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CONCLUSIONS:

la periodització convencional M municipa! a
Cervera, podem considerar que el de 1331 enceta I etapa
de plena organització institucional. La fixació gairebé
definitiva del marc § del 1331 en un
context social, econòmic i polític que ens permet partar de la
plenitud -si més m institucional del municipal al llarg
del segle XIV. D altra banda, al sngle XIV observem un fenomen
noy: la concentració abusiva de poder en d'uns pocs
individus perjudicava el functonamont del règim municipal i to
pròpia comunrtat Per al poder

paers o jurats, i m a que decisions
compartides par un numero major de persones, amb to qual

m dos dins del

La del a oigan
amb una terJènoa de La del dret serà.
cada vegada més, una del rei i de tes corts
Aquest fenomen farà que en una relativa

i de »es ami) la
i la d'abast del ret < les cons,

A ní¥ti local, tl govtfn organitzat
a prop« en una
composta, oficialment, de dos > ate
qu» d« fet ffii el de configurant.

versió, un Malgrat el
contingut privilegis. ser que la no concedí

consideració m als
Però a diferència prohoms, els intervenien en tes

dft ja que ells, els paers, ets
qui en podien Els prohoms, i de

en nombroses, i interven«!) entes
del Consell, però la seva era i

A una i la força
dtl costum, tto prohoms, en un bon número, continuaven
mter. enint en el i en formavin part
»ntegrant

s. XIV, quan del
Consell constava, segons s'havia per privilegi
ei 1331, de paers í vint continuava persistint
un òrgan superior que el nom de General. I segons
els ara de la vila
de rtunir-se els per que

els de que no apareixia
regulat, era efectivament una assemblea
de veïns primär, t da prohoms
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Lu pfàcbca del Conseil General era passadi te
mertai del s XIV Però aquest òrgan tenia capaç ¡at
jurisdiccional en aHÒ per a què era Per tant 10
suposava cap limitació ni obstacle a la ordinària dt)
Consell. £ que, «i definitiva, sembla que era convocat t
instància déte paers i sense l'obligació da fer-ho. No

capacitat ni tampoc d mtertenr-se en «
f u noonament del Consell ordina.i

09 manera que al llarg del s. XIV hi va haver força
varietat de formes i conceptes en el règim català. Tot
i que ta tendència en ei tercer òrgan o
Consell General per hi ha força

que la de
prohom? o de caps d« A Cervera, sens*5 „• de vegades es
mencionés per res el Conte* Gener«!, hem documentât reunions dai

tut» 4M, 35? i 23t (13r»4, i
respectivament) En de caps de

en ple funcionament, en una aplicació
puntual, i en un te*w grup no es feíisléneia, Â
més, amplament formate únicament
per un sol Consell ordinari dos interns (paers i
consellers» per e*.). « tfattres que un Consell
General o exfraowJínari; un eitmpJe de Cervera, tot
i el caràcter desdibuixat i poc del

IM deb del municipal
era la regulació de i elecció del Consell

El mitjà tr.stttucionai d'accés al poder de la em
un punt clau de la política municipal, i a
i de classe. Durant la primera de segle XIV es
va anar gestant uní normativa "electoral* a través de tes
concessions reals. El 1311 s'fencetava un basat en la
cooptaao absoluta, en el qual, però, es garantía la
representació de tote ets (tes tres "mans*) en ti
govern local. Aquest de (dos jurats
i deu consellers per cada "ma") va ser amb disposicions
anteriors per evitar, precisament, la d'oligarquies i
qy« un grup s'imposés a un La social i tes
protestes populars van precipitar un canv» de el 1331 que
instaurava una barreja dlnsaculadó i de a partir de
la representació territorial del "quarters* o barris. Aquest
canvi en el criteri de la dt deixava la porta
oberta a la desigual presència en els òrgans
de govern i a la formació d'oligarquies La tensió social
d'aquells anys i ete del municipi van
motivar nous reajustaments puntuals i un definitivament
fwat el 1334 sobre la bas« del de 1331 La representació per
quarters i tot el procés d'etocció de formalment
la pervivéncia d'una oligarquia en el poder polític municipal, la
qual cosa s'ha entendre com el resultat de (es pretensions d'una

tocal que havia una mecànica electoral encara més
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janeada, i dei reí que evitar aquelles
formacions oligàrquiques. A més, «f d aqueBa negociació
• dues bandes tntrt delegats reials i Consell, va saldar-se amb
una segons Mi qual «it a (hora
d elegir el Consell es resoWnen de Muña, sense
intervenir-hi per res cap autoritat

Aquest lent procés remitent de la contrastació
d'interessos euMnava (pel que fa a la època) amb una
nom victòna municipal. A partir de 1430 els cessants, a
més a més de participar en l'etecoó deis per a optar
ato nom càrrecs de govern, s'incorporaven al nou Consell com a
consellers. qué atad perjudiques per a res i elecció de
cinc més per quarter

Des de 1311 en endavant, social d« la
havia aconseguit anar ais propis

que i organització
del municip. Però aquesta ato

d un grup no era pel monarca ní d« la
voluntat, que eró ti d'una negociació

Possiblement els qua regularen règim municipal
un polític o economic que ss i s'obünia a
del de la població La jurídica de

de càrrecs, que competia al ret, pauiafínament va anar
la d'una

Ei funcionament intern dt*i al XIV, tn
no pels sinó que deuria

ser d« ta rutina « de anteriors. Els
met d'aquest funcionament eren els
Respecte del jurament, l'efectuaven patfs i
en poder del però no ais prohoms. Quant

al Itec de reunió» que no deuna ser prop« del municipi fins la
primera de XIV, és observar com sovint
el Consell es va en d individus que
generalment no eren ni paers ni consellers La convocatòria oral
\ a tes reunions de pena,
va ser migrada en mote casos, amb d absència del 40%
L'tscnvania de la Pieria, que l'ocupava un rotan, era el centre

del Consell, No va ser de municipal
fins ta segona del XIV, però ei seu funcionament va
ser regulat en els aspectes «és bàsics, amb ei privilegi de 1331
Les i del Consell en no precisaven,

es dedueix de la pràctica diana, de ¡existència de
"quòrum", per bé que en alguna el Consell es va inhibir de
prendre acords a causa de la poca de paers i
consellers. La normativa de 1311 no eficaç per al
funcionament del Consell, ja que I acord de tots trenta

i també d'alguns prohoms, amb la conseqüent dificultat
d*aconsegu»r contínuament la unanimitat, » amb la dificultat de
canalrtiar adequadament l'opiné d"*ahquorum procerum*. Els
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póers, també en virtut del de 1311, irat de casos
excepcionals m podien actuar ni decidir «I consentiment í
l'acord déte consellers. Però en les "votacions" que s'efectuaven
en el marc del ConseH no hem pogut conèixer per Quin tipus de

es resolien les propostes Davant (t insuficiència
operativa del propi Consell, sovint es delegaven connsstons que

nomenades pel mateix ConseH o M pels pac -s Aquestes
tenie,. des de representació
o política, fins ser decissònes. passant

per tenir d'estudi o assessorament.

d'aquesta del Consell, no pot
deixar-se de tanda el tema de ta d« Pel que
ta e! nombre absolut de i a) de celebració, no
s observa cap ni cap lògica que ho expliqui
amb coherència. En alguna semblava insinuar-se una
amb lexistèncn de périodes pestilents però això no era

Alpins pogut ajudv-nos a
trobar una explicació a un fenomen que potser no en té cap to
tendència a actuar a nivell de comissions: (Interès en potenciar
el protagonismo en del paper

una manera i d'evitar friccions
internes; i qui sap si et per la cosa pública
En genera), no obstant, s'aprecia un augment de ta
primavera, i una disminució 9te mesos de tardor,

Els p*r òrgans
tampoc no ofereixen totalment

concteenfe, Hi ha un alt nivei d'irregularitat i una noteble
d'un any a un altre. Entre els paers, minva

els mesos d'estiu i tardor, í tendència té
el seu paral le! entre els consellers Quan de
paers és elevada, també tío os la Aquesta tònica

fa pensar que els nivells d assistència podrien estar
pete temes que s'nav.en de a tes reunions.

Entre els en general s'observa una disminució el mes
de maig D altra banda, no és una correlació entre el
nombre de i els tret del mes de

en endavant que minven ambdues conjuntament
L'assistència de prohoms a 'es és massa irregular i

a qualsevol

Malgrat l obligació de paers i consellers d'assistir a
tes del Consell, s'observa una absència. En

generals els paers a Consell en un 72% de les
vegades; en canvi entre els consellers pe""«ntatge baixava
fins el 57%, i el 65% en efe EL paers» que en
definitiva eren el moll del règim municipal, van ser menys
abstencionistes que els consellers. Al mateix temps es produeix
una relació inversa ente i prohoms: quan minva la
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presència de consellers augmenta to de prohoms, i quan els
consellers augmenten, tit prohoms baixen.

09 ta sistematització d'aquesta informació se n dedueix
un determinat comportament institucional. Que nosaltres expliquem
a través de ta hpotesi del de la terra. Segons aquesta
explicació, el nivell d'assistència § les convocades en
època de treball de ta terra Mem baixaria com a conseqüència
dels interessos agrícoles de membres del Censal, Els

agricoles sobretot de ta verema, del blat i del safra,
t) normal funcionament del Consell. En

ta disminució de celebrades els mesos de
tardor era notable, i particularment el setembre. Respecte

a tos celebrades, les indicaven que
havia minvat ta dels paers i mot més acusadament ta (tete

amb reduccions percentuals molt dràstiques en força
individuals En canvi augmentava de pronoms.

Ai ílarg dels anys comportament abstencionista ?is mesos
de tardor semblava anar se equilibrant Aquest fenomts, ben

al llarg de tes no era, però, un
i total. Alguns casos no participaven d'aquesta

però això no va tenir una trascendencia
notable.

L organització del i ta pròpia
en gran ne només

per la composició i l'actuació del Conseil. també per
i el funcionament d'una oV-ja. heterogènia i

xarxa de Ei t el veguer ocupaven
un foc en Funcionaris de

van una importància
del En t! cas de Cervtra, a més, la

de la capitalitat de la t de la
va provocar una de la jurisdicció

Atad va propiciar problemes i de
uns que a de XIV es va

en una sola la de tos
jurisdiccions.

i per una cort
per un que nomenava ei

batte, i per un sots-veguer de reial. A
politic,

i que eren
í que de vegades van amb

els i financers (com
«f i o (com
els Tant el com tl funcionaris del
rei. però un diferent: mentre el veguer
no podia ser o de (a vegueria, al

no I Però aquestes
condicions, igual que la d'ocupar duts
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van «ir i rebutjades
pel Consell man M va algun in aquest

ei Consell m camnants i
i va te norma et ta qual

no podia ocupar dues junsdicctons i te
reial de 1380 segons te qual els de i -eguena

de ser fito Cervera Tambe va ser a de
quan el aconseguí tina en ei

nomenament dels La era reial,
per el vt a proposar els amb

d'èxit molt sovint. La figura del í (tel veguer
afeblida i desprestigiada a Cervera a les acaballes

de! XIV; tes d« la els
d«) rei ate etc,

així prewett per
en el ser ben

pel -i en pel dirigent- per
a els o bé que

els podien servir

Les tl i tl govern
r te yn que interessen.

ambdues no cap mena d«
Això río la del va moments

ben a la » a jutjar per
la a del XIV el estava

del rei que del Consell, a la se la
cto fon". En canvi a de< hom observa una

qu« no en ta vida del
En tl va una actitud de

col tl ConseN, í d'assentiment, en aquest
cas Això no treu que en dtt ««

de la es a ia
'· ./"n*rv<a i a la ben eomprtnsiWt
quo.. „.,».e n t n joc tfs de institucions diferents

i Un no menys important
i C. isetl, és el de la

de la cort del batNe. En la
tl l'escrivà, el dipositari o

dol havien tingut
i en el Gonstll. Per

tant hi yrta a de les ptrsonts, la
en marcar el caràcter de les

abans que
res, que al del XIV s'ha una xarxa

de i eficaç.
Per tíe en í per pròpia

en d'altres, als que
de la vida

de administrativa i assessorament
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tècnic M trobem l'advocat, que et un el davan, que
normalment et un mercader, els prc-̂ radors

que depenen del o en tes quals el
municipi M té una incidència especial, el dipositan, el
racional, i els oïdors de comptes els cíe control i
vigilància M comptem ets obrers encarreoats de tes obres i
l'urbanisme menor, el mostassaf. i els procuradors i
vtedofs. que eren inspectors per a productes. Ete
càrrecs dtl Consell es composarien pels sügs, els
missatgers i els correus. A aquest de càrrecs

regulars i s'tii pot afegir
xarxa tgualment ampla de càrrecs o responsabilitats de

caràcter transiten n'hi hauria d'econòmics o financers, de
i per a formades per a

La importància dels càrrecs era, a mínim, tnple
D'una banda perquè eren càrrecs i comportaven una

parcel·la de poder; d'una perquè un càrrec era
mtroduir-se I engranatge municipal i un per ascendre
políticament, i perquè els a mr
remunerats i per tant se'n podia un econòmic

El fet de m tn de carmes
o va fer que ocúpate per

de i òrbita en el poder El cas és que la
de càrrecs els ocupen que han -t que en

endavant tindrien dins del
a o consellers En certa doncs, ocupar càrrecs

era una del poder qui un grup des
èrgans de govern. Professionalment, tl predomini

mercaders t paers i es va traduir
els càrrecs Ei complexa

xarxa va que el esdevingués un
pelWc on es els i s'hi

proposaven que sovint executades per tes
o els càrrecs respectes. En tot procés de

d'una xarxa el no hi va
cap incidència L elecoó càrrecs depenia

de¡ Consell; però ei rei autoritzat
per d'un privilegi.

La a d'analítzar-se
des d'una vessant morfològica, s'ha des d'una

i política El tractament de la
distribució paers, consellers i
prohoms, ha posat dt que un fenomen de
concentració de càrrecs en un grup reduït. Pel que fa al
volum de càrrecs durart la primera meitat de
van ser els prohoms de els qui en van rebre més;
entre 1366 i 1379 van perdre aquest protagonisme que van
recuperar parcialment a de XIv En termes absolute,
doncs, els prohoms e;en tl cos més ocupat. Ente paers i
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consellers li repartició era totalment m beneta
dels primers. La d'acumulació de aquesta
imprestó i ta matisa: importància déte prohoms ta primera

M nostre període, i dels paers la segona meitat.
Els consellers, mvanabtement, assumiren un paper secundan
Tant és així que ais casos extrems d'acumulació s'enregistraren
entre els paers, i els extrems de entre els
consellers. Si «s ta diW de dibuixar una tendència al llarg
del segte pel que ta als nivells d'acumulació, ta desviació

ens ha permès d'observar que els més baixos
d'acumulació es donen els anys 1356, i mentre que m
majof acumulació és ta que es registra el 1377, 1379, 1388 i
1393 Atenent ate casos individuals és com es manifesta més
clarament l'existència de l'acumulació de càrrecs, que va ter
notable, com duem, el 1377, 1379 i 13Í3. En canvi t̂ jtrtiien pocs

dels anys en ii de màxims acumuladors
Professionalment, fins pastada ta primera de segle els
mercaders van obtenir ei protagonismo en r acumulació de
càrrecs. En un segon moment van compartir tendència amb
notaris i Juristes, D altra banda, no h» ha <oi gent d oficis ni
menestrals entre ets màxims acumuladors.

Com hem dit, es difícil de trobar una lógica i una
regularitat en el moviment d'acumulació de càrrecs al del

XIV. Coincideixen algunes de variables diferents
que poden tenir relació, però aquest extrem no ts pot garanttr.
La coincidència més important és <y »e els prohoms obtenen
la major part déte càrrecs distribuïts, no hi ha index
espectaculars d'acumulació de càrrecs tret de En
canvi, el període de màxima concentració se al moment
que ei protagomsme en l'obtenció de càrrecs ha déte
prohoms cap al Consell, en particular ais Aquests fete, a
més, són correlatius en el temps, la fa
d'evitar donar hi una explicació a tali d'htpòtesi. Segons una
primera explicació podria pensar-se que en una primera etapa, a
causa de ta presto popular i pel fet d enceta' un regim municipal
a través del qual el ret vola evitar oligarquies, la repartició
de càrrecs i per tant de poders relativament distribuïda.
Posteriorment s'Hauria cap a
i oiigarquització del Consell, i això es en la
intervenció de menys §ent en la repartició de càrrecs i en una
concentració en poques persones i generalment entre els paers.
Segons hipòtesi, l'oligarquitzacio del règim municipal
hauria un resultat tardà, a partir dt la meitat del

XIV, mentre que en un començament hauna existit un breu
període de relativa equitat. Una segona plantejaria la
possibilitat que l'oligarquia fos un fenomen habitual des del
primer moment í que els nombrosos càrrecs obtinguts prohoms
responien al fet que prohoms eren els membres d'anteriors
governs que aquell any no ocupaven cap càrrec polític. Donat que
el nombre de paers i consellers era molt limitat, aquells
individus del grup dominant que una legislatura no sortien
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ta i m et
• ai ffe to pròpia

dti amb (¿n
ftt que eís *»s

més A
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VI. ATRIBUCIONS DEL CONSELL

O.INTRODUCCK}

Desprès la del to
d abordai el te M municipi

El M és Lluny (te una
els (p§ el Consell, el
de teto a ta
Els governs a i en el paper
del ret i de la Cort General, i o bé

una
ne la ara de De tot
te la p d altres.

aspecte.

Per en competència
el Consti, i quin de

O altra teda, el de la emprada fa que
fàcil te Its del Consell tel

XIV, que no tes XII i
Mill, Sí bé podrem & teactntent-

te

tl de competències
per part d un poder a una es l'ongen tel

Lss de "govern" van
per

Com ja en yna e! document te 1182
conté una i les d'aquell
proto-Conseil:

"(...) el Habere
de

contrató«, §yb quorum et
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gubematione unanimiter site ft

El mátete text ete atorga llibertats -i
probablemer.. també atribucions- que anteriorment • ta
universitat de Girona.

Per adonar-nos da tes primeras que
assumí tl Consell eat traslladar-se a d« segle Kill, quan
«I règim municipal havia m una fase de creixent maduració
í institucionalització. Sense extendre'ns-hi. cal recordar que tl
1271 t te prohoms poden taxar els veïns (2); que el
1272 t te veins els sott jurament, i
pagaran per ells (3); í que tl 1275 els rebran 1/3 part
d'alguns imposats, alhora que la participació és
necessària perquè 01 veguer pugui béns dels
veïns (4). En fi, és de veure tes atribucions
documentades són d« caràcter i tributan En certa mesura
fa vertebrado dels la

al rei, i ja tn aquest el em un esglaó
entre el rei i ote Però de la moneda
era ei progress« creixement d'aquests

Els privilegis i la pràctica o el van anar
la de competències, tal com ho a Però
el marc polite al XIV es per un
creixement continuat de la influència del rei i la Cort, en
perjudici de l'autonomia

Les competències o apart
d'aquella prematura declaració de 1182, el XIV, amb
ia municipals

També d« forma general, el qyt retstuetyrà
definitivament la Paería el 1331, que t Is regidors "per
tot l'an rtgesquen, ordenen t los de la dita

1 AHCC LP 1182 juny, §r tíe 1184 juny 7).
Publicat per Agosti DURAN I SANPERE: "Et municipal de
Cervera" EUC X (Barcelona, 1917-1919), 185» nota 2. I
posteriorment també i*ha J.A, de! POZO CHACÓN: 'Primeros
privilegios concedidos a Cervera" _Cj
(Cervtra, 19»), 15-16. " "

2 AHCC Pergamins s/n; LP 1271 març 11, ?r

3 AHCC Pergamins S/n; LP 1272 3, 7r-7v.

4 AHCC LP 1275 febrer 8,8r-8v.
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vila" (S), Aquesta dedaraoó fa concretant
poc a poc Els pnvitegts reíate i ta municipal ho

Aquest primer btec fa polítiques o
es concreta en la d'etegir els

locals Ei 131? Jaume II ate paers assignar
"guardians t mostaçafs', que haurien de ser pe) Batlle
(S). Aquests quedaven obligats a
retre comptes de ta seva gestió al í paers en virtut d'un
altre privilegi fa març fa (7X El 1344 M regulava

feta pel batHe, i dels funcionaris
de ta obres, anomenats "obrers" (8); el 1346 ta

del bestiar (9), i el 1363 "los pahers t atoe»
nomenats" promulgaven sobre l'ofici

dels (to Cervera (10), A mis a més de aquestes
competències electives en en

hem vist prou bé que (to 1332 en el
una copiosa de i

Però (tel Conseil, o compartKJes
art* »I El és mòlt i hi entrarem
de ple més endavant Avancem de que, malgrat el
reconeixament del paper del »te privilegis.
(a revel la una
del

tes competències polítiques -» no ho són?-
un toc tot (te de en

tant que instrument al del poder, la complexitat i la
del »rw un

particular.

No voldríem començar de les dol
Consell la que

és purament i a En la

AHCC Pergamins 29, 1331 13; Publicat per
€ANELA,TURULL Trts pergamins...'

6 AHCC s/n ; LP 131 ? juny 1, 2?r~28r

7 AHCC Pergamins s/n; LP 1333 30, 9r-9v,

8 AHCC Pergamins s/n; LP 1344 abril 22, 71 v-73r.

9 AHCC LP 1346 juliol 10,42r-44v,

1 ° AHCC LP 1363, 95r-107r,



te i tel te m
to »dea te ta te Im Per tant, ri
Ml Serveis «nil com una te«« d'ap*»cactó, ni

no el servei te ni to comissió
i fil mon menys te

com vm a to Ei
te global, i e, i m M

una d'aHô que I i que m, El que
a vus wife de era una

mes te ta i reguladora
del Consell

Amb te í
i ten ei

tes te per tal de
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1. O aUTMMMA INDIVIDUAL Í COL.LECTW,;

L'extstènaa d'un dret pnvihgwt • ta baixa Edat Mitjana,
reminiscènda del particularisme que tenia
un àmbit de vigència restringit a tes í enfront de»
Dret General del rei, fa que el tema i la da te

prengui un relleu especial, que no s'ha vist prou
correspost p r̂ la historiografia actual (11)

La persistència de drets en escrita o
a va que cada ciutat o

via un dret propi que un ordenament
complert refutava (?) de ta vida

Aquestes i vigents, si no
s'indtcava ei contrari, an ti seu Hoc d'origen. i d aquest cos
normatiu, que s afegia als a ta

en qüestió, només en els de
circumscripció

Per el del veïnatge te. com a mínim, un doble
lapticaoó del Dret en un espacial

í tes i tes
a l'hora d'atorgar el als que ho

sol.ficitaven.

ta documentació que a amb tes
fonts de Dret Local importants, la

dels segles XV-XVII, i la més o menys
recent; ami) tot htm pogut. plantejar ¿s

i tes del tema, i de
que verificar en una

Es particularment interessant el d'Encarna ROCA
l TRIAS; "Uridt Catnalanus in Cathalonia stans'. La

de en t! Dwteho Histérico* RJÇ any LXXVII, 1
1978), 7-44, Respecte de Barcelona, DURAN:

ja ciudadanía de
a/ints de.. te (1375-1457). Tesi de

inèdita; Universitat de Barcelona (Barcelona,
1957); í més de Teresa VINYÖLES: La vida

80-86. Per a un període
posterior, "cal veure Núria SALES DE BOHIGAS: "Naturals i
alienígenos, un cop üuli a algunes naturalitzacions dels segles
XV a XVIII', in honorem Profesor Martí de._Rjgue_r
(Barcelona» I, §75-705.

860



1.1 m DRET LOCAL I GENERAL

1.1.1 Usatge* at Barcelona

La primera referència en el Dret que ei« interessa
sobre el probtema de tai défi lició de veïnatge ós l'usatge "Gives
auterif:

"Gives ititem et burgenses smt inter se
et v.idicati sieut milites. Ad

potestatem vero sint emmendati sicut
vasvasores"(i2)

Aquest usatge, que no defineix ciutadà ni molt menys tracta
la naturalitat o ei veïnatge, ja inclou algun element de
reflexió. Es tracta d jna norma de caràcter processal que
diferencia concejÄialrrwint els "cives" i els "burgenf *. En el
context històric en que es redactà aquest Usatge (13), tot sembla
indicar que els ciutadans eren els habitants establerts dins el
recinte murallat de tes ciutats -i viles?, í els burgesos

que anaren bastint els ravals exteriors o "burgs". Però
aquesta categoria espacial, que en principi sembla la més lògica,
ha de prendre en consideració una categoria social, segons la
qual "burgenses* aren els habitants lliures, dedicats al comerç i
la manufachira (14V Aleshores, qui eren socialment els "cives"?

Els comentaristes catalans dels usatges van préster atenció
a aquesta diferenciació. Dins "Anttquiores Barchinonensíum

12 Utilitzem la versió de VALLS TABERNER Los de
Barcelona... editada per MJ. PELAEZ i J,F, VILADRICH. I la
versió catalana del text: "Ciutadans e burgesos sien entre sí

e esmenats axí com a cavallers: mas a ta Potestat sien
esmenats axí com vasvessors".

13 Fernando VALLSTABERNER(JesúsFERNANDEZVILADRICHi
Manuel J. PELAEZ ed.): L_Q§=yji¿es de Barcelona. Estudios.

Mngflft.̂ del (Barcelona, 1984).
Sobre la data de confecció dels Usatges í per tant de les
opinions que ens interessen, pot veure's Joan BASTARDAS I PARERA:

Barcelona (Discurs de
receßcM a Ij flejl Actdjmia ̂ Je^ Bones . Lletres de BaçgjonaJ.,
(Barcelona, 1977). I més recentment Joan BASTARDAS I PARERA:

Ü_ÇodL_a_m!ÏLan ?£9'-e -M (Barcelona,
1984), 1M3.

14 PIRENNE Historia Económica y de la Edad Media
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leges • , MONTJUÏC considerava, a més a més tía la diferenciació
espacial:

"cives, id. est. habitantes in civitate
origine propiam. vel patemam et burgenses id
est. honorabiHores stvt ibi nati sunt sive
non'(15),

VALLSECA insisteix en el criteri de l'habitatge, localitzat
a il ciutat o en els barris o burp, MARQUllLES (s, XV) va
mes en el comentan de i'Usatge "cives auterrf:

"f...)quod originan:, on qui déferas veniunt,
quia ill vocântur incote* (1S).

Segons ell no tonia sentit la diferenciació entre "cives" i
"burgensis", i els pomers, de fet, també eren "burgenses".

Però la potito i de Barcelona ai segle XV
deixa entreveure una situació mes complexa D una banda trobem
tls "ciutadans hónrate", que associem als "aves", i d'altra
banda hi havia ta reste de veïns o burgesos (mercaders,
menestrals, etc) (17), I allô que en de la redacció dels
usaiges era una diferenciació de caràcter topogràfic o espacial,
als segles XIV-XV havia pres un matís clarament social d'acord
amb la nova realitat econòmica de tes

1.1.2. Consuetudines Ilerdenses

Els Costums de Lleida de Guiem BOTET de 1228 exposen amb
claredat els requisite per adquirir el veïnatge de la ciutat (

MONTJUÏC

^ MARQUILLES £ojmmejitaiia_s^pe^
(Barcelona, 1505), XXXVIr, 1» col,

1 BATLLE Lj_cm«_soÇfflL_l J£Pjiomjca_ dejarcitona^
7071, 103-105, 137, 141 .... També se centrà en els apelatius

ciutadans « arria a conclusions dtferens. Charles-Emmanuel
DUFOURQ: "Honrats, 'mercaders* et autres dans le Conseil des
Cent au XlVè siècle", Lj_oyjad_hisßi0ica durante .!o.s_._sjgies_. XJJI
iL-XVJ (2 vols) (Madrid, 1985), H.""l36l-l36T Sobre les
categories urbanes també és interessant de veure James S
AMELANG Lajormaciofidi-uja dajse_dirjgente Baroelona_lia0-I7l4_
(Barcelona, 1986)716, 36-62.

18 Sobre el tema s'hi ha refert breument (pàgs. 80-82)
sobretot mostrant el document i les rúbriques adients Antonio
HERNANDEZ PALMES: "El Derecho Civil en las 'Consuetudines
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"DE VJCINIS, Vteinus noster est, qui iuravit
nostram vicinrtatem, et NI exercîtu ivit, et
in comune mrtit de omni mobili suo et
possesionibus quas hic habeî, et manei hic, et
tenet domum, et facit tgnem, et tenet uxorem
et suam familiam. Si vero non habet uxoram,
faciat hic ignem et totum vtctnaticum et
habeat hic maius capud suum" (19).

En el text s'observa l'existència del jurament del veïnatge
com una clàusula contractual. A més s esmenta la necessitat de
participar en l'exèrcit (host í cavalcada), l'oWfgr»^ dt
contribuir en la fiscalitat municipal, i la tinença d*habÍL*ctó a
la ciutat:

'Omnes cives debent se ad invicem diligere tt
defenderé se Weliter et pro posée Et si
oportuent sumptus vel servicia pro cumuni
utilitate omnium fieri ad que ornnes
conveniant, quod quisque det per libras et
sacramentum secundum sui patnmonii
quantitatem, nullo ab hoc racione aliqua
excúsate* (20)

La rúbrica §3 és l'únic capítol on es tracta l'adquisició i
la possessió de la ciutadania, i es fa en ternes de veïnatge. El
text, però, no deixa dar ni a qui es fa el jurament, ni tampoc
no especifica una clàusula temporal d'habitació. Segons el
redactat estricte hom podria interpretar que l'aspirant a veí
aconseguia el nou estatut "ipso facto* des del moment d'efectuar
el jurament i amb t'acoiipliment dels requisits espósate, En
aquest sentit n« faria falta cap condició temporal per adquirir
la ciutadania o veïnatge. Però en canvi si que hi havia termini i
condicions per desvincular-se del senyor antic (la clàusula de
l'any a Barcelona, per ex.), senàe la qual cosa l'emigran! no
adquiria la llibertat propà dels ciutadans (21 )

ilerdenses' de Guillermo Botet (s XIII)", I lerda, 46 (Lleida,
1985), 75-

1 9 LOSCERTALES (Ed) ÇfiSjurnbres de Lénda II. 93.

20 Çosjumbü s djLLénda I. 57,

£ HUIZINGA va extendre la frase que que "l'aire de
la feia lliure" (Johan HUIZINGA- El ptortp_jJe.JaJWad_^4edja
4a. ed. Madrid, 1982), Sobre la servitud dels pagesos de la
Catalunya Nova, Antoni BACH s'hi ha mtrc 1uit a partir dels
"remanses* que segons ell hi havia en aquestes contrades (Antoni
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U qüestió està m adarir si e! jurament que hem refent
suposava una acció jurídica, autònoma, i indispensable
per \nncular-8e amb el Dret Local, o be si aquesta vinculació

per fàctics, particularment l'habitació en
el lloc (22). La fórmula exacta del jurament no apareix dins del
ces de tes "Consuetudines*. sinó en un altre document. Aquest
jurament, doncs, segons es desprèn del text -següent, era un acte
¡urídic concret Í inequívoc:

"Ego. pré quod ad honorem Dei et
gloriose génitrice élus omniumque santorum et
ad domini régis ft aliorum
dominorum (tontee et ad fidetitatem omnium
vicmorum et civium llerde vero bonus et

vicinus et taciam de cetera,
vianatjcum scundum posse meu m et
non mie me in hoc vicmatico racione vel
excusa jura dominorum in aliquo minuenda vel
auferenda née in enganno eorum vel vicmorum
née habeo litem vel huerrram usque in hoc diem
cum aliquibus. Unde vicinus líente

pignoran vel gravan sic Deus me
adiuvet et hec sanefa Dei Evangeiia coram me
posto' (23)

D altra banda, tes mateixes 'Consuetudines" recullen
et juramer( dels "smgulorum" Però no es tracta de l'equivalent
ai jurament de veïnatge que hem vist, sinó al jurament de prestar

BACH I RIU: "La remença dels pagesos de tes Terres de ponent",
Universitària 3 (Cervera, 1988), 175-196. La
sobre el problema remença la Catalunya Vella és

extensa, però assenyalem algun déte de Jaume VICENS
VIVES: ii qrm remensa fi*38-i.SQ9) (Maontí, 1057);

de los remensas en el A v {reedició a Barcelona,
1Í78); Eva SERRA PUIG: "El feudal i després de
la Sentència Arbitral de Guadalupe". Rt cerques 10 (Barcelona,

Miquel GOLOSARDES VILA: Els mmences dins el quadre de la
fins el XV. 2 vols. (Figueres, 1970-1973),

oblidar la síntesi de Josep Maria PONS GURÍ: "Senyors i
pagesos", de Catalunya III (Ed Salvaí; Barcelona,
1978). 127-140,

99
Aquesta última és la tesi defensada per Pilar

DOMÍNGUEZ LOZANO: Las cjrcjnsjaî ^
.Local.- ..... Estydio ........... sobre__eJ_J)ejgcJiQ_^ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _

y el .Derecho de Aragèn, Navarra y Cataluña
(Tesi doctoral Inèdita. Dip. Dret Internacional Privat, UAM 1986)

23 APL Llibre Vtrd Petit, I59v.
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i et cònsols, igual que « comprometen
• actuar M benefici te la comunitat. Aquest ens insinua
un municipi com a conjurado. tal com «a habitual ent»e
els attomedtevals abans te to M Dret Comú
Els 'singuloairrr, que hem d'entendre que eren els te to
ciutat, juraven així:

•DE (ta
Ego tal« tos

ewangeliis me servaturum et bono
intellectu iuxta meum

to ordinaoone, et
defensione predtctis" (24).

jurament te f to quedava
en els te i ta creació i

tel te Lleida

"Si comune, seu
ab

vestro ex
et res et

et
iHis

1.1.3. Recoçnoverunt Proceres

El a per ü el 1284
conegut per Recognoverunt Proceres ei LUI
que fixa la te l'any i da:

"CRJISIMUTPERCIUTADADiSARCELONA. Encari
que tot hom te fora via qui sia en

por i any e i dia. que sia aut per
ciutadà, e no pot per lo senyor
daqui sen nadiu" (ü),

el de la i el text,
a te nom d'acord amb una
interpretació Encarm ROCA que "en realidad, el

53 tel Recongnoverunt no tentó una norma de
de te Barcelona, sinó una norma posesoria,

24 3^-
2^ Pgre I 1200 abril 26, per II 1302 maig

2, per DE ESTEVE tjJMwMf Ja«te .̂ 340.
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•n contTB del (Jorucho feudal, QUA establecía IÉ pérdida de te
posesión por parte del el someWo e Mi
(siervo) había permanecido fuera de IB esfera de poder durante el
afloyd»ayi)ohabtastdoredamadopor e!seftor'(27)

BROCA ja va advertir que aquesta norma l'mterés de
tes -en aquest cas. de Barcelona- per el seu
nombre d'habitants, sosa que a més «is interessos
reíate. Segons aquest autor el 53 l'adquisició
de ciutadana derwattva per habrtaoó (28)

Aquest del Recognoverunt va donar peu a XAMMAR per a
que. tOv i ta que

no eren de ta i 'extraneus' (no per
adquinr ta denvatrva d origen no

res en de (29).

1.1.4. Contuetudlne» Diócesi« Gerundensis

La rúbnca LV "Consuetudmes ' amb el
53 del Recognoverunf :

"DE ET Item,
forense qui in per umwn
annum et unym Am, htbetwr pro cive, (tt) non

peti a de fuent
onynöus» nai SÄ (no, B)
tt priys vel infra
annum predicta a suo

in forman
Catatonie" (30)

No en el qi«e la pel cas de
Barcelona, i a en t! que

27 ROCA Und« .,"19

28 BROCA H^KffiiJlitLlËrJÇËl̂
iL. 302, nota 10,

29 XAMMAR ÇjvJaAclíeî  XXVil, 340

30 Jaime COTS I GORCHS :
(Barcelona, 1929). Però avui cal consultar l'edició critica i els
comentaris manuscrits de J.M, PÓNS GURÍ.

(Barcelona, 198S).
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I.1J.

De tots eis texlos d« dret m M ta dubte que es
m el dels te Tortosa on to tel veïnatge § te

apareixen més perfectament dibuixats (31)

Els costums i XV de ¡a IV del pnmer llibre
IM diferents vim possibles per a ta ciutadania:

a) una via que b) te forma
e) í te

A/ El veïnatge «s al llarg dei costum
XIII. ü text «Is conceptes "vey" i 'veynatge' per

a to • to quai vol lot tskayn*.
S especifica tota de tl tel
i s'indica que % qui serà Jutge* En

modalitat tl de veïnatge té una
ia que et i precís (pe

dóna pas a adquirir la nova condició d« veí. to es
per tel Dret te Tortosa: •

"E to feyt te, e usa, t
deu aver, e tos e tos

tete de Tortosa,
tot embargament e d* tot hom..."

Fins to de és neta: veí
per refenr se a to condició a to s'opta, i ciutadà per
refenr-se a aquells individus que la natural o
consolidada

B/ Lt via derivativa ptr aconseguir ser *vtyn" és dobli: per
parentesc i per habitació Duna foraster que es

o bé amb to fia d'un o de Tortosa, o bé
amb una de to ciutat. I la

-i no es parla ara de veí- individu que vivia
durant 10 anys a Tortosa o els termes.

"Encari, tot hom tstrayn qui venga en Tortosa
e pren aquí rr -Her filla d'algyn ciutadà o
habitador, o alguna ciutadana de Tortosa o te
sos teonens, e ta muller presa farà son

en Tortosa, o en sos termens, es agut
t per veyu te Tortosa, et es axi com
tos ciutadans o habitadors de Tortosa,

sagrament qu« no li cal fer (...)"

31 Bienvenido OLIVER:
..... Vjlj ................ CÉigo (te .......... las Costumbres Je_Tjrtosji IV,

Madrid, 18Í1), 37-38.
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M eft t M outadà m attre hom
qui en la o en sos aura o
habrtat p*'X ans o pus"

a l'adquisició es feia en virtut del
"Ciutadà es dit qui es nat en Tortosa censos termes"

Pel que fa als conceptes, era veí ei que M accedia per via
contractual í per vincles da parentesc í era ciutadà
qui viscut deu anys • la o termes, i qui hi

La segona part de la ruboca XIV en el fet áel
í que aquest era per los

qui de Tortosa",

La rúbnca XV regula una de i
uní nova; la de ("Habitador*

"tot hom que ab ©or • ab ato son
alberc sen ve en Tortosa, o en sos
termes, et ta'n aquí tur e lur
major residència"

Segons OLIVER els que es dins dels
10 d€ convertir se «n veïns, no de tots
els cte fris la del seu

Enen privats. del *»ys però no
ni de l'ordenam«nt

(32),

1.1 J. Complexitat reguladora de ta ciutadania i la s*va
romanització

De que la d« del en
de Dret en tos

*ConsuttiA«s i en els "Costums de Tortosa*. Ambdós
i

a) Tant a Lleida com a Tortosa són el de
vel: I tl seu "vteinys* i "vidnitatem".

b) del en A
a un« a eondioons-

per la í a Tortosa com una si
de tes ten i

32 OLIVER 11,3S.
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c) in tes 'consuetudines" M tea IM d'
pels i s'especifica l'assistència a r'exercitu"
cavalcada) i la participació fiscal i p* Mm moWes
i immobles Extrems tots aquests que no es palesen a Tortosa,
cosa que no vol dir que no existissin.

d) Les clàusules d'habitació són comunes en ambdós textos.
Al de Lleida en els sentits de permanència t d'habitació física
(tenir-hi casa), i en el de Tortosa el ream temporal
dels 10 anys.

e) Els vincles psr adquirir la ne as
contemplen alt costums de Lleida, i sí que s'especifiquen als de
Tortosa,

f) I finalment la t ta voluntat manifesta,
que a Tortosa s'inclou ta clàusula temporal especificada i
dóna Hoc a l estatut de ser "habitador*, mentre que a

an d'un es l'ànim
i permanència continua.

an la d'ambdues col leccions, es
fa aviat evident la major complexitat del a Tortosa.
en to que ert aspectes,

que fa deë de Tortosa un text molt més
complet í que per tant un nombre de

circumstàncies possibles

i Cod; de són la tot en ta
que la real, ta d habitació, t

durant deu (33). Pel que (a al es
que el alli on feia (a vida, i no

allí on el seu Horn
el en el lloc on comerciava, on de l oci t

on els on ai
on en del (34).

L »dicte d'Adrià, banda, que el
seu aliï on els el de béns i
(a on un ho tot de

33 Theodor
187?;

*1<É
"Si sua non m sed in

»n iilo vendit, emit, contrahtt, to in foro, batoeo.
utitur, ibi deniqut

commodis, fruitur, »b»
domteteiium, quam uta (D 50,27,1).

869



viatge i on tomava en acabar-to (35). im m tambó es
m contemplar to i to am • mrtja per
decidir to domofcacio en cas que factors
contraris. La intenoó era, doncs, un a m compte
en determinats moments (36).

I pel que ta • to dàusula de dels 10 anys
que aquells qui resideixen en i n Hoc per

desîudts no M el a no se que el ti
fehl de font» expressa i intencionada (37,. En aquest punt 8«

de nou a Adnà per refenr-hi el (78).

Sens dubte i d'aítres to
o veïnatge civil van en to com
acabem de veure

1.1.7. Elaboració Doctrina!

Pti que fa a l elaboració deis
d època moderna to ens de ple al

de ROCA TRIAS L'autora e1 an cinc
1/ Adquisio de la per aplicació

del "MIS o per del los 2 Adquisició

J:> "Cives quKJem origo adopte,
íncolas vero. eî divus suo

Et in toco habere
non ambigttur. ubi ac fortunarum

suarum summam unde rursus non sit discessurus, si
nthii avocet. unde cum est, videtur. quo si

peregrinan iam (C 10» 40 (39). 7)

^ *Cetous primo si qy«
sit duobus ruc quan iic mint> >

frequenter eommofttur: ubi domielym habeat, m destinat»«,j
actiptondum" (D 50, 27,2).

17 "Ntc qui studiorum loa morantur,
domiciium toi habert crtduntur, nisi dccem eo
loci sibi constiïutrunt, secundum sivi Hadriani,
nec pattr, qui propter filium studentem frtquentius ad eum
commeaf (C 10,40 (3i), 7).

38 VW. nota 34 (C 40 (39), 7).

39 ROCA *Unde Cathalanus quasi..."
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el 3/ M Mipt; 4/
de te per dependència, i 5 de te

condioó.

1.2. O CIUTADANIA a

12.1. Veïnatge indi vidual o ciutadania

1.2.1.1. Problemática tipológica 1 conceptual

14e del tito! de¡ Cod« CM, ai qual
te (M Dret CM a pel que fi aïs

i el fiu« al
els de dt

ve -e o La que
te de dt s. XIX

i te

Pitar hi dt en part te
te i te

per It gent dee (40)

Sense • an (te
tns fern §

per el que ans
interessa

Piter del Drtt Local m
per te dt A

idea central, un dt
expressen una Poblador morador, «te.,

de veí; í i yna
cosa. M te de ni la de no

yna de amb contingut
i propis d'un sobre el
vt í, t te no t n
sinó per te d'una

tl @n cap ets no dt vigència
del ja que veí ¥a de

etc..

40 DOMÍNGUEZ llS„_E!££yöStlaCJM
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En i segons «i persona]
Dret depèn d» to concurrència de sense

Ami» aquests supòsits o amb mm m d'analitzar
• partir de quin moment, i en virtut de circumstàncies, un

to considerat membre de pte dret comunitat a 1 i
efecte de ser objecte de l'aplicació d un determinat Dret

pnvitegiat ara lexstènoa. ta
vigència, ta producció o d un dret municipal
pnvitegiat. posem en relleu ta importància ei sobre qui

aquest dret. Veïns. pobi-Tdors
que Tiolt probablement

impliquen situacions diferents

1.2.1.2. El pacte de veïnatge l t* pràctic» del Consell

En tes viles i on m un o
de la de¡

Cons«! i el van fer que un seguit é»
que d« el La

d adaptar se a
M veïnatge

El Consell un en dinar
dar qui era veí de Cervera,

§i M per i com
i en el amb la

vila. Ladquisicie del
cfyn dftt dti
lloc

L'any 1372 es que tes per
en amb Cervera tres (41), tot < quo no sempre

tes tres que

*
- Tenir alberg en la vila
- Pagar certa quantitat cada any

41 AHCC 1372,33v, VINYOLES
refennt-se a els que no
tècnics» eren: tenir domicili o a

la a la tenir-hi ta
i tls dtl (VINYOLES LI

vida quotidiana... 83-86).
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Però el text no especificava si el M refena
0 bé a una taxació expressament en de o M a te
taxacions ordinàries de fiscattat local i reial.

Allò que sí que m deixava tien clar ara que te* «te veïns
havien de contribuir a la hisenda local I perqué aquesta
contribució fos un têt real, era out tots ete qui
hab.taven a la vila també en fossm wins. Es evident, doncs, que

individus feien vida normal a Cervera però no contribuien
amb els impostos respectius ja que legalment no n'eren veins
(42),

Normalment 11 Consell va ser molt a la domiciliació
1 al veïnat efectiu, sobretot per tes
que reportava Una nota de 1395 ho una vegada més:

"ítem lo Conseyll volen t acorda que tots tos
vthins que an fayt sagrament e homenatgi dt
tenir lur ací t.s son a
cert temps e no li.nch tenen, ans sen són
tomate o so'n son anats dezá e deia, que sie
request per te de la vila ab carta o
ab crtda o f n aqueta manera que ais panera
sirà faedor e vinguen habitar la
via segons que an preveis E si venir no inch
voten, que sie provehit contra agüéis que
venir o no inch voian serons que ate
dits paners serà vist faedor" (43).

Afres manifesten cert §rau d'indefWeio en
l'adscripció d alguns individus, i desconeixement del seu estatut

Sí tote fcis veïns estaven obligats a contribuir al fisc
transcorregut el period*} d'exempció, el Consell, no obstant, va
cobrar impostos per tes propietats que veïns d'altres Bocs

a Cervera. Aquesta actuació ocasionava algunes fnccions
Eis béns i.nmobles d'un indívxlu on havien de ser

taxats? D'on el propietari era veí? o a la vila on radicaven?
Quan el propietari era veí de la vila on radicaven, la taxació o
no béns era objecte de ser negociada, però quan ambdues
circumstancies no coincidien podia haver probtemes. L'any 1379,
el veguer í ete de Baxeiona reclamaven als paers de
Cervera que certs individus domiciliats a Barcelona no havien de
ser a Cervera en questies ni exaccions (44). Cal
entendre que aquells personatges no adquiriren el veïnatge legal
a Cervera, ja que a Barcelona recordaven que allí hi mantenien la

42 AHCC Consells 1377. 9v,

43 AHCC 1395,6r,

44 AHCC Consells 1379,10v,
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domtc¿!»actó. Com dètem, M tractava d'un financer, ja
que tant el ConseH dt Barcelona «MI «i de Cervera, adduint

e propietats, altó que pretenien era It posstoiütat dt
mm els M» ptr «l« ta local. L'any 1393
m repetía un cas semblant. Cervera ta tatta d'un
individu, que segons ete paers de Lleida era d'aquella
outai i per tant m havia et a Cervera. El «as

era ti d'en Lamban, que no de Mr taxat • Lleida
sinó • Cervera, d'on e a veí (45).

Si, &m veurem a continuació, m d'entrar en
veïnatge amb ta vila, també es preveia «t cas contrah. El 1373
s aconseguia un privilegi reial segons el

"tote que son
en loch, d« ab
ta tro al dia que al
venmat. en toa tos de la

(48).

Ei 1379 en aquest Tothom podia
deixar el seu veïnatge, però pagar la part
proporcional que la fins

moment, i això (amenaça de perdre els béns (47).
ai veïnat o podia fer ho el veí,
canviant de i deixant de contnbuir amb

universitat

De manera que I element tributar era i bàsic en
de veïnatge

A Cervera es conserven alguns de veïnatge
individual o de del XIV que ens serveixen
per conèixer del pacte. Examinem, ecm a exerrtplt
d'un d'tls, tl srjfiat per Btrtó Gispert, de Riud>~vefles, amb el

el 1391 (46).

Ei contacte de veïnatge els d'una part,
i l'interessat, d'una altra. Aquest sol·licitava ser admès com a
veí i de la vila, per tal de "gauc%e privilegiïs,
franqyítaetibus et dicte ville et singt tribus suis

45 AHCC 1393, 28v.

46 AHCC Cor-sells 1373, 24v; Pergamins s'n; LP 1373 maig
20, 11SM1ÍV,

47 AHCC Clavtria 1379, 71 r,

48 AHCC Líber Vicinorum 1391 -1393, 6v
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confessis doftwurn Regem at alios regios Aragonum". Després de tat
sol·licitud v0ni0n els motius de l'admisió ("augmentationem 0t

dicte vi««') i IM que estabíien els
paers Perquè tingues un tracte semblant al dels altres veïns,

gaudiria d'una franquesa durant 10 anys:

•(...) m fecerunt de
omnibus et singulis bonis sue vasis
vinariis excepte per dictes decem ta
quod toi akjutous ac

non possit vel demandari
aliqua racione'

A mes d'aquesta exempció, que al cap de deu anys esdevenia
tn obligació de pagar els la segona

erâ la de a la vila, ell, els
béns í to

Acceptadec condicions només entre
i els paers, arribava ei del protocol de

sotmetre s a la junsdicaó:

"(...) dictym vícinaturn per modum tt
tempus predictem presentit homagium ore et

comendaturn m possp venerabíitous
Raymundi de ( ) Cervaria per

domino et iyrimentum (...) teñe
suam cum sua uxore et sua

per tempus in dicta vila (...)".

Després de rebre homenatge el en nom del rei i
presidir ei jurament, el contracto incloïa una clàusula per
penalitzar I incompliment per part del nou vel. Els 50 sous
(Cmquatorem) d« ban es repartirien per igual entre universitat i

Finalment, i amb la fàfrwla "Et quod certym ad hoc
renunciarynt úsate? barchinone*. el nou veí de Cervera
renunciava al fur que l'acollit fins per tal d'emparar-
se amb fi de la vila de la era admès veí

Sobre la d'un esquema com el d'aquest pacte, que podem
cas la particularitat. A

a del "über vwnorum* (1392-1393), que replega capítols
Consti i nous veïns, la documentació municipal més

conté igualment multitud de "»ferències sobre veïnatge
individual i col·lectiu.

Del primtr que ens adonem és de l'absència dtl batlle en
les noticies. En una ocasió s'expressa la

intervenció del del per elaborar les
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del veïnatge de Ramon (40), La negociado i tes
condoons pactades will l'interessat sempre protagonitzades
pel Corset! o ste paers.

Però ta característica dels de veïnatge es
ta seva • de fixar tos que els
regiran Es pot dir que el Consell unes condicions
diferents per « cada cas. tot considerant tes caractéristiques
econòmiques, i professionals del nou veí No obstant
veurem que obeeixen a un esquema en tote its

Per començar podem que no són
de veïnatge ni a ladquisictó de

Ei Cons«! s'esmerça en ate serveis
de certs ¡ndividus, per a la qual els concedia
condicions per viure i temporalment a

Cervera. Això en particularment a l'hora d'atraure
d« i la Aqueste individus,

però, no adquirien d aquesta la sinó que només
una

La de condicions era, dèiem, el més
déte amb particulars Per adonar-nos-en el més
és plasmar-ho en un (50):

- Pel que fa i la durada temporal dei veiem que és
desigual. Els anys no indiquen ei que individu
romandrà «n veïnatge amb la vila, sinó la durada i vigència
d aquelles condicions Transcorregut termini
l'individu continuarà veí d« la vila i sotmès a tes

í "usuals" entre ete veïns. Per
tant, es fixaren no només condicions sinó també àmbits
de No ser que la durada i

era de deu anys, «n
alguns i la en d'altres. En el cas del Homes de
Santa Coloma es de dos períodes de deu anys.

• El pagament -o una suma que contemples tots els
anys del pacte- tar»*poe no és» uniforme. En uns ts pagaven

49 AHCC 14v.

™ poder fer un extracte complet dtl contingut
del über Vícinorym, però l'estat de conservació dtl document i
les ho fan difícil. Ens servim només
de Its aparegudes en els volums de Consells, Clavaria i

(AHCC Consells 1358» 37r, 43r, 40v; 1362, 16v;
1373, 29v, lOv; 1377, 42r; 1379. 11v; 1384, 4v; Claveria 1384,
7r; 1388, 69r; 1393,13v; 1395,10r).
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només 10 s. m 50, i fins < tot 100, 150 ó 200 mm
anuals.

- Respecte fet oWigaäons hi ta possibilitat
que M hagués molta varietat, bis veïns pagaven, d'una Danda,
sttt í moble. O «I que et el mateix, pagaven per sou i per

el que equival a dir que els seus béns mobles t immobles
eren tocto en Manifest. Tenint els béns era fàcil i
inevitable -si m existia franquesa exprés de caure dins la
roda de pagar toies tes càrregues questia, host,
cavalcada, tretall de murs, «te...

Els pactes de veïnatge fixaven normalment lobtigació del
nou veí de declarar í pagar pels seus béns mobles i immobles. Amb
el ben entès que ambdós tipus de béns eren independents fun d«
l'altra, í no estaven vinculats a Chora de pagar. Un nou veí,
doncs, podia gaudir de franquesa de i/o d« siti per tant de
temps com regulava 11 pacte signat. Però en el cas que tas ocupa
es podien donar

A/ Franquesa dt tant mobte com immoble
B/ Franquesa de taxació mobte i contribució des del primer

dia f n béns immobles
C/ Contribució i taxació de t

immobles
D- Franquesa de béns mobles i immobles t »3*300

a parir dtl moment què tl vei n'adqutns t n
propietat

E' Pagament d'una quota regular -que no taxació- en virtut
béns mobte,

El pagament de la contribució d'host, questia.., anava
a ta de béns. Sí hom no els láxate tampoc

no contribuïa a En canvi si els taxais
passava et contrari, a no ser que una expressa.

En tot cas hem de reconèixer que Its notes recoüides
sen per Its contributives de

eofubinacio. Sia com sia, el de! pacte
el veí en d« tot i contribuía en tots els serveis, tant

com veïnals

que r objectiu d'aquesta franquesa rnictai era no
només atreure i habitants -nous veïns- sinó també

que a la vila i s'hi consolidessin. No
en va hem trobat en d'una ocasió •* clàusula que indicava que
la f'anqoesa dt i/o immobles derogada en el

que el veí comprés béns, o bé es (Bertran
dels ARCS).

Com hem dit, a a més de tes usuals del
pagament poditn afegír-s'hi eondtctons
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segons el cas. L'any 1358. per exemple, tu t( veïnatge de Pere
Codma, els peers regularen que s obligava a comprar
alberg a la vila en el de dos la dona d'en
CasteHnou, en canvi, es comprometia et a ser present, com a

«n dues festes anuals; Bernat lambart, per entrar en
amb la vila, havia de limitar la introducció de vi o

verema a ta Ai; a Guim Graneil M K concedeix el 1388
franquesa da béns mobles, pare en canvi haurà de pagar per

4000 §., Q més, que havia ingressat en concepte d'eixovar
«te ta seva tena; í respecte Berenguer d'Oluja s accepta que de ta
seva contribució econòmica s'hi restin tes que Ramon
Pere -de qui 0ra hereu- anava • persones.

Es pot dir que s'adaptaven a la situació
financera dels candidats a veïns, i que obeïen a un estira i
arronsa entre (interessat í el Consell L incompliment de tes
condicions pactades pel noy veí conduïa a la revocació de

i ai veí a pagar tes
d'tgual manera que ja s'hagués exhaurit

ia duració temporal de ta franquesa Aquest és el cas en
que es trobaren Ptrt í la dona d« Morell. Rebuts
en veïnatge e! 1355 amb condicions favorables, el 1358 sels
revocà la per del (51 )

També reproduirem un acord del Consell de 1373 d'admetre en
vematge Bernat Prat, Es un cas en et la quaitat

del nou veí els a oferir-li condicions
bconomtques favorables, evidenciant, una vegada,

de què parfèvtm. En ti text podem observar
(a inclusió d aquelles condicions > que
sovintegen els de veïnatge individual

"(...) to conseyl rtebe en vthí de la dita
via en Bernat dei Prat de e
de obra de e per tal com d'aqutlt

non ha degu en la vila, volen to
Conseyll que fos f ranch d'aquestes 10 anys, e
per tot son moble de tota qutstta. e
comú, e encara d'osí e de calateada, vehinal e
d'obra de mur de valls. Envero si d»ns tos
dits 10 anys comprave o havia degun srti, que
pach per axi com I vehï o

de la dita vila. E que ara e d'aquí
anant mentre en ta dita vila ha tarà, sie

i comprès en e
inmunttats de ta vila, e.s puxe alegrar de

»mpetrades e «mp. tradores axí
com tos vehíns e habttadors de la dita
vila, e la dita franquesa d'ost e de cavalcada

51 AHCC 1355, S6v; 1358, 49v.
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fan en quant en els es a poder e no en pm"

1.2.1.3. B veïnatge di Cervera respect del CM dt Uelda l

Després l'adquisició del veïnatge en les
principals fonts de Dret Municipal catalanes, i It pràctica del
veïnatge per part del dt la Paena de Cen/era podem dir
que:

1}- La major part de la en l'admissió i
d« la ciutadania o veïnatge requeia en els paers com a

del Consell municipal

2}- S observa una relativa a l'hora d establir tes
condicions de veïnatge amb els que ho

3}- Malgrat la -o com a mínim en
de tes investigacions- d'una formulació jurídica

de l'adquisició de a Cervera, s observen
i paral lelas a les o

que, com Lleida i Tortosa, van yrts jurídics
en forma

Aquest paral·lelisme : coincidència es concreta en els
següents aspectes:

a) Per començar cal una terminológica: es
a Lleida, Tortosa i Cervera de veïns t veïnatge. Pero així

com en tes dues primeres -pel fet de ser-ho- també
s'inclou de vegades el concepte *eíutaf, a Cervera, que no

tradició romana, no s'utilitza la per no ser
una ciutat.

b) La del priment o contractual de
ciutadania és un element important de coincidencia El Jurament
era una via immediata d'aconseguir el veïnatge a Tortosa. També
existia a Lleida, on era, sembla, imprescindible junt amb
d'altres condicions per accedir a aquell estatut.

Però quin era el contingut d'aquest jurament? A Tortosa
implicava que "farets vostre major en Tortosa a feeltat
dt la Senyoria t dels ciutadans de Tortosa*. Però aquest lligam
d'habitació i la contrapartida de gaudir del Dret
Privilegiat dt la ciutat, i amb lo qual sagrament pres, es fran
e fíurt, axí com los Ciutadans*. El jurament de Cervera

52 AHCC 1373,29r,
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un mateix sentit: amb ell el nou veí acceptava las
condicions i m dàusutes etc..), i
entrava en homenatge ("homagium-) amb el rei per del
batlle

El jurament, doncs, esdevenia un acte juridtc prop« i
però amb uns i

complementaris.

c) L'adquisició de la ciutadania denvativa per vincles familiars
l'hem documentat a Cervera una sola vegada Mentre que
l'onginàna s'adquiria en virtut del neíxement. A Tortosa l'home
que es casava amb la Ma d'un o una ciutadana

da jurament ai veïnatge

En el cas de Cervera es posava en li ciutadania de
d« Manresa, fill de de Manresa, a electes

d aplegar se o no al d'un E! raonament i ei
per ¡adquisició originària o de veïnatge era

ei seguem

"E si trobaran que.I dit Guillermo en
Cervera son part aquí son que
sie els axi cor vehí
de Cervera, sinó, que no y &* eres ans si

tos dia que en ta dita
vila de Cervera son part aquí no son

que [ } que no
els asseguraments " (53).

Per tant ui entendió que h; havia originària si
i individu en a Cervera, i a més a més ei
seu pare n'era veí o No s exigia la consolidació del

del pare, sinó que, com a minim. en tràmit
d'adquírir-ia »robant se en et decurs d aquells deu anys que,

també a Cervera, eren la fita Guillemó
veí cte Cervera si havwt-h¡ nascut» son part hi toia

o si, evidentment, ja n'era veí. De que, a més a
del naixement, mola la condició del
fins ai de

Cte fet, ta doctrina déte va tractar aquestes
L'aplicació dtl Iure solts* semblava fàcil i

la n§ hi en casos més
complexes i "iure sanguinis* En paraules de
XAMMAR, el fil de "stqyatur patemam
(,. ) ut dicatur Ordinarius non requintur. ut sit natus in

53 AHCC 1332-1333, 28r,
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loe», sed quod parentes ubi contraxenDr
(S4).

d) La cláusula temporal déte 10 anys, d'origen com hem %%t,
as regulada a Tortosa i no a Uetda En el nostre cas no
s'expressa clarament, però M lia indicis que d'una manera o ata
pogués aplicar-se. Estnctament només s indicava que ais nous
veïns qaudirien d« determinades franqueses durant un cert
p»..':?¿, normalment 10 anys. La documentació utilitzada, no
obstant, se canta en las exempcions i obligacions fiscals mante
dura £ quest període. Només »n algun cas a més a més,
•n la necessitat d'habitació alè. Pot apreciar-se una certa
transitonetat al llarg dels 10 anys estipulats només un cop
transcorreguts al veí s equiparava -tnbutànament a la raste rie
vems Pero en canvi de les i franqueses des
del primer moment, sense Que s'hi cap ¡imitació, igual
que qualsevol altre veí o habitador.

i) La "Vel" i "habitador", a Tortosa en
la rúbrica XV, s'insinua només a Cervera. L'habitodor" tís
Tortosa era un entremig de foraster i ciutadà. Gaudia de
la majoria -però no de tot- ei Dret Privilegiat de la vila, A
Cervera trobem ambdues denominacions, i probablement amb

diferents. Pero no s'expressa cap §n efe
del nou veí, o habitador, en els primers deu anys:

'E que ara e d'aquí anant ert la dita
via habitera, sie entés e conprhs en totes
libertáis e de la vtla, e s puxe
alegar de e
impetradores..." (55)

O La condició de tenir i voluntat d'estatge
era realment important. "Tenet domum, et ignem, et tenet
uxorem et suam famiiam", s'indicava a les consuetudines de
Lleida; i a Tortosa: "jurareis que farets vostre major en
Tortosa", "habitador es dit tot hom que ab cor o ab voltntat..".

A Cervtri hem vist que efectiva era
una de tes clàusules: "Vírtute quòrum promtstt teñe habitationem
suam cum sua uxort et sua per dictem ttmpus in dicta
villa.,.". L'obligació de comprar a la vila dins un cert
període, el compromís d'assistir, com a minim, a dues
anuals,... són exigències que pretenen que el nou veí
fa, efectivament, vida a Cervera.

54 XAMMAR ÇjyJfe^DocMOJL·· XVI, LXXII

55 AHCC 1373, 29r.
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g) Les clausules de caràcter econòmic o són les que
prenen més relleu segons to documentació a Cervera En
aquest sentit to pràctica cerverma s'aproximava i to de Lteida:
•et m comune mitrt de suo m Ne
habet" (consuetudines). A Lleria també M per mobte i siti
(mobte i immobles), i «ni una condkyo o -igual que to

SA to twit- per adquirir to

Las referències de Cervera són en raspéete que els
10 anys mencionats afecten tos transitòriament
atorgades al nou veí Sembla entendres, doncs, que aquesta

més que no cap dret o fins el
moment d'adquinr to plena fi que feia era beneficiar
tnbutànament el veí. el qual des del moment de
l'ordenament local que contribuís a ta
hisenda tocat es Ma d'ençà que era veí. Ei veïnatge
obligava í virculava ei veí i tl Consell, pen) a

d'exhaurir se ei període d'exempoo No en va el
es queixava de que hi no veïns
que. perquè no ho eren. contribuïen Es quit es
d individus que ja exhaurit el període de deu anys però
que encara no s havien acomodat a les d'un veí com
tots els

h) La renúncia a to no es ni a Utida ni a
Tortosa. Des dtl moment que el també al
compliment d'unes ei fet de podia donar
Noc a renunciar a! veïnatge, extrem, però, que explicitar
Mes endavant veurem que el Consell el veïnatge a un grup
de senyors Però el ve» renunciar al
veïnatge tot mudant de domicili. Un de 1373 colgava
els veïns a contrtouir al fisc fins qut no ts fes, per pari del
veí, una renúncia expressa

1.2.2. Veïnatge col·lectiu

A més a més del veïnatge o a la Banca
Edat fou de col·lectiu De
fet, observem aquesta pràctica ß a tes 'Consuetudines
üerdenses* la primera meitat de XIII:

*DE VILLIS MOSTRIS: In omm nostro
milit ,'Jamurs. Palacium, Villanova, Femosa,

Rufea, Cuguyllada* (56)

56 I, XLIII,
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A començaments del segte XIV i sobretot al llarg del tagte
XV, vites senceres entraven m amb d'altres de més

donant lloc a la del carreratge Una
esdevenia. M d'un pacte, un més d'una

vila El tem moK poc estudiat,
notabtes.

el títol de veïnatge s observen d'altres
diferents en el i la forma, te la documentació a

l'abasl «n podem deduir aquestes tres de veïnatge
col lecîiu. a saber:

a) EI d'un Senyor amb
que i del als

la seva lunsdicció

b) Ei de amb una comunitat
de reial. o de

c) Vtïniige in* un grup d'homes que formen part
d'una comunitat qyt depèn d'afina jurisdicció senyona).

1.2,2.1. Amb t! tltu'ar d« senyoriu jurisdiccional

Ei primer tipus de veïnatge coi.lectiu va ser freqüent des
de dei segle XIV. En referències en els
pnmers volums de consérvate, motiu pel qual desconeixem
si pràctica jurídica s'utilitzava de 1332, i en

mesura.

Ei d'un senyor feudal és una interessant, fa
que un considerable -total, pot?er m vell d'integració

representante dei món feudal dins la vida urbana. Cal pensar
qye només es vi tractar d'aquells que tenien una

forca i que ets més gaudir de
'es i la d'yn nycfí

Relacionem primer efe documentats i desprès veurem
problemàtica ofereixen (57),

Bertran dels ARCS per CANÓS
Pere GINER per

1333 Mateu VALL ptrMONTPAO
Tomàs PORTELLA per LA TORRA

1358 Berenguer de VERGOS per MQiA o MEIÀ

57 AHCC Consens 1332-1333. 8v, 82r, 1358, 39v; 1372. 33v;
1384,24V,
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? Rarr.on d'OLUviA perQLUJA
Galceran de VERGOS per QUE R ALT
Berenguer de COPONS per EL LLOR
Jaume per U MORA
Bernat sa CIRERA per TORDERA

1384 Bernat LAMBART per MONTCORTES

La majoria de noticies són breus i puntuals Només ei pacte
establert §4 1384 amb Bernat Lambart ens dóna alguns
significatius. Bernat Lambart em mercader i Senyor de
Montcortés. El 20 de maig de 1384 demanava als paers de Cervera
d'entrar en veïnatge amb la vila en les mateixes condicions que
hi havia Galceran de Manresa, noble també. El Corseli
decidia d acceptar la petició de vemaíge, i el pacte incloïa
Bernat Lambart, cl lloc i ete homes la seva jurisdicció a
Monteónos, El toc fou estimat en 16,000 sous, quantitat per la
qual pagana questia i altres contribucions comunals, a més a més
dels seus béns actuals, dais vete i dels que adquiriría. Una
altra clàusula feia referència a la contribució per cénsate i
violans. Només per rendes comprades a la
universitat o a algú de la vila, en canvi, no hauria de
contribuir ni en questies ni en tributs comunals quan comprès

o a gent o institucions forasteres. El Cons«!
enfranquia a Lambart de la taxació dels nobles, que no
pagarien -ja que no eren taxats en cap tribut, tret de quan la
universitat ho considerés convenient També es contemplava
¡obligació homes en edat de dur armes, a la host
de la vi'.a sempre que fos necessari.

Quatre mesos més tard Lambart s'havia venut el de
Montcortés, i el Consell considerava que havia de continuar

per 16,000 de siti a condició
indispensable per tal de gaudir de la protecció t defensa de la
universitat. A més, havia de garantir qye durant dtu anys

a Cervera i hi alberg, qui feien els
vtíns (58),

Per tant, ens trobem amb que no canvien gaírt
de I és que e« el el

de veïnatge el signava la universitat amb un sol individu. La
i del cas és que aquell pacte

i hi implicava tots els homes que estaven sota ia
de Lambart. Cal entendre qu« a d'aquell moment

no tl de la de les llibertats,
les franqueses i el dret que s'aplicava a la vila, sinó també els

Però quin grau de
homes? Qyina va continuar tenint-hi Lambart7 ¿ A
l'entrar en veïnatge amb Ctrvtra, es desvinculaven nexes que

58 AHCC 1384,24v, 33r
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tante art* el seu Senyor jurisdiccional? o bé continuaven
d'una forma o altra vigents?

U documentació no ho especifica en absolut. En cap moment
no s indica allò que es taxaria ate homes d'en lamban M si
havien de pagar talles, questies ni res. Sembla que la
contribució només afecta el Senyor jurisdiccional D'altra banda,
el da 1372 al Consell retirava, unilateralment, tl
veïnatge concedit a Ramon d'Oluja (Senyor d'Oluja); Berenguer de
Vergós (de Matt); Galceran da Vargas (de Queralt). Berenguer da
Copons (dal Llor); Berenguer Portella (da la Torre); Jaume Ferrer
(da la Mon); Jaume VEU (da Montpaó). m Cirera (de
Tordera); i aneara molts d'altres (59). Òbviament cal suposar que
amb el Senyor jurisdiccional també perdien el veïnatge ato homes
qua hi depenien

aquesta circumstància no ens permet de conèixer quins
vincles i quines relacions persistien entre Senyor i homes mente
era vigent el de veïnatge signat Es fàcil que tes
relacions feudals no s alteressin, i que el veïnatge esdevingués,
sobretot, una cobertura defensiva per senyors
feudals qua amb Nur
estratègia enfront d'altres feudals. Teòricament ets privilegis
de Cervera í el dret municipal sextendna als veïns, paro
en la pràctica probablement no s'alteraren les relacions ni la
vida d'aquella comunitat depenent d'un senyor

L'episodi fett que protagonitzaren fi Consell i Joan
Pera senyor dal de la Cardosa. 1388 i 1393, pot ser
força il·lustratiu an aquest (W). El 1388 ja feia anys
que Joan Pere havia abandonat el veïnatge que el lligava, a all t
als seus de la Cantosa, amb Cervera Però el març d aquest any
l'esmantat Joan Pere sol·licitava ate de reingressar al
veïnatge. El noble oferia pagar pel de la Cardosa i també
anualment pals homes del tec, en de a a
més d« contrtouir pels béns qua a Cervera o al term«.
Igualment ofena ais homes per a les hoste veïnals,

que tots als veïns. Davant d aquestes el Consell
regulà los condicions 400 anuals; contribuir en

les i comuns de la vila per iots els béns que
a Ctrvera i el terme, no a la Cardosa, la seva

a tos i veïnals, i ia seus homes
només a les veïnals; la prohibició d'entrar a la vila o termes vi
» verema, excepte dt la de les vinyes i del particulars de
Joan Pert. A ¡ en de la v»la de
Cervtra no es a n» a mantenir els de la
Cardosa per cap esdeveniment del dia que es

59 AHCC 1373,33v,

60 AHCC 1388, 33v; 1393. 28v, 30r, 42r,
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pacte Els problemes amb ta
van començar, si no abans, pel gener de 1393.

D'aleshores ençà. Joan Pere m queixar-se ai Consell repetides
Cardosa. cosa que, soQons Joan Pere, l'acord registrat

01 va ingressar amb veïnatge oto homes i tos
propietats de ta Cardosa. A tes queixes el Consell responia
ditwt que faria el pacte per i que si m
reconeixia d'haver-lo infringit, faria retornar home:
i si no l'acceptaria en veïnatge de Cervera Les queixes es van
repetir dies mos Uní, i el cas va d aparèixer MI la
documentació que htm conservat.

l'episodi és per posar de que el buit i
la que Ja havíem detectat potser era una

ben real i no amb els oe que
s havien signat Si tl senyor de la Cardosa entrava en veïnatge í
arrossegava els quin dí* una

després7 Aqueft fet, i que Joan Per« s'hi
oposés contundencia, fa pensar que, el
arrossegat, §ls homes (te It Cardosa depenent, d'una
maneta o tl sty senyor que, no
s'havia í tls havia tn veïns de Ctrvera. El de
dependència no s'navia disolt, no ni l'intent

d'aqyei anònim, ni del Senyor, ni
l'acceptació, de momtnt d'aquella nova per part del
Consell.

Veïnatpt pel Strtyor, i que hi
ctept-nien? Tot qye la
a

1.2,2.1, Amt una comunita. sencera

El d» el Consell
un« sencera. que s'hi paro, el
de la tol en el cas

anterior. tl nom de
és de de XIV > al

XV. No «n cc.ntixfm com Möoteiu,
el 1333 d'abandonar el que el vinculava amb

Cervera (i 1)

d'aqu«st d«
ffr yna a

Així, de

61 AHCC 89r.
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eclesiàstica, de de cavallers, i de
junsdicció reial. Si «!• incloem tots aquí i no en la tipologia

te perquè aleshores apareix.a el senyor
en persona que signava el pacte, mentre que ara únicament es
documenten let comunitats i la universitat, i no ets respectius
titulars jurisdiccionals

Els fogatges del segle XIV ens indiquen a qui pertanyia cada
lloc, i ateo ens donarà peu a algunes reflexions

Sabem que el 1333 els homes d'Ayramuntell estan en veïnatge
amb Cervera, i en els fogatges de 1358. 1365, 1370, 1378 i post-
1378 apareixen invariablement taxais dins la jurisdicció

La mateixa jurisdicció on s'adscrivia Montoliu, els
homes í la Universitat del qual toc el 1333 abandonaven per
pròpia voluntat el veïr»**ge que mantenien amb Cervera. D'altres

entraren posteriorment en
veïnatge amb la vila, i segons is desprèn del testimoni
d Agramuntel! hem de creure que malgrat el veïnatge adquirit no
pe»d»n ote vintí*« amb l'autoritat jurisdiccional.

D altra banda, i confirmant aqueste suposició observem que
tes tot i ser veïnes de Cervera en els

segons llurs respectives t en cap moment
no són ni a la vila, ni molt menys a la jurisdicció
'3«al si no ni pertanyien

La cronologia del veïnatge de senceres és la

1333 AGRAMUNTELL (2)
MONTOLIU any l'abandona) (2)

1379 SEDO (1)
RIBER(1 )

1388 MALGRAT (2)
LA PRENYANOSA (2)

1390 ELS PRATS (1)
MANRESANA
ST. DE VIM (2)
TORNEROS
SOLANELLES (2)

DE
1394 (1)

MONTFALCO
RUBIQUM1)

62 AHCC 1332-1333, 88r, 89r; LP 1379 maig 7,
133v-134v; 1388, 33v; LP 15, 148M50v; LP
1394 10» 134v-137v; 1395, 12r, DURAN LJÖEft^
91-100. "El de 1365-1370..", GURÍ "Un

desconegut..,"; BÖFARULL £QQO!NÇA_XH.
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BIURE (1)
AMOROS

1395 MONTMANEU (1)
LAPANADELLA(I)

l39e'J\CARDOSA(3)
MONTPAO(3)

(l)iunsdtccio reial
(2) eclesiàstica
(3) lunsdrcoó de ciutadans
(4) jurisdicció de cavallers

Les notos recollides es mereixen de fer-hi els comentaris
següents:

* La incorporació de llocs sota jurisdicció eclesiàstica al
veïnatge de Cervera va continuar activa a finals de segle XIV, En
la majona deis en adonem que un Hoc que signa pactes de
veïnatge prové de jurisdicció eclesiàstica en contrastar-ho amb
els fogatges Sobre aquesta modalitat únicament tenim una noticia
expressa de 1393, segons la qual el paborde de Montoliu tente uns
capítols amb la proposta de l'Abat de Santes Creus de posar
alguns en veïnatge amb Cervera (63),

* En el cas d'un Hoc de jurisdicció eclesiàstica, un paborde
uns capítols procedente de l'autoritat pertinent per ser

pel Consell Quan els pactes es feien amb llocs de
jurisdicció reial els signaven els paers o Consell de Cervera i
les ¡nsütueions representatives -més o menyi evolucionades- de

comunitat. En alguns d'aquests caso o les relacions de
vematge tes pacten dues institucions de caràcter orgànic: el
1305 un jurat de Montmaneu i la Panade Ha, i els paers de
Cervera. Però sovint els magistrats cerverins se les entenien amb
els prohoms o universitat del toc.

- Si bé no coneixem el contingut dels pactes amb els senyonus
en canvi tenim exemplars dels capítols que es

conjuntament amb els prohoms de de jurisdicció
motiu efs capítols
en el Llim Privilegis de Cervera acompanyant

d'altres d'origen t d ínteres municipal. Més endavant
descrivim un exemplar d'aquesta mena de amb viles o llocs
de

• Ei d'una de era
d« tota la que entrava en veïnatge, t no només del

d'una com en el cas anterior. També s'ha de
dir qut 6

63 AHCC 1393.16r.
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Montmaneu i la Panadella; uni mica mes de 6 H. 12 d. Malgrat; e!
mateix la Prenyanosa; 10 R, Els

• Las responsabilitats tributàries no variaven d'un cas a
l' altre. Com veurem després, tes universitats mantenien tota la
seva independència fiscal. Un home dels Prats pagava el 1393 allò
que proporcionalment pertocava a aquella comunitat respecte la
quantitat que Cervera devia al rei pel passatge a Sardenya.

• Les universitats en veïnatge amb Cervera s obligaven a assistir
a la host í cavalcada quan també hi participava la de Cervera.

• Al costat de la facultat de pudir de tes itsrtats,
privilegis i franqueses que tenia Cervera, els pactes contenten
algunes clàusules restrictives com la proh.uicio d'entrar vi o
verema a la vila i terme de Cervera, a que es vegueren obligats
Malgrat i la Prenyanosa pel pacte signa' el 1388 (64). Com dèiem,
només a tall d'exemple esmentarem els capítols fets ente la via
de Cervera i les viles Prats, la Manresana i els llogarets
anexos (65).

Aquests capítols de 1390 tenen la particularitat que
aparentment refuten el veïnatge d'uns de jurisdicció reial
i alhora d'uns altres de jurisdicció i de cavaliers.

Un dos documents diferents que existeixen d'aquest
veïnatge presenta una rúbrica que diu així

"Privilegi com la vila Prats, de la
Manresana, e los lochs de Sent Pere dtç Vim,
de Torntris, de Solantlles, e de Puig de
Mager, son vehïns § carrer de la vila de
Cervera (66)'.

El privilegi rtial té tn tant que una vila és de
jurisdicció reial, però no en §te que tes

dels Prats i La Manresana (no la de prop St, Ramon, sinó la
que toca els Prats) tn els efectivament

en tfs no es a« i St i
Soianelles ens consten jurisdicció en els

de 1365-1370, 1378, i post-1378; qut Puig de
és el 1378, i de el 1365-1370 i post-

1378, Mantenien jurisdicció 1 1 139Ö7 Ens inclinem
a pensar que no ja que consten tots els plegats en un

regí. Probablement és un de la recuperació

64 AHCC 1388,33r

65 AHCC LP 1390 15,146r-148r

66 AHCC Pergamins s/n; LP 15, 148r-150v.
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del patrimoni retal en els seus senyonus jurisdiccionals (67).
De fet, els mateixos capítols expressen que el rei va actuar §
petició de te voluntat de Its universitats sense que
en cap moment s'esmentés cap altra jurisdicció

L'acord de veïnatge i carreratge fou pactat i promulgat a
de 1390 Existeixen dos documents diferente referits a

aquest fet, un dels quals està en els acordats
entre els respectius magistrats locals Aquesta actuació és la
que ens interessa ara, i en aquest document ens centrarem.

Per començar s indica que el rei actua atenent la iniciativa
de les universitats interessades, i s'especifica I objecte del
pacte:

"Attendentes pro parte hdehum nostrorum
íuratorurn et proborum rtommum universitate
ville Cervarie née non umversitate
Pratts Segarrie e de la Manresana ( , ) quod
de cettro sint et ctnseantur vicus tt
cerrarte dicte vit Cervarit it unum et idem
corpus (...)"

A continuació, i en er» el document, s'espectfiquen
els capítols i condicions pactats per les universitats. Dels s»s
caprtols, en tres s'acaba amb la fórmula "plau als pahers de
Cervera", en un "plau ate prohomtns Prats", i en els
dos el paers cervenns precisin alguns del capítol.
Fonamentalment, tot t no ser l'objecte d'estudi ara, els
capítols i condicions són els següents:

1) obligació de tes universitats Prats t de la Manrtsana
d'assistír a te host quan hi vagi la de Cervera, el ben entès
que no hi han de romandre ni més ni menys que eis de
Cervera.

2) Total independència fiscal t financera. Les universitats
Prats s la Manresana no han de pagar contribucions veïnals per
obres de murs, valls, ni de Sínd»cs de Cervera a Corts
ni talles, questies, missatgeries pertanyents a Cervera

3) Reconeixement de gaudir, les universitats esmentades,
d'imposicions i fiscalité local oròpia.

4) Compromís que les universitats dels Prats i la Manresana mai
no seran alienades a cap altra jurisdicció que no sigui la reial,
a la qual pertanyen. Les despeses per defensar

67 M» Teresa FERRER I MALLÖL. "Patrimoni reial i
recuperació dels senyorius jurisdiccionals a Catalunya s. XIV"
AEM VII (Barcelona, 1970-1971), 351-491.
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aquesta jurisdiccionalitat serien pagades al 50% si es donés §1
cas.

5) Els nous privilegis, franqueses i ¡libertats atorgats peto
reis a Cervera també beneficiarien els Prtte i la Manresana, que
satisfarán la part corresponent de tes despeses ocasionades per
aconseguir aitals privilegis,

6) Les universitats que entraven en veïnatge i carreratge amb
Cervera es comprometen ai pagament de 200 s anuals

La pari final del document contenia la ratificació reial
capítols i el manament a tote els seus oficíate d obeir-lo

en els termes establerts.

Uns capítols mott semblants en formulació i en contingut
els acorda» el 13S4 entre la vila de Cervera i els (tecs de

Copons, Montfalcó Gros, Robiola, Biure i Moros, tn virtut dels
aqueste esdevenien veïns i carrers de Cervera. La

pae's, jurats i prohoms és «de n tica al cas
anterior: acord entrt els representants \ institucionals
de tes i t del (68)

1.2.2.3, Amb una part d'una comunitat

El de col s entre el
i un grup d'homes qut formen d'una comunitat

que depèn d'una combinació
es rmxta. i una part « no una comunrtat local
sencera.

un sol cas on amb relativa
El ils de -només

els de la part qu* d« de -.69)- van comprar-
li la i de Cervera. P?r

van ais de la vila que en
Ist, eis es a

per a ai a fi t

68 LP 1394 10, 137v 139v

En tl per BÖFARULL a 1359 i que ara
es a 1378, d'en VERGÖS

18 i fels CiRERA iSacirera)
(amb 14 XII. 82
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efect« de preservar els nous veïns de bandosrtat i
batuss« regional (70).

N§ hem localitzat dp ^8 referència d'aquest pacte que
n 'aporti més detalls i n'indiqui tes condicions .

; .2.2.-'. B paper de Consell

B paper det paers de Cervera oi el tant en e!
contracte de veïnatge individual com en el col.lectiu. Tenien

capacrtat per dur la i fixar els termes de
l'acord. Eren ells qui negociaven les condicions i ete límits del

Però la seva sobirania estava emmarcada pel poder regí.
els i qui regulaven les condicions del

neu veïnatge, però era el baWe en nom del rei qui rete
ihomenatge A Sedo, per exemple, el 1385 els paers cervenns
s adreçaven al batlle que hi havia «n aquella
(71), Eren te respectius paers, jurats, o prohoms de les

els ep" redactaven uns capítols que fixaven les
del carreraíge, però en darrer era el rei qui

E! sancionar i donar al pactat
els

Ete paers. i per extensió el Consell, tenien un considerable
d actuació en terreny. Ni el ni el rei no van

almenys que en tinguem constància, cap dels apartats
respectius capítols Però la facultat d'aprovar í sancionar

que en el tone l'actuació municipal tenia un límit, o
que en tot cas, existia »na mena d'equíbbn entre la vocació i

autònoma d'una ciutat, i el poder reo« superior. No
sabem quina actuació va tenir ei rei ni el de Cervera en
els que el veïnatge s'establia amb de jurisdicció

o de cavallers

Tot i que el segon tipus de veïnatge col.lectiu de
senceres sembla més clar que l'anterior, continuen

formulant-s'hi qüestions que difícilment podrem resoldre
ara. Ens tomem a preguntar, en definitiva, el

de la nova comunitat amb Cervera» i
tl dtstl del dret municipal -escrit o no- dels

quan un dels aspectes bàsics del pacte era,
gaudir del drtt privilegiat de Cervera que s'estenia

als en veïnatge

70 AHCC Claveria 1380,117v.

71 AHCC Claveria 1385, S4r.

892



SI contrastem les dàusutes del (te veïnatge
ME» !•• del col.tectiu, ens «town que hi ha un fet

comú ante circumstàncies diferents El vematge implicava
sotmetre's a un dret i gaudir d'un ordenament jurídic, suposava
també unes obligacions determinades que condicionaven la validesa
(tel parts. Una O« tos més importants era efectiva en
la vila on s accedia a la ciutadania ¿ Com ts resolia aquest
extrem en el veïnatge col·lectiu? En e! cas del veïnatge del

d'un senyonu junsdicciona! que arrossegava els
sotmesos, sembla clar que les clàusules vigents per radquis«aó
de ciutadania l'afectaven dt ple. Però, i els No sembla
en absolut raonable que tombé «fe ü a Cervera
Caldrà pensar que. fàcticament o expressa, la residència afectava

al del que era senyor entrat en

La condició general dels a un Senyor que en
ve;natge amb Cervera és raspéete que result amb la
informació que hem aconseguit D altra banda, dèiem, calgué
adaptar tes a individual a tes

col lectives Tot que e veïnatge
col·lectiu també proporcionava la però tes
circumstàncies d'accés eren quelcom

El tema, de totes maneras, tot que es
pugui ampiar la documental de la

1.2J. Origen geogràfic (tel veïnatge amb Cervera. Apèndix gràfic.

El mapa que segueix geogràfic
que van entrar en Cervera al del

període que va del 13 de març de 1391 al 31 d'octubre (te 1393. Es
tracta d'una mostra per la fragmentació de la
documentació, |a que a part de ¿s
vélums (te Constis i Claveria, tes del Vfeinorum no
comencen fins 1391

El que s'observa d'aquesta ós que l'origen
geogràfic dels nous veïns de Cervera és, en general, d'un radi

proper a la vila. Són tes i de la comarca,
en ampli, els que la de veïns, amb la

cosa es posa do qum és el radi d'atracció de
Cervera. A més d'aquests pròxims, també exemptes
d'ind»vtdus dt la Catalunya interior, de
les comarques del t del Els individus que
provenen de lluny són dt Minorca l'un, i del regne de Franp
l'altre. D'algunes poblacions provtntn dun sol individu; és
tl cas d'Argençola, sis, Ametlla. 2; Guimerà, 2. Granytneto, 2;
Cardona, 2
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