels

A una d«:

i

2.9...................72,5%
11.5...................57,5%

És que (assistència dels paers és molt
a la dels consellers Aquest fet corrobora

que p segons ta els paers eren el
mol de mynieiptl í ti i moto1 del

que els un paper de
unta

• si contrastem de paers i
i ens «n Its de any, ans

que t te dos hi ha una invent. Ou an
tfyn any a yn atrt d'un augmenti, ta dt

i a viceversa. Aquesta és una constant
tot el període, és fàcil d aquesta

figura

QUADRE N
DE PAERSI

Tendència Tendència

1332 3,1 11.9 ? '
1333 2 J 9,6
1356 3,4 8,1 *
1362 3,0 11,3 - +

2 7 12,0 - *
1372 2,8 12,4 * *
1377 2.6 13,1 • *
1388 3,2 12,1 +
1393 3,0 13,0 - +
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f
- tt d'a»*i*tènc»a 3* paers, observem certa

d'un any a un altre, tot i que per tractar-se d'un
tan reduït aqueBa apareix La
de anuals apareix entre 137? (2,6) i 135H

(3,4). Tomant ai punt d'abans, «i anys, però
de s observa !a tarnbé de
conaêfers.

La FIGURA §2 i itf •«§ fan adoot/, don«,
dels pa«rs

C) Prohoms

• Ei QUADRE I d« la de prohoms
fes ten El any observa fi

de tot el període Era la
la del règim de 1331, i ja h»m

ie.; reserves pel fet que en no
prohoms, es desprèn

QUA WE l
ANUAL DE

Anp t de prohoms
1332 1.?
1333 23
1356 21
1362 18
1366 15
1372 12
137? 13
13« 16
1393 10

Al j aquesta el période es
per un t'« 1333 i

1356. qu« va la
tot i ti dt 1366.

- dt 1333 §n de
parar. L'any 1393 ti

tu« ti cas dt 1332), uns 10 prohoms de
a que ete 23 î 21 de

1333 «
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4.2.3.3. Ob>0rv>cioos de caràcter comparatiu •otr· Organe

Havent analitzat »' comportament de caöa òrgan dins de
e»tí» I al ta§ d« tot el període, ara contrastarem
el comportament assistència! oVíts tres tot posant-tos en
relació entre ells

• La de ta FIGURA 52 posa de que el
da paers í consellers m estar coordinat.
la de no té res a

veure amb la dels altres No podem dir que sistemàticament, un
moviment d alça o da paers incideixi en el comportament de

o i viceversa.

* No observació general, si que ori esmentar
circumstancials, que indueixen a parlar del

de la tendència del entre
i prohoms, que en ai déte consellers.
fet no es om dèiem, de forma ni

absolta

- Ai pairs com a cos executiu i diferenciat de la
d« Conseü, es interessant de contrastar la tendència

dos consellers i proDoms. Els anys que
prohoms a te sessions coincideixen arnb els que ta

de era més baixa (1333-1356), afwra que
quan hi eonseiers minva tl nombre de prohoms (t332,
1393) De manera que, bé a d« bé a costa de
prohoms, «I de personal amb caràcter eonsultiy «ra torça

i no variava flaire. Tret de 1332 i 1333» la rtsta de
amb yna qye oscfl.lava tntrt

24 128 (219).

- Pot ptnsar-s« que conseiers i prohoms temen una mateixa
institucional, la d'astesaorar els El que no sabem

és ji ei de compensació tra automàtic i
mvoiuntan o si pel contrari estiva a algun tipus de

el que sempre hi al Consell un
d5 persones -conseters o prohoms- que envoltaven

els

La consellers i
prohoms multiplicant per dos la cofra que ofenm) teu
la 1332, 11"05; 1333, 15*25, 1356, 1480, 1362, 14'55,

1365, 1372, 12*40; 1377, 13*25. 1388, 13'95; 1393, 11'90.
mitjana ai mate« temps és resultat de comptibiltear les

de mantra que ('abstracto comença a ser
Els només poden considerarle indicatius.
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4.2.3.4. Evolució dt f Matoüneto Individual

déte membres ¿M a to sessions
pot estudiar-se tint des del punt dt vista dt to Sêtitens

d assistents), com des del punt dt déte individus
d« a to que assistiren). Es tracta del mateix

fenomen des de dim perspectives. La tabulado només
s'extendrà a paers i conseHers, ja que els prohoms assistien
ocasionalment, i no ni estaven obfogats (FIGURA 531 QUADhE J),

QUADRÍ J
MITJANA DEL PERCENTATGE D'ASSISTÈNCIA
INDIVIDUAL A LES

Anys Paers Consellers

1332 7§,6%
1333 6§,5 4S.1
1356 86,3 40,6
1362 7t,6 57,4
1366 72,3 63,3
1372 73,0 §2,2
1377 64,4 64,3
13C8 §2,5 65,9
1393 77,6 66,4

La FIGURA 53 i el QUADRE J tns el percentatge
de a tes que membres del D'aquesta
(nformac»é s«*n poden dtdyir algunes aprtctaciorsá referente al
comportament insMuctonal,

- una en l'observació qye
dels era considerablement superior a la
Mentre que els pwners generalment a un mínim del 70%
de tes xifra gairebé és el màxim al que
ambaren ils Si en el rrwlter casos els

anaven al 66,4% de t n canvi els paers
el seu màxim tn yn 86.3%

- L any que yna major de paers, el 1356,
un any de accentuat. ÉS

qui fenèmtns no D'igual
que el en el nwei de paers el 1377 cotnadt«

un elevat de ja Nem fet
de la en la dels dos
col

- les tn e! comportament dels dos
col·lectius, »ns adonem que hi ha una certa tendència -no
regular- a ta del eomportarrwt
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OUAOREK
Drtarénaa percantual en l'assistència
a sessions (paers de més, i consellers
de menys:

1332..........
1333..........
1356..........
1362..........
1366..........
1372.. ... ,
137?, . . .,
1388...,,,, ,
1393 .....

,....»..,..1Í,Í
.......... .21, 4
...........45,7
..........12.2
........... t,0
...........10J
, ....... 0,1
.........16.6

...... ....111

Fms 1362 e comportament dt i conselters era
tan que ambat al punt que el pnmer gaip

fi an ei dassrtenoa cas (1356) no
es va Nt havia marges de que voltaven
el (ee 10 »to a més que no
tls

dt 1366 s observa una er ei
de que M ta el 137?, Per

la del segle XIV es per aquesta
dos òrgans, mentre que la pnmera part

d« (a els paers t es ben
pel que pertoca.

• En i també tes dato
d« condour« li qui tes

al del période a un procés
«n tl els issumirípn

un paper important i del que els assignat
des d" y« Els a tes sessions,
obvtamtnt §ôn yn perc sufcianl. per

a dtfínittvt Sembli lògic de
que « tant "n el nombre de

en llur mad»»resa El Conseil comptava
uns dt fynoonamtnt qye tenien un baga t̂, a
de de de M anys.

4.2.4. Comportament institucional: hipótesi explicativa

4.2.4.1. Confiderscton» qenerals
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CM nombre de Mutons í d ass.otènoa ha
de que M gran mesura ei comportament del Conseil

era per tant no «M« a MM »ogtca
semblava ser predominant

Alcé w considerat convenient d'aprotondtr en
dt las estadístiques però partint d'un

Et dè«em.
d'una que justifiqués «ai menys perquè IN«

M més sessions, i perquè variava
• traí altra. En ens resistíem a

M ei comportament del Consell en mant, sobre tot. de
r«nr.

És cercar a fets com aquest
Li com és no en fa cap referència, de

que ens en «I camp de i el
Fer ta que les

no sén que responen. a
la en tls

*

A podrien
¡especulació » el

anà ha ftt només *n
un sol i t! dal
earwp

anrara tl comportament
de' la La va
per que el i

no cap ni tn el nombre
de m tn ttf d« far

En (1332-1333)
a de ta dtl van

ban qy« ara,
o

4.2.4.2, L element laboral: al treball dt I« terra

la del tn si
del d« bon

d« Pnmar qy« ras del
camp importante, i ptf tant el

pot t! En lloc la <íe
prendre en yn

de En

220 TURULL ILjtel—fflMPJa^L, 55-60 i gràfiques no
a la
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hem de lamentar el retard agràna pel
nostre període

que fa a la setecao cte's productes més importants
conreáis a li Segarra ens remetrem al que dedicarem a

econòmica de Cervera a (221). Ei
medieval, a i actual, estava

dominat pel raïm. Ei protagonismo absolut del cereal probablement
es consolidà després de la W.loxera de començaments d« segle
XX. Dins ia tradtoo mediterrània, caldrà, doncs, atendre

tl defe agrícola del raim í també dei biat. Eb
produc'es que mtervenyn en l'economia agrícola segarrenca
la civada-ordi, ¡'olivera, l'ameíller. i el safrà. destinat

al comerç mte ñor i exterior (222),

Atenent a aquests cutos, podem fnc,r e) cicle de
aue ser més usual. refent tot ai raïm í el

blat Lm de l'any an esporgar
els i els arbres (olivera i els mesos de
febrer ifwarç Un període tfaeövitat més o menys Intensa no
es fins ei maig, (pan començava la del raïm. Però
quan la letna començava de debò era et amb el blat. A
partir d aquest moment ils pagesos » els tindrien tot

i la ocupats El es el blat per
emma§at2tmar-te a començaments d'agost i a la feina de

i la terra, la no s enllestia fins
Aiesriores abonar la terra i començar a

sembrar Fet t fet la tena del ocupada te gent
fins novembre

Ei principal, ei de la verema, s'interferia en
de' Mat El precisava mà d obra en un

A la Segarra la t la acostumava
començar ei -tai com p ham vist documentat- t

fms tot l'octubre

Per tant, si prenem »n el période del
raïm i el del ins adonem qyt l'ocupació « l'atenció a la
terra és de tot i estiu i tardor, i en mesos
de i

la i i present
agrícola, convençuts que és licrt aplicar-

221 Va l l 2 2 i II. 4.3 d'aqyest

La »nformaoó précisa sobre fis del treball
ens >a el Servti d'Exttnsió Agràna (Segarra)

de la dt Catalunya, per del Sr Joan
Calvera
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lo a medieval. Primer perquè aquesta penoditzactó- déte
més dt factors dimabcs i que M pas

La verema M ta h tardor mm i sempre. Um cosa
son its mitjan« per fer-ho, però aquest factor

si acàs, en ei cost de producoó, però m m te
A més • nét, i A del

segte xviii el de ¡a terra a I època baix
tampoc w dtfena radicalment de ta tècniques emprades

a dei nostre sagte. Les substancials-
de i comerç- nu es al camp de te

fins moft el tagte que vrvim La memòn« oral n'és
un

En ens lícit d'emprendre
el i el b¡at ¿is productes més

i ¡esquema de que exposa
tl

Amt) tl nombre
de í l'assistènoa de hots els origans, amb

de treball Per tor-ho contrastarem IM
de dos períodes ben el qua no contempt

«I (geiwr. febntr» m*1§» fwiy,
i i que MÎ

sttambf«. oeàdm).

a) fi nombre de setsions

La M ti no.«Tbfo de
pot observa? se a de la figura 3 que

dl de per
iftys (FIGURES 32-42)
la de noy «n ti QUAÖRi L.
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QUADREL
m

M«« D G F M A M J J A S O N D M M S.r«f.Mm

1332 1 7 1 1 6 1 2 3 2 2 2 4*f «
133S 2 8 4 2 1 6 4 2 7 0 2 4 7 4 * 0 <
1366 2 1 1 4 1 2 1 3 2 0 2 2 1 1*i <
1362 1 2 1 3 1 1 0 1 4 1 1 ? ? 1*4 < =
1366 0 5 4 3 1 7 4 1 0 3 4 6 3 l 4*4 < =
1312 3 2 1 3 3 2 2 2 1 1 2 4 2 tf§ <
13IS 1 3 3 2 4 6 6 0 2 2 0 1 2 2'i <
1366 2 4 1 3 5 2 6 2 6 2 ? ? ? 2'3 < =
13S3 2 6 6 3 3 2 2 4 6 ? ? ? ? 4*0

NOTA: En te yn de

Mm: cte S.refMm: la à»
tl cte la
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Si prescindim déte dos darrers anys, incomplets, ens
que la major densitat de mesos amb poques sessions m
¿n els mesos de tardor Els casos d»t mes de setembre

de 1333, t 1356 són especialment períodes durant
els no se celebrà cap sesstó. i continuant amb setembre és
ei fn de la hipòtesi-, tambó ens adonem que el seu nivell
de sempre fou inferior a la mitjana de r any
corresponent Això també passava 01 novembre, però no l'octubre.

Atenent a les gràfiques observem que força sovint el
baix de del mes de respon a un
ensorrament de la tònica general o del nivell del mes
anterior Aquest és el cas dite anys 1333, 1356, 1362 i 1318, En
els et nivell de setembre es troba immens dins d'un
període de baixa celebració

Pel que fa al mes de maig. la que suposava que
coincidiria baixos en tant que mes dedicat també a la

del raïm (comença la laura), no s'ha cejnpiert. En bastants
les de maig superen fins í tot la mitjana (1332,

1333, 1356 i 1372} i només esporàdicament està per sota del
(1362. 13S8 i 1393). U més clara

amb la nostra es fa evident el 1388, quan el maig és un
clot i juny.

En definitiva, no és lícit de gentraitzar ni de
concloure que els mesos de maig es caracteritzessin per uns

de baixos. En canvi htm vist què
minva s> és evident §1 mes de setembre

b) Assistència segura òrgans institucionals

El nombre de és un paràmetre
però insuficient, ja que es donar el cas que

coincidís un mes de poques però amb notable,
i a viceversa: motos però poca afluència Per

e»mportament tomarem a la
de each òrgan en funció de la partició de la

en dos períodes: »l esnsiderat agrícola, í el que
la de mesos. El QUADRE M ens ho

clarament
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QUADREM
MITJANA D'ASSISTÈNCIA A

AGRÍCOLA
LES

Any PAERS CONSELLERS

GR ag No t GR ag

1332 3'1
13332'8
13563"4
13623*0
136627
13722'8
13772*6
13 f̂i 3*2
13933'0

37
2'4
3*2
2*8
2'2
2'3
37
3'0
3*1

3*0
21
3'5
3"2

2'9
24
3*4
3'0

111
S'S

11*3
12*0
12'4
13*1

13'0

6*4
5Ï
107
117
10*6
12'S
117
12*5

ag

12'0
10'5
9'4

12'6
13'0
13'2
12'6

PROHOMS

GR ag No t
ag

10"2
22*9
21'S
17'8
15"3
12'4
134
15'8
10*8

30*0
23'0
23*0

97
21*2
7'6

101
20*9
201
15'0
14'4
11-3
14'0
132
12*2

GR.. mî ana general d'assistència a les sessions segons caleu!
anual, ag: mitjana d assistència a tes tu període
agrícola. No ag mitjana ¿"assistència a les sessions en període
no agrícola; t: tendència en la d'assistència a tes

en ei ,'<eríode agrícola respecte del període no agrícola
La mateixa disposició afecta la d assistència a les

const'lters i els prohoms

Al marge que I assistència augmenti o disminueixi d'un
any a l altre. ens mioressa observar i contrastar el comportement
assistència! en dos períodes diferents dins d'un mateix any. En

cal veure quma és la tendència del període agrícola
respecte del que no és agrícola (QUADRE M)

- Fixant-nos en efc paers (FIGURES 54 i 55) ens adonem que la
majoria dt i** la seva presència al Consell
disminueix <*(§ mesos agrícoles. La mitjana d'assistance
d'aquests nm*>s és inferior, no a la general, smó a la dels

mesos. V fiés en tres ocasions el comportament dels paers
fou el contrari.

De totes maneres cal indicar que la qualificació d'alça
o mmva a la tendència, de vegades és »orca relativa. Per
exemple. L'any 13Í3 el considerem de tendència a l'augment
(3,1/3,0), perú aquest increment ha estat gairebé imperceptible;
el ess contrari el trobem per 1356 Per contra també tenim casos
força accentuats. L'any 1366 tres paers de mitjana en
condicions nórmate (no agricoles) t §n canvi en el període
agrícola la mt̂ ana baixà a dos. Sigui com sigu», t per mínima
que esdevingui, la tendència secular es de disminució.
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- l estudi, de la tendènoa a*sistencial dets consellers
m i S7) ht resultats encara més En totes i
cada una de tes nou législatures analitzades.el nombre

de consellers va disminuir els mesos agrícoles
respecte els altres, sense excepccions , -tgun? casos esdevenen

aeeetUwtlt: 1333. 6,4/10,5; 1356, 5J/S.4; on la
diferència ara de quórtre consellers («I del Consell). Això no
obstant, la tendència secuiv de ta el période
agrícola és creixent, com tarrbé ho és la qlobal i la del
període no agrícola

- En canvi la nostra hipòtesi m m compleix en el cas dels
prohoms, (FIGURES §8 i 59) els epato augmenten lur presència a
la Paena precisament els mesos de a octubre. Només en tes
legislatures de 137? i 1393 el seu comportament coincideix amb el
dels consellers A més a més s observa que un increment de paers
en període agrícola -cosa que només tres anys- es
correspon una minva de prohoms Ambdues de signe
contrari coincideixen els mateixos anys.

- Finalment hem intentat copsar sí la minva
generalitzada els mesos agrícoles era progressivament o menys
accentuada. Els del ton al QUADRE N, on tos
xifres indiquen, en números la en que va
disminuir a de i el
període agrícola respecte la resta de mesos:

QUADRE N
MITJANA DE DISMINUCIÓ D'ASSISTÈNCIA EN
AGRÍCOLA

Any
1332
1333
1356
1362
¡366
1372
1377
1388
1393

paers
(crttx)
Q'5
0*3
0*5
Q"9
0*6
(cretx)
0'4
(creix)

cor
0'4
4'1
4'2
1'1
O'i
2'4
07
0'9
0'6

Del OUADRE N i tes FIGURES 54-59, deduir-se'n
una progressiva tendència a l'equilibri, de que ot nombre
de consellers absents a les sessions del període agrícola cada
cop és menor, lof í que el nivtll de 1372 no concorda en
amb línia. D'altra banda s'observa una
total entre 1333-1356 i els anys L'any anterior a
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tampoc no té res a veure amb aquest De fet sobta la
Un accentuada entre i 1333 No és que la minva

de 1332 WQUI extremadament baixa, sine, que tes de
i són extremadament artes cal cercar-la

en perquè absència del Consell aquells
períodes dels dos anys?

Si ia minva c1 as&stònaa. m general, respon ai fet
que els membres de te Paena estan ocupats amb les feines del
camp, cal pensar que mm minva major és també d'una

superior. Podria encaixar ei cas da 1333 amb
En un capítol antenor vam estudiar la

ens» i vitícola de 1333, el "mal ariy pnmer" a
Cervera Però h, ha aiguns pinte foscos que no permeten

primera suposició Segons la documentació, la
en» a dol desembre d aquell any, i, d'atea

ia ens» ho era precisament de subsisten:ia i de collita,
de que no podien tenir, per desgràcia d ells

que 1333 les es deurien
al que ta que no pas ai treball

de la i tant és així que un disminuït es perllongà
de r»stty » la tardor, i tota la segona mtitat

de

esclaridora per explica' l'altra alménela
els de 1356, tiomés

de 1355 lamentant la sequera (224), i
de 135è tis "de la de ia gent

popular", i ia predicadors (225)

Ai marge, doncs, d aquestes i de la
de 1372, (a sembla apuntar a una progressiva disminució
de tes §n període agrícola. La qual cosa no modifica en

ei que tl de la terra els mesos d'estiu i
va t n tl comportament d*l Consti!

e) Assistència individual a les »estions

ja drt en una att^a que el càlcul de la
per exposar tl mig d'essistents a

Ara en canvi calcularem la mtjana del percentatge
de a les els del Consell. Com

es l d'una «rontda

¿?3 Vid ü 42 d aquest 3 be TURULL "El
mal any primer

224 ANCC Clavena 1355 37v

225 AHCC 1358 24r, 46r
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QUADRE O
MITJANA KL PERCENTATGE D'ASSISTÈNCIA INDIVIDUAL
A SESSIONS EN AGRÍCOLA

PAERS CONSELLERS

Any GR ag Noag t GR ag Noag t

1332
1333
13S6
1362
1366
1372
1377
1388
13S3

7Í'6
6i'5
86*3
7Í'6
72-3
73U
644
82'S
77*6

§3*7
61'5
82*1
71*4
56*4
58*3
§3*7
75*0
7i'5

75'8 *
71 '8 -
88'3
80*5
80*8 -
76*2
60*1 *
85*8

5i*8
48*1
40*6
57*4
63*3
62*2
64'3
65*9
66*4

57'5
32'4
26*3
53'5
61 '9
53'8
62'5
63'0
65'4

60*2
52*6
47'3
59'3
645
651
645
68*6
67'5

GR.: mitjana general d assistència a Its segons
anual; ag mitiana d'assistència a fas serrions en període

agncola: Ne ag: mitjana d'assistôncta a is en període
no agrícola: t: tendència en ta mitjó la classistènaa a les
sessions m el ptn'odt agrícola respecte del période no agrícola.
La mateixa disposició afecta la mitiana d assistència a Its

consellers

- Ei QUADRE O i Id FIGURA 60 tns otereixen tl resum dtte càtote
de percentatge d assistència individual Els prohoms, en no ttntr
obligació d'anar al Consell, no poden ser comptabilitzats, ja que
llur varietat faria «a relació inacabable t ~oc significativa

Els resultats, evidtntmtnr, <?ón els del QUADRE M. Si ho
toi ism a incloure aquí, amb yna perspectiva diferent, es per fer
més gràf«c encara el fenomen de ¡absentisme en temporada de
treball agrícola

- Si particularitzem l anàlisi a nivell realment individual ens
adonarem que entre el període agrícola t el que no ho és,
'̂aprecien canvœ de vegades molt substancials, amb la

«dentificaetó dels seus protagonistes (Vid, l'apèndix
estadístic). En bastants casos s'arriba a un nivell d'assistència

r al 20% de Iss sessions convocades al llarg del període
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en el que s observa m que la a te
respecte la resta rt'any es supenor (ht

i tot al 40%, p« tant, a to
ers costuTi en aqueN determinat individu .

Però tots aquests «n» els més extrems
evidents estrictament • IM ens adonem
la fou MI més o generalitzat.

una vegada més m assenyalar que un tractament
pur pot arribar a distorsionar la realitat. Per

exemple un cas da 1393, m el m període
és ai 72,7% i al 73,0% de tes no

teòricament com del col.ctu que
à ja que aní ho te Però a ta

hi ha ten Per aquest
els í igualtat,

ia no del 5% P t 0}

P
EN AGRÍCOLA

ENXIFRESABSÖLUTES

Any
1332
1333
1356
11*2
1J66
1372
1377
13S8
1393

disminució
Í
13
17
8
7
13
Í
10
7

merament
9
3
í

S
4
8
8
9
8

2
4
2
4
8
1
3

O

EN ABSOLUTES
AGRÍCOLA

Any
1332
1333
1356
1362
1366
1372
1377
1388
13t»3

- 4
2 2
1 i
2 1

3
-
1
2

1
3
3
1

2
1
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- Respecte els conseBe rs.el nombre dels que realment baixa
te consKterabJe, i des M 85% da

fins a! 35% La FK3URA 60 expressa gràficament aquesta
d*i nombre de confitera qus o igualaren to

presència al Consell

M pot parlar «fuña tendencia general molt
en cap sentí, ja que Sambia apraciar-se una certa
en aquest cx>mportamert dels En tot cas

el que és evident és que en s» de les mu legislatures com a
mínim gairebé ta matat do coroe'ters «enviaren 1 1 comportament o
«I Tampoc ro ca! exagerar (apreciació, i és

qut la tendència a ni ens apare;- de
ni aclaparadora, en tot cas es pot dir que és la

que en ils consellers, en casos, però no tn

- °tf qu@ (a als paers. ta Mnía d assistència és
in cinn dt Its noy disminueixen tl

la o més (tel coüectiu De tos altres quatre
en cap paar no batia I assistència, i en tes

un de soi ho fa Com en el cas consellers, la
a i absentisme tn període no és ganara! oerò

sí qy« és

• Contrasted! fis tras movimtnts (minvi, mcremant, igualat}
i no hi ha una o eonntxíó dirteta.

Els anys que hi hi més qy* baixen d« nivell (1333,
13C6, 1372 i 1388) tn general no coincideixen ato paers
(1366 i 13721, sols tn un únic cas. Alhora, les Asmínueions

tampoc no t s eorrt§pon*n an tls dos c

Et en al en 01 període
va tant patri com però amb una

i també momenfe diferents.

En definitiva, doncs, podtm concloure considérant que el
de la tls de a novembre fou un factor

que mod; en el comportament institucional i en especial pe!
que fa ai a las que es vegué

a1 del ptriodt tn membres de la
Patna
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