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En general, doncs, non «it els qui
inverteixen els seus capitals en una que els pot se'
rendiWe econòmicament Déte nostres quadres de deduir que.
com t eis mercaders cerverins déte XIV eren un grup
social econòmicament potent i amb de forma
productiva, a la inversa del que passava amb ta te cénsate
i amb (142).

Observem uns quants casos que un sol mercader § dos
Et la imposició del

vi de 1372; ta dt 137»; ta mm també 06 1372, 13S3, 1389 i 1395
la Kequena de 1370 i 1384, etc En un moment tindrem

de refenr-nos de a Mvtttis més
ta per furtndament

88)

52
1
2 2,4%

* 17 213%
corridor 1 1 ,2%
pel 3 3,7%
aootecan 2 2,4%
Senyor J

79

89)

29 55,7%
2 3.8%
3 5,7%

* 13
2 3,8%

pti 1
Í

52

El invtrs i I actitud rendista
vam a a Max TtjRUlt _a relació de

Cervera 11 s*u §nfom a partir de la venda de censáis i
XIV)* AçJfj_JfiJlĵ ^CoJJoqyi d'Hi$tò_na_

(iaroctona, 1986. en
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mercaders 44 70,9%
4 6.4%
1 1,8%

ptJ 2 3.2%
1 1.6%

7 11 MA

m

3S
MM 1 1.3%

1 1 3%
* 2?
prt 2

1 1,3%
1 1,3%
2 2,7%
1 1 »3%
!

72

cal st p havíem
que a «It 1372 les es

per un any Per la i tl
ts la

una en te ep«
a En dsl que

la a per
te més No és fins 1363 qy«

tes tís d«
» fins » tot d«u (la del vi d« U55, de i

En é§ 1372 es a un any i
iw sol yn tor» «Je

alto -i que uns

També cal la però- de
que del seu en

i i
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mercaders. Un »napient canvi et ß deuna deixar-te
entreveure en algun membre de la societat feudal (143).

Però referint-nos a IM quatre Imposicions,
el pes dels mercaders no va ser sempre homogeni

% de mercaders entre els compradors d» Its
imposicions dei vi, cam, fiequena i

any %

1337.......
1354.,
1355,,
1356......
1360.,-,..
1362.......
13».
1372,,.,...
1373.......
1375.......
1376.......
1378
1379.
1360.......
1381...,,.
1383. ....
1384.,,.,.,
1365.......
1389. , ,.
1395

..J8.7
........66.6
, ......69.7
........50.0
,.,..„.84,3

.45,4
........46,4

71.4
........54,5
...... ..«»S
........71,4
.......100.0

..33.3
...,.„.50,0

»3,8
........54,5
.......40.0

33,3
........50.0
........50.0

Tot i no vislumbrar-M yna i níttda»
sembla percebre s qui la va minvar

dt 1379 en endavant En sols eren
mercaders 1/3 part compradors dt tes í en els

anyt -except* 1381- tl número dt rondava la
Això contrista amb els alts d'anys enrera

{1337, 85,7%; 1355, 84,3%, 1372. 71.4%; 1376, 71,4%
1137S,

Amb tot, és d'tstabltr una amb yn
p«riodt tan curt de Això no obstant, a Barcelona sembla
observar-se un fenomen semblant. En el 1357-1358 tls
mercaders tl 31,57% de totes tes
Imposicions Llur es pal en el priocte següent,
el «Js 1370-1375, quan al 55,93% A del s XV

3 El l'abordem a endavant, quan
tractem la de t a font de finançament
municipal.
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to (mportânaa déte mercaders va disminuir
drâst>cament. í ti seu percentatge es f u a ai del
Paral·lelament dartres otas apareixen en tl panorama de to
omprn de Im imposicions (144).

En ei «amp et tot quatre principals A
Carvtra, to diversitat professional també a del
s, XIV. Pins 1378 esporàdicament 914» que
no siguin mercaders § no identificats í
algun camicar. i algun individu dt to dt 'a mediana
Després d'aquest moment to diversitat els dt to pell,
corredors, senyors, metres, espasers. í els no identificats
també baixen en número.

Fixem-no». per a pertanyien
individus que van comprar o les

arrendaven amb qu«
tos més ia que

es en tes que ja
nemvttt

1, tfAGRAIIUWELL, mefcader
2, Francesc BABORES
3, Andrey CAVALERA, mercader
4, Berenguer dt CASTELLTORT.mrcadtr
5, Pera CASTELLET.
S. COÖÖNY,
7, Pere DAN,
8, Ramon DAN. sabater.
i Pere GILABERT, mercader
*0. Bernat LLAURADOR.
11. LLOÜT,
12 Gutltm LAIÄART,
13, Jaume MORAGUES, ?
14 Bernat MARTI. »
15, MANRESA,
16. Jaume MOXO.
17 Pere dt ?

19. Arnau Mino. mercader
20, ?
21 PORTELLA,
22, PE RAC AMPS, mercader
23 PtreROCA.
24 Ramon ROCAFORT,
25 ?
26 TALLADA,
27 ?

144 "Lts " 121 • 126
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(145)

mercaders: 4333%
f :

sabater : 1000%
notan : 3.33%
corredor 3.33%
camicer 666%
Mridor-
"availer 333%

Aquest i el resum que no fan
el que veníem d«nt la mercaders

en tot i àmbit de la compra de tos Sem mott
la de QUI

que no hem identificat, p que en cas suposen
una porció considerare es d«

metges. p que toa elis
molt «I sty i no és d*««otar~ho
en la Però no p
que •< tfyn o no

la documentació

En la
dti mm de la p»i, dtl »

3.1,7. Le» Imposición» dins el sistema financer

La et tos d»n$ ei va
ser força stgons els anys. d'un el 1356 ts passava
a un tl 1384 qo« tl prorwg del és el 40%, no
és un vakx ptrqyè és fruit de variants
distanciades

Ltrrtndamtnï otl eooramtflt efe tes» imposicions ara un
totalment net pel rnuniep que I antj

tot i que tspoffcJÍcament I autoritat va
intentar tn la d'una porció c< aquest ingrés
municipal (140) L'únic risc era solvència

•J JC H» ha dos camicers-mercaders i un sabater-tetxidor
Amb precisé, el

d adscripcions pel doble còmput es d« trenta

L any 1377 vems d« Cap Corral posseïen un document
del re» segons el qual de l'import de les Imposicions d aquell
any, el Consell havia de destinar 600 lliures per a l'obra del
raval de Sant Antoni Aquesta «gerència no va ser gens ben vista
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d alguns compradors Pef contra, Im no garantien una
regular, ja que aconseguir un més § menys

productiu depenia sovint da factors a la política del
Consell La conjuntura comercial to pels camins, Im
perspectives de dels mercaders

Sia com sia. tes Imposicions una part molt
important de les entrades de« pressupost Si el quadre
del percentatge de tes Imposioons dins ti pres.upost amb «to
índex de tos anuals, anà adonem qua m hi ha una
calcada Un augment del valor de¡ total d'Imposicions
podia trobar se en un context en ei que importància

de tots els (et cas oe 1385 t

La en la d« les
la a de

pes amb una a ai La
venda de t vioians, que i en la

precisada va augmentar
qy« tes dur
servien per pagar tos pets (141) La

dt toa

EL PERCENTATGE QUE LES
u PARTIDA

Any les dt l**ny any
0n

13,7 29.2%
1353 57% 1157
1356 20,4% 1.9% §4% 1359
1360 - W8-, 1360
1372 46.9% 0,1%
1373
1376
1378 1.0%
1379 37,5% §,3%
1380
1381 40,1%
1383
1384
13S5
1389 27% 13S9

20°-,

pel (AHCC 1377,23r, 27r)

141 BROUSSOLLE "Les " 150-151

1082



«metí«; WM mu. com <IÍIMIH>.

M M n n u n n m n w M n n n

0

3? M si

-1083-



€IB, 11 1 m TOTAL «ML

POCEKTÄiCK

¡ü*

l îSiï i î i l l lJf l î i î i f i î f i l l l i îMIIff fS
«ff III)

70

-1084-



K IS I, MM, 1

N LA
A.

ns

f 4 S 3 5 é i l i 3 Ï l ? 1 « Ï I Ï t H l i l 3 Í 4 Í S Í f f l
MIS 111)

-.085-



uroîicio«; «m um m n.

MB 15188-

0(

3Î S4 S5 % M 13 72 7J U n W M 11 13 M K If W

«m dtfit ni)

-1086-



s n m mil mu.

IIÎIÎ-

•s un

7j

-1087-



?«ii um m u OM. camí

SOUS l

MtS (U]lt III)

IL

•s; WM,
cllïF11*

-1088-



la CAW m Mit Mil,

»T

7* : tt
""1 M,

111

!1S4SSSi l l i ]? i?3?i? l?f l l l i l3MISI f9S
um m»

-108t-



I*«ICIO«: Mil Mil MU» i imniii. OKU

3? 54 53 5l M 13 îî 1Í U U 71 N 11 13 14 13 W 15
um (itfit HD

ilipiijm»w
i, mim
US).

76

-10»-



i m MM,-

is« -

MM lli}

-1091-



»weif«: Tom tau m mm, mam ( 1337-13«),

i
l ? M S 3 X M i 3 7 l 7 3 7 l 7 t 7 9 « l i l ) M I S t 9 1 9

«n (Mfit HD

78

-1092-



[»«ICIO«: ffMI MM, ML IWT. CD»»

3 ? U » 3 f t U t t 7 2 7 3 N 7 l 7 9 M l l l 3 M n i 9 f 5

79

-1093-



muían: wm MM n IB m», ovni UJIMÏW.

$3 sé u w ?2 n n n n m n M H w w w
Mil (»fit III)

80

-1094-



MM MM, M M LLU« 1 StKItt, CW» (1337-1ÎM).

B |«*¡a«K:.HKU
c«SL

(l

urn ni)

81

-1095-



Mil MU m MM.

ms

11

ti»-."3

1JOÎ1C10»«: TdftL

I I I I—I—j—I—I—I
Î? M S3 Sé M M M 71 îl 7l W M 11 11 14 lî If tS

Mil Xil»

82

-1096-



¡UNSICIO«: TOTAL Mit ü, FBI ! U PELL*. OVO! (1337-1395).

SUB I

3? 54 55 5é il o ?i n n n ?i n u n M ta w n

83

-1097-



um um KM nuco» i mmu, cvnt

• TOTAL

im-

37 M 55 54 W U 72 73 ?i 7l ?5 W It « 14 15 H
Cwflf III)

14

-1098-



metía«!,* MM, MW, K u sMpii i ammiï, ovniiwj).

37 54 55 54 49 43 72 73 ?< 7t 79 U 11 13 M 15 11 95

Mil (suit 119)

85

-1099-



TOTAL Mit MIS MRtif. CDWD» (1337-1395).

IMIr

1481

f«S

3 7 M 8 3 f M t ) 7 l ? 3 7 f t 7 l 7 9 l l l l l 3 M B M t t
MM Cstflt ÏII)

-1100-



lieOS 1 C!«8: TOTAL IHM. », 'SIT!'. 09«! U13MI93),

Í4tS

37 54 55 5» 41 43 72 73 74 71 71 H II 13 14 15
(MR (stflt 11«)

-1101-



N m

litKiêtM

•

• Nrians

Q

QGmtim

B J«tor pli

• IptMtflS

O Sftpn

Bé



K US

• * rciders

8 Jur i s t ? s

• Ho t i/: s

Q fescon»juts

G Camí SÍM

B Sector pll

•



• K IB

iMCtMfltS

pli

D

S

'

-1104-



K US

• Htnaim

• Mam

P pit

OtpttCiMI

B CMItiBffK

0 IVstrts

f i

-1105-



32. CENSALSI VIOLARtS

3.2.1 Deftnictò i denominacions

La venda de censak i vK)Jans per les viles i ciutats va
tenir -na importància molt significativa a partir del segle XIV.
Podnem definir el censa! com '«I derecho, garantizado eon
Hipoteca, de percibir una pensión entrant anual, adquirido por
compra con pacto de retro" (142). Algun altre autor indica que el

"es la venta de una pansien anual y redimible por oerto
precio Violarte es la venta de una pension por un precio
determinado' {143} De mantra que el censal i el violan eren una

económica segons la quai un individu olería (venia) un
a un a -anvi de garanta" una anual o renda En

e! cas del censal (a renda era perpetua pero . en el cas
dei «an toe era vitalicia, a una o a dues

La emprada tres fdrmutes per
ais censal, simpitmtnf, (1*4),

perpetual (145), tot i que predomina diferencia
ftiprtssio E1 en canvi, es inequívoc
i no L estudi i
(abordaron p que ts duna

amb la de la El que
no estudiem, es per It duna personal -o
en tot ras prop* del era ta gravada la
qu« » d'una

Les eonndtraooets el i el violan no
st en la i d aquesta

en que tnetd««en en la
muntesa! (146)

142 Areadio GA«CtA SANZ '&
XXXVi: 15 31 ) c5l 305

143 Arturo CORBELLA "Censal" NEJS IV i 5

144 AHCC 1356, 28r, 30r

145 AHCC 1384, 32v

146 Vid en general GARCÍA SANZ "El Censal" i del mate«
per a época moderna 'Origen y fin del fuero do las

pensiones a sueldo por libra* Ausa IV (V«, 1961 -1963),
125 130
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3.2.2. Prime« te«tirm>nii de citnaal» i vlolaris

Longen del cantal i el violan no fou quelcom arbitrari
ni casual, »ne que cal entendre ho com un fenomen relacionat amb
la realitat social. i institucional M moment. La depreciació
de to moneda i l'alça dau preus al segl« XIV var. coma* amb la
devanada dels tipus d tnteres. Aquesta conjuntura va empènyer i
consolidí «4 recurs a (mártir aie en cénsate i
velarà (147), D'altra banda, però. let grans de diner
de les unrversitats per tel d'afrontar let exigencies retáis i les
despeses municipals va ocasionar l'apancrô d'una nova modalitat
financera que fes mnecessans els préstecs deto jueus a interessos
elevadisims (148) Els aconseguits en §1 període de
prosperitat mercantil podien invertir-se d aquesta manera tan poc
productiva per económica, pero tan interessant pete

qy« no voten amacar-ta. S'ha sewtot, unto més
0 menys simplisme, que el recurs ci cental t era la formula
legal i moral per practicar una usura que la moral de i església
havia prohibit entre (149). No its opinons que
consideren que Tongtn del censal i del es troba en una
evoiuoo lògica del mercat de les rendes, • precisament en ei st de
1 estament forçada pel decreixement del dels
de la terra." Segons aquesta mateixa opinió, ets noble t
eclesiàstic, sobretot van "monetitzar el mercat de (es rendes de la
ferra en comptes de comprar la i fruir en espècie,
es dóna al proptetan de (a terra el preu de la compra-vtnda amb la
condició que cada any doni els fruits d« ia terra mitjançant ei
lliurament d'una quota fixa en diner La d ésser
t'obftett dal contracte a tar-na li stva garantia" (150). Teona

força atractiva que xoca, però, d altres, amb el fet
que sovint fossin mercaders teôncament a mercat de
rendes de la terra- els qui compressin t Difícilment
íes rendes deis censáis i viciará s hagm com i<js hereves

cans da to terra, extrem que també tntyw-se er alguna
altra eiposioo (151!

147 Roberto S. LÓPEZ. LU^SllSÉfl
(iarcetona, 1981 ), 242

Vid, l'apigraf dedicat a préstecs • maníaua. També
d'Arcadi GARCIA SAf^: toa «nttrtffts en los da tos

de Vien durante la primera mitad dal XIV* Aysj ???
|V«. 777). 247-255

149 (BANES, Jaan-
1967)

Jos«p M1 PASSOLA i PALMADA 'introducció d«! censa! i
del violan en el V* Ausa 1 1 7, (V«. 1 1 1 3- 1 23

1 5 1 CORBELLA "Censal' 1 -2
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mm el censal i el W com els tmm
abans, són una modalitat econòmica M segle XIV Laa

primeres references documentades d'aquests m localitzen
a Barcelona entre 1330 i 1340 (152) A ei pnmer censal
documentat data de (153). 1 a Cervera documental
no es fa esperar gaire El maig da 1332 ens la venda d'un

(154 í i dot anys destxôs ei 1334, la del primtr
(155) De têt el volum de Clavaria de 133/

que any s esmerçaven per a rendes de
i «n anys antañón (1SS)

La pràctica de vendre a de rendes va
aviat Si durant i exercia de 1333 as fan tot dues

pagues (o anuales, rendes) de i se signen vuit
qua yn total da dau (157), finy

s havien per su, pagant se
(158) L'any 1372 p 135, i tl 1381

da duat-cantat. com p daxammar
En dones, de ate

d« la d« dt i
» la i

3.2.3. Objecte de le« vende» da cental» i violarte

da tot de i va
ser Its i tri el

que ti paf
d« dt ripea ti d'un

ts a QU«

52 Yvan ROUSTIT "i,a de la a
au du XlVe de

IV 1954). 15 156

153 "El 290

1M 1332 1333, 17v

155 ÂHCC 1337, Sr

156 AHCCCiavena 133? ?f

15 7 AHCC 1332 1333, 46r v

158 AHCC 1360, 34v 105r
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de 1379, quan es va vendre un censal per poder pagar als paers i
«Is síndics de !a (1Si|. Es pot dir que les tmprams

en tot guate es va veure la Cotona són el
pnncipal mottu que empenyé Pere lli • exprimir econòrrocanent tos
viles i citats Unes vegades s'indica expressament que jna
quantitat demanada es desimana a l'armada o la guerre amb

Daîtres no s express a ei destí déte Sabem, no
obstant, que els dîners de ta questia exigrts per Altons ill tenten
per objecte finançar la croada granadina (160) Fins a tat punt la
guerra amb Castella dtunt prendre recursos de la població, que el
mateu Pert lli concedía un pnvtlegí a la vila l'any 1360, segons
el quai tes pagues de censos i violans que s havien venut amb

d aquella guerra, "no sien tenguts de ter tes mtses en la ama
de Sentes Creus" (161) Ei reconeixia, am, que la Guerra havia
abocat els mowapts a vtndr» i t endtutar-se en un
futur Els bé) ks que es van t van caracteritzar
s« gairebé tot el XIV a dins t a fora d«) van tnctdir molt
directament en la mynteipal dt tes T162)

Només la documentació conservada ja ens ofereix
eiemptes dt la d« vtndrt t p«r afrontar

dt Que
tls (163)

1333 venda dt per pagar la
1356 v«ndi de censal per la d*I rei
1356 venda de censal a I armada reial
13io vtnda d« i per col laborar en

la Guerra
1313 vtnda d« i per una

demanda del re»

159 AHCC 1379 19r

160 SANCHEZ MARTINEZ y en
Cataluña durante «I primer terao del XI V ei sutosidw
la caizïKJa (1329 1334)" Cjjtjjtmos de H(stona.£ggnójniça
de ÇataMi.XVI (Barc»tona, 19??), 1 1 53

16<l AHCC s/n, LP iuny 6 39v 40v
d« la cronologia de les guerrts amb pot veure s Rata«!
TASIS l MARCA Pe/e fi Ctnmgn^s i els WJs (Barcelona
1 §80 2f sd )

162 j N HlLtGARTH El £ro>ema dun impe^L medjterra.ni
català 1229 132? palma de Mallorca 1984

163 AHCC 1332 1333 71 v 1356 28r 32r Clavena
I5r 1363 20r Consallc 1366 1lr 1373 I8r Clavena

1379 8ÖV 1385 8v
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1366 venda da cénsate i per pagar a ta
Diputació

1373 venda de censal per fer un préstec ai 'ei
1379 venda ci» cénsate per pagar una suma al reí
1385 venda de censal per pagar la remisse de la host

Si el primer mot»u de venda de i va ter
tot exigències reals per far front a i dissensions

per ta noblesa e» és ben
diferent Paradoxalment ta universitats hagueren dt vendre

i violaos obligades per ta vendes anteriors. En ta majoria
dels casos ho feren per contractes Es tractava, doncs
de comprar censáis per redimir ne Aquesta política
s explica clarament atenent ate eanvtt del d'infarts -o for
que van tes rendes ai llarg del XIV Al Consell I
convenía redimir yn censal cnie i'obligtva • una rtnda del 714%
quan tn el for del prop del 6%
Aquesta foy, probablement, la causa de
els 1372 « (164) Molt mes era la de

par a que el primer da
tama un rwg del 7*14%, el en canvi, el

del 14*28%. Er§ convenient de tols ets
vigents, p qua. lot « ser arrossegaven un
molt superior. Era rendWe endeutar -se a

de redimir vioians. En uni provisé
que la de p«r tat de la

propietat de vioiana. Però myetta .̂ o la documento« fins
de 13S5, quan a de vencer

els de a de 1333
T§n«fn exemples- de reden* violant la venda de
elsanys 1385 il 388 (165)

Finalment ens adonem que,
samöartn a vendn i per tos rendes

venut els anys atans, ÉS §1 cas d« la
»nsufctèneta financen muniopal. Es d «ndtutar-se me« tan
sols per a poder d*l pas déte que java
la Un cas d'aejue&ta mena l'hem tn yna data
molt precoç, l'any (166)

3.2.4, L interès, renda o "for" dels censáis i violaris

164 AHCC 1372, 35v, 1393, 93r

165 AHCC 1385, 8r, 60r, 1388 60r

AHCC Ciât'tna 1360, 15r
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Ei Im d'un censal o vk>ian era fórmula que
expressiva la anuo! de diner que te rebre to
persona que havia venut un capital « canv de la percepció d una
renda perpetua o vnaliaa II lof o equivalencia entre capital i
percepció anual es to renda o interés d'un censal o (167).

Podem expressar el tor d un censal d« diverses maneres
Pot indicar-se to proporció te diners per a fórmula
paral·lela te renda/capital. També una
determinada te formt constant i al s'hi calcula el
capital un censa! te ter 1000 12000 ta proporció que dotze
ml sous te generen una renda te 1000 anuals El
mateix pot 1 a
i «var»atoit: segons l'exemple tl tor censa!
1/12 Pero la formula gué permet yna tel for
d'un censal o viola/i és expressar -k> un tant per cent: seguint
amb l'exemple, rmterés. o for d'un 8,33%. Aquetl
percentatge indicaria ia proporció Jet fut es
cobraría anualment, però no s'fihaurina to al 100%
de 12 anys). que tt tant p«r la a
cobrar pel rerctata

tel for al XIV va ser
ta tel « la de la Els d«

Ciavana, d'ingressos.
d'e*empii§ d*aqy*fta mtna e* dt

300/4200, etc. père no ht en que
no fos així 1 §3/2282, qy«
es a a

(168) era la forma d e! for

No htm cap cas on el »or s la

XIV -» ser que fou âf tel
XV (169)- comença a usar-se a Cwtra la te faar la

in tl com a rtnda, t n« »I
tl en els de d'ençà

de 1378 en una ts venia un ds 200s. de
per yn d« i que es feia a raó de

Per bé que per a un és
CLAVERO Traducción e de un

en la tel XVI", AHDE xux (Madrid, 1979),
399?

1 68 AHCC 1 360, 1 5r

1 m GARCÍA y fin del " 1 25 1 30
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mitjà es va •
IflOfltífit.

No ta generalització
dexpresstó M ter, hem pogut de manera

l'any 1333. <pan M just ta venda de
i

"Í .} la dita del A ço es saber.
que en P • de

comprar ta dits lli
de • vida sua 1 1 da là n«

Antigona, per dt XXI
a dt Vil per y d«

(171)

Es per
ti ter d*un o i tu

ti dt

ÉS
for en fis i •!• tn el del

XiV i XV La tn una d«
la es dt la

en» que s'avtroi, » s! comtrç
i tte del

170 AHCC 1378,

171 1332-1333, ?6r



TAULA m DE
C ENS ALS l VIOLARIS

C e r v e r a T, Vic VA
any vrolan censáis
1331 14,28
1333 • 14,20
1355 7,14 - 7,14
1356 7,14
1360 7,14 14,28
1363 7,14/5,76
1372 7,14 . 14,28 . 7,14
1373 7,14/5 - 8,33 10
1376 6,06 14,28
1377 6,25 - 5,55
1378 ,14/8,33 • 4
1379 8,33
1380 813/5,88 16,66
1381 - 5 8,33
1383 8,33
1385 7,14/6,25/5 -
1388 6,25 - 6,25
1389 6,25/3,3 . - 5
1395 3,3/3,391-3,57 -
1398 6,66 5

El for de 5% del de 1373 es que és un
I el 3,57% del de 13§5 era la del
no (T )« Tarragona, (Val )* Valencia

Tots fors en {%)
El 10% de València correspon a 1374, i el 8,33 de Tarragona fa

als anys a 1375 {17?)

D'aqyesta de fors f er-ne les
observacions

1 El for del censal, t també el del violan, es van mantenir
fins els començaments anys A partir

d'aquest moment s'observen variacions

2 De 1378 a 1383 s'aprecia a Cervera i a Tarragona- un
augment del for. la qual vol dir que per una mateixa
renda els havien d'»nverttr Vist des
de l'òptica municipal la s havia agreujat
considerablement, p que 1000 de renda per
14000 de captai, nçntre que de (378 la matd«a rtnda
els 12 000

172 GARCIA SANZ 'El 290 292 CORTIELLA j¿nj[
catalana a dji» renes, de if baixa mjtjana Tarrggçna 216 i
ss
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3. Aquesta revatoració de IM rendes, m m va ser
duradera, ni tampoc estable Al mate«* tempe que m venien censáis
per una proporctó 1000/12000, també »en vemen per 1000/17000, i
en condicions encara molt nuBors pe! municipi

4 Aquesta coyuntura que exposem per Cervera, en canvi no
s observa a Vie, on tot rendes eren realment baixes desprès d*
1370, amb alguna excepció

5 El for dels cervenns va baixant a partir de
1385 A mesura que passaven els anys anaven minvant les rendes I
tot en un context de desequi!<bn. ja que en un any podien
efectuar-se del seu valor El 1389
per exemple, es vengueren a raó de 1000'16000 i també per
1ÖOÖ/3QÖÖQ Its a Vic l'any 1385

6 En definia, dones, tl mé§ important és 'assecyelar que
del d interès es trinca a mínim a d«

1376, tot » que p -un §1 5,76% ei 1363- hi
A partir ts trenca la

del tor del « Its tl seu valor
A general, però. el for del de batia, tret
d un d

7 No apreciacions, qu* tl
de tes rendes es des de

del XV i tota la Am cal
ho d« les a V« » a (173)

3.2.5 Tramitació de la venda dt censal« I vtoiarts

B qut culminava la de i
començava per la d« oe La

dita de ser pel moment a del
un dt que

La qu« ei era la
conveniència de recorrer a la de tensáis i violans Presa

si es vendrien o

173 P ASSOLA "Introducció del " 122 CORTlELLA Una
cataJstGfL. 216 i ss
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vtolarts. Ja htm vist com en un prmapi va sor usual decantar-se
per la segona opció, però aviat va predominar la venda de censáis i
no !a de violans El municipt estava en vendre censáis,
perquè tot i ser perpetus, generaven una renda mfenor. En canvi
els particulars normalment es decidien pols vtolans, tot i "perdent"
ti capital es beneficiaven da forma vitalícia d'una renda

superior La mateixa documentació ens confirma que
era més faci de vendre violará que cansáis, i això passava tant el
135S com vint anys després (t?4).

El següent pas consistia en el preu o tes
condicions de ta venda. En aquest sentit el municipi no sempre
tenia tos mans Iteres per fixar »J tor La llei de l'oferta i la
demanda imposava tos seves condicions Es oot dir que eren tes

tot qu< anaven a la recerca de compradors, i
els qui estaven a l'aguait de tes millors

ofertes (175) No hi ha cap dubte que existí competència per ofenr
ex.idiaons alt compradors que aportaven 'iyrs crprtals

Un fragment del volum de Consells de 1332/1333 és força
del procés que se per vendrt un violan ( 176)

"Tots tos damunt drts, paers, conseyiers «
prohomtns, acordaren qy« la venda drfs III

de violan fos feyta ai dit en P
Rot Ë encontment feren e constituïren smdichs
t procuradors lurs e de la dita universitat a fer
la dita venda tn de Vergos, los quals
feren la venda del drt violan al dit P Ros

que en tes cartes de la dita venda tos
tn Bernat d'Ivorra es contengut

Duna banda tns adonem de la participació de tots tls
ins» *ucionais Pas'? i una nodnda

representació d« 94 prohomes van participa' i es van
de la síndics per fer la

venda, «I concurs de l'escnvà d« la Paena que el text
donar a que els procedien directament a

174 AHCC 1356,30r 1376 46v

1 ' * L octubre d« 1395 a comprar 400
a raó de 28 000 1 OOC volia una

urgent del Consail j«i que hi ha^a d'altres
en El Consell va

I de 28 000 1 000 suposar un
ja que un dia es vend a encara mes

El Consell es manifestà en la pretensió de
I a for de 30 000 (AHCC 1395 6v)

176 AHCC Consells 1332 1333, 76r
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tar el commet» > reahtzar ta v^nda, ta seva anava més
lluny Tramitar ta venda inpfawa aconseguir la del reí o
del öuc per fer-ho (177), ta qual cosa considerablement
lautonomia fiscal en aquest csmp, i suposava trobar tat
persones adequades disposades a comprar ei o violan (178).
El comprador dol censal o viotan exigia que ei contracte que
signava totalment en regte i hi Its llicencies i
signatures pertinents En aquest sentit una nota de 1377 indica que
tes signatures deis Diputats tren insuficients, retennt se
orobablement al vist i plau dei rei o en tot c?s ei duc f 1 79)

La tramitació de ta venda d'un censal o violan
comportava unti despeses que de no eren gens

dret de corresponent a (a wat,
conftcciô d« Its "apoqy*i", o capti acreditatives, la ft
del notin, f'tstinça a o a d'altres

i 180) L any 1388 tes despeses -no quines per la
venda d un sol deis 1000 081)

Resolta la venda, la segona pan dei consistía
en tl compromis d« la d« »n la data

la renda fixada El Consell no el pagament
d o "anuales" sota cap Puntualment estiva

a les La de Corts p
preveía des d« 1363 la de cap mena
"d aiongament* per motiu de centals i violar« (182), ; un prwleg»

a tes Corts de Cervera a de 1359 es rtfena a la
"revocació de tots e de de

1 77 AHCC 1384 18r 42v

1 78 1 376, 43v

179 AMCC r.nn«AM« 1377 17r

180 42v 1332 1333, 26r,
Suv

181 13S8 27r

1 R?
*( I No fer, ne

de i ) axi en
d« en per raho de e
contra o personas o

en o < CYADC i t
24 2 a ies de de i I 1 24 3

I 1 24 4 HM i 1 24 5
1372
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violant t encara faedors" (183). vulnerar tis terminis establerts
implicava caure sota la pena del terç i dhostatgena (184). La

perd, deuria permetre petit* retards »n els pagaments. En
algunes ocasions el Consell pregava una mica de paciència en «to
cobraments de tes rendes (165), í molt sovint eren els mateixos

e» !>rocuradors ei) no.n seu els qu. es personaven a Cervera
per tol de cobrar to renda ptóada (1SS)

El pagament de li renda »nua! es fixava per i uní data
concreta, que acostumava a coincide amb Però de
fet, amb ei decurs d'uns pocs anys eis pagaments es van acumular
de tal manera que cada mes de l any hi havia un bon grapat de
rendes per pagar, A partir de 1272 el va anotar els

per AIIÔ permet d'observar que la
major pari de rendes tes pagava §1 Consell els mesos de març,

gener t febrer l els meitos més fluixos els d« setembre
i Sempre a començaments de n 87)

A la segona me'tat d« XIV va ámbar un moment
que la univenstat havia venut t violant, i els
pagaments de randes ert1 1 tan nombrosos I administratiu
del Consell ¡a tenia problemes per a controlar la Fins

moment el Consti, por dc> anotava Its
q«e s efectuaven en els mste.xos de Clavaria qut

duien la comptabilitat municipal En un principi es tractava d'una
de noms, elf dt renda, l'ongen d« l'individu.

i la de 'a renda que se li pagava A partir de 1372
relacions estaven per I a partir d«

1377 s evidencia la de reorganitzar el de
pagaments Els qw« encetaren la d« 1377
reconeixien oue nav»a ambat un límit en el qual deuria regnar una
rmna d* Tant era així que aquell maten any tramitaren un

del municipi a Barcelona per a comprovar la veracitat de
les anualts que la universitat estava pagait Al tornar anuncava
"M« rtsvss lo* ïc fort trobat sens tots *ra"* I188* De tota m§nera,

any 1377 els paers decidiren posar i organittar
administrativament tot t! referont al pagament de its rendes anuals
de i violara Annb aquesta intenció els paers "feren aquest

AHCC LP 1 359 20, 88 v 89v

1 W AHCC 1 33¿ 1 333, 81 r

1 85 AHCC Clavaria 1 337, 1 8v

186 AHCC Clavera 1376 32v

1 R7 Segons els volums de clavena dels anys 1372, 1373
1376t 1379

1 88 AHCC consells 1 3 77, 6r, 1 2v
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libre w to qual feren escnure tots tot de cénsate i
violaris", volum que recull aquesta informació des de 1377 tus
1392 El seu contingut ens il.lustra M (teto que empenyeren
>a decisió, i la forma de dur-la • bon termini

*(...) e per mudament de paners • regidors de la
dita vtla, e M notan e escrivà de la Partent,
no fos cert qui let vendes deis dits e
violans ha fettes m a quals persones ne per
queys preus, n« tos violarte que la ta
a vides se fan. ne en ne
aquells qui Is prenen com han loch de penre o
com M pertany« a tii. (...) una provisió qit

a toa los e
sobre la universitat de la vita de Cervera, que

que per part d« la nt
tes de les

dits e e les o lochs
que han d* ( )" ( 189)

D aquesta quedava la
de pagar tos t i també

les i tant per evitar
frau.com també per la del

Consell

CA la de vendes on h« els síndics se'n
unes observacions als dedícate a la
«regular la competició muta de la majona de
(pMrs o i prohoms), ei têt -en cas

que tos a ser rtduidts a yna
ò la documentada comissions

a de 1372, aproximadament, i la persistència de
mercaders » pel qy« fa a l'aspecte La mtttat de
places foren ocupades per mercaders, i una cinquena part ho teu
(M» |urisiér& i. *iíï»

Els tren pel Consell i la seva tasca
acabava quan s'havia tancat el tracte d« la venda El pagament de
les p no al síndic que havia fet la ver Ja No ens
consta qu« tls rebessin cap remuneració ni directa nt
proporcional del Consell o rtndis»es

VENDA DE CENSÁIS I VIOtARlS (190)

189 AHCC 1377-1392, 1 r

190 AHCC Consolis 1332-1333, 17v. 90r 1366, 11 r, 1372,
35v, 1373, 17r. 1377, 42r, 5v, 1379, 25r 1384 21 v, 1388, 55r,
1333, 32r, 93r
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ANY/ Curriculum polític/ Adscripció prof

Sindtcs per vendré censáis
1332CPti M
1333 C Ph
1366 Ph M
1372 C Ph Ph Ph N mm
1373 C C M
1377 C Ph M
1377CPhPhPh
1379 P C N M

Smoics per t buscar compradors
1384 PhPhPhPhPhPhPhPhJ NNN
1388 Ph

Reembre
1393 Ph
1393 C

r1 pa«rs Mme'cader
C N notan
Ph prohoms J

3.2.8. Redempció de centals i violans

Era una i
violar* que fll venedor pofyés redimir-los en moment. Ptr
fer-ho només h rttwbossar tl ep« havia

(191) Quan ts rtdimia un tl venedor fen al nostre cas
ei municipi) havia da retomar tot tl a canvi del qual
pagava una rtnda Aqytsta rtd*mpaó del preu ts feia

al margt de tes que s*hav»en Les quantitats
»»ftmbossadis tn eone«pte d« rtndes no anaven a çn^pt? d«! eaprtsi

El contract« de o era com el d'una compra-
venda un per uní o
(violar«) Ptr tant, redimir el o violan implicava deixar
de continuar pagant s resctndrt el
contracti

Es redimir El primar
de un «I lany 1332 (192), t

la preocupació del per redimir primera
font de deute en un termini immediat La redempció d'un violan

191 GARCIA SANZ "El Censar 288, CORBELLA "Censal" 3-4

192 AHCC 1332-1333, 18r, 76v
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venut a Lleida va maratear una pnontal de las in»aatives
que tinguessin paers i consellers. Però això de redimir censáis
i violans va acaparar més ateneo va ser la meitat é» segle
xiv. quan ei Conseli patia contínuament la de!
d anuates mes rera mes. Per tal de rebaixar deute públic
f otant. el myfitap» va intentar solucions diferents

D una banda els paers o ei de la Paena
renegociaven el de contracte amb els propietans.
Es d« convéncer-tos qu9 «i to
And, pels de 1385. era un canvi si el tenia

una renda que oscil·lava entre 7,14% i el 5%,
tf violan, »11383, atiava a raó da 16,63% (iS3),

Par uní banda, abans p hem vtst que el Consti va
vtndrt per tal d« rtdimtf-ne uns La cosa estava

un de tor ate a d un altre d« for
bau (194)

El cas és que per redimir un era necessari
amb un* quantttat de dinar per fer-ho Això

s aconseguia, hem vist, vtnent d'altrts o bé desviant
d'una procedència. En alguna t« feia amb

da tes (mooswons (195). o de
da financers, f any 1393 es

amb quantitats la vila havia rebut veïns amb motiu
d« contribuir al del rei, que el Consti ja havia
avançat d'una partida (196)

Un de solució fou la l'any 1373
Un indwdu da Vilafranca proposava al a canvi de
50 000 anuals «s responsabilitzava del pagament 30 000

de anuals, quantitat que s'hauna redimit tn tretee anys
-continuava i oferta- si a's d'un for de 1000/12000, i
» li facilitava" la raiaoó asenta d« tots els Sembla ser
que ei Cons«! ts va manifestar favorable a manera d'alivtar
ei deute PUDÍIC. però en no es va prendre cap decisió
m ferm ( 197)

Per i violans el municipi havia de
comptar amb ingressos abundosos i suficients, extrem que no era

193 AHCC Clavena 1385, 67r

194 AHCC 1372, 35r, 1388, 24r

195 AHCC Clavena 1378,86v

196 AHCC Consells 1393, 73v

197 AHCC Consells 1379, lOv
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freqüent Efc del per ti
van MT notables com a minim tos de 1373 i

1389 En It primera as van destinar 88511 a redimir censáis.
no ret menys que prop d'un 43% del total de efectuades

any. Ei 1389 s'hi destinaven 58 990 sous 1/4 part del
pressupost Si al pagament d« rendes art una
càrrega realment per la hisenda i esforç no era

quan el que es pretenia era redimiries Això és
fàcilment comprensible «ns adonem de general

dai eomú

3.2.?, Censáis i violans i desgravat.o fiscal

La compra-venda d« i percepció de
provocava yn a

amb La que es
era si ils i qu« un

la a canvi del havien de
a nquesa, t er« tot cas quin d«

riquesa, o

El plantefamtnt del fet va »orgir tan van v«ndrt*s
tls primers I any 1332 Els de violar» o
perceptors de la renda, 'ewindteavtn no es en
en funció del que havien venut, tan se'ls
anualment per la renda que rebien Amo es pel fet qu§
"violar« no fos propiftaria, au b*»n§

ans fos que dia se d« valor o
de preu tant que § o a vida del

d'els to ts venut [ ] que tant ab molt ne
volgués hom dar d« prey costavt [ ] los dits ( )"
La proposta en era que no es s! preu
oei violan t es pagués per ell. s«nó pel valor de la renda anual que
s equipararia als béns mobles La det Consell va tenir una
vigència provisional i no definitiva, en el da moment, t
per no el cobrament de la quesîia, hom pagués 10 sous
p«r cada 500 qut de violan, t 20 per cada 1000 La
solució no va ser consensuada» ja comptà amb l oposició dsls
qui no gaudien de rendes de violaris que reivindicaven justament el
contrari "qua per siti to preu (es refereix al caprtal o preu
del violan) que y avien dat" A l hora, Llorenç Portella, un
opositors a I acord, exigia qua la decisió s havia de prendre 0n un
altre Consell nodrit dia tots quatre i
deu A ei mate« Portella acusava *que
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metexs que hic eren (a la sesstè on es prengué i acord) se prenien
violan' (198)

L acord va tenir, efectivament, un caràcter provisional. Si
allò succeïa a mitjan mes da desembre, en una de tos primeres
sessions del nou Consell es replantejava de nou el fet: To acordat
per tots tos damunt dits (quatre paers i divuit consellers) que
tothom qui pren violan pach e contribuesche per lo dit violan per
aytant com le coste tx( com per moble" La nova correlació de
forces pretenia, doncs, que es pagués pel preu del captat i no oer
la renda Com és normal, també aquesta dec.S'O va tenir oposició, ta
qual proposava que es paguessin 12 sous per 1000 de renda (199).
La sessió d aquell dia, que només va tractar aquest torna, no va
decidir res Poques setmanes després es decideix d'enviar un delegat
del Consell a Montblanc, Vilafranca, Manresa, Berga i Tàrrega per
tal de corcar informació sobre com pagaven els violarà en aqueste
llocs Però la nota indica que volen cerciorar-se si es pagava per
moble o per siti. ni si pagava el capital (preu) o la renda (200)
Hem d entendre que moble i siti ja recollia aquesta darrera
disjuntiva? La legislatura va acabar que, almenys
documentalment, es resolgués la qüestió.

De ftt, en endavant no es va replantejar com manifestar
els violare o els censáis. Trobem vanes referències que parlen de
censáis francs de que«tia. El març de 1356 costava de trobar
compradors de censáis (no en canvi de violans), i el Consell havia
d'accedir a les pretensions del comprador que que el censal
no hagués de pagar res de questia. Per tant, m pagava pel capital
ni tampoc per ta renda (201). L'any 1373 ils patrs es queixen
d'aquesta franquesa que es deuria anar generalitzant

"(...) moltes i diverses persones son qui prenen
sobre la universitat sensali e violen e porten-lo
franch de questia, la quil eos:¿ torne en gran
dampnatge e pcrjhudtd je la universitat
(-)• (202),

Davant d'aqutst probítma, que minvava els recursos de la
universitat, els paers sol ¡¡citaven als propietaris de censáis i
v»oians que renunciessin à la franquesa, Cosa a la que van accedir
bastants individus arrb la condició que els torasters -que no tenien

198 AHCC 1332-1333,35r

ÂHCC Consells 1332-1333, Sor

200 AHCC 1332-1333, 52v

201 AHCC Consells 1356, 30r.

202 AHCC Consells 1373. 16r

1122



béns a la vtla pato ouate contribuir- tambó obligats a fer
ho De no sbr així. els rendistes de la vila extgmen recuperar la
franquesa a la qual renunciaven graciosament El Gonsel! n©
acceptava aquestes condemns i es el drü de fer
contribuir o no als forasters (203)

Aquest tot contrasta an* aló que vam exposar en
referir-nos ai Manifest, quan indicàvem que es taxaven els béns
dels vems í dels qui sense ser-ho temen propietats a la vila o els
terme*. La noticia de 1373 esmenta la gent forastera que no
contribuïa a la via. Htm d entendre que circumstancia
afectava només la propietat de censáis i El que si resulta
evident és qua els vems de la via havien de manifestar els seus

i

3.2J. Canvi* i cessions de titularltats i contractes

Els a qt«j ens reftnm dos aspectes. D'una
banda §1 contracte qui confnua gaudint m original del
censal t violan, i d'una banda els canvis que afectaven el
benefician fque no temóte era el propietari) de la renda que es

Pel que ta a< primer aspecte Hem d assenyalar ei
une, de canviar un violan per un a dot rendista
Ens hem adonat anteiorment que el Consell tingut problèmes
per vendre censáis» pera sempre trobava gent a comprar

El »or de te renda era En aquesta
ocasió, l'any 1362, fins i tot ts compromet« a tnvertir
100 t n l'obra d'una ai convent
Predicadors (2051 La nota no indica si la de l'interessat
fou o no, mru cal especular que la més possible
sena afirmativa E! canvi de contracte deuria operar-si canviant el
for del capital venut en lloc de rtbre anualment una suma de
d»ners, reórt'n una No sabem, en canvi quina incident
pod»en tenir les ja cobrades a un tor molt alt que el
prop d un

Una mena de canvt fou ei de la «ngéncia
dun violan I any 1379 Guillemet Cirera que un violan que
generava a vida de Ramon Pere, no fes a partir d'ateshores

203 AHCC 1373, 19v

204 AHCC 1393,32r, 88r

205 ÂHCC 1362, 19v

1123



a sa pròpta vxia EI Consell acceptava foptmeió que ;mplicava el
pagament de 1500 sous per part de Ctrera (206)

Uní menció • par? mertm fampkacio d'un censal
Ampliar el captai dun censal, i conseqüentment la renda, no
tindria rei d especial si no los perqué ni actuaven fon diferents
epe podien superposar-se Això ta el que succeïa amb !a proposta
d'Antoni Toldrà el 1381. Toldrà era benefician d'una renda censal
de 1070 sous i 2 diners que cobrava en virtut dun contracte signat
in* ter de 1000/14000 (7,14%). La proposta tn revendre o
renegociar els mateixos 1000 tous de renda però sobre un for de

(5%), Auto wtpJteivt que Toldrà continuava rebent 1000
i no 1072, però després d'haver canviat el tor i augmentat et

En pnncipt. dona, només dismunuia el for del seu censal,
ia que rete la mateixa renda » en canvi donava met capital. La
dau de la qüestió, i el benefici que Toldrà, era que el
Consell k garantís franquesa de > d« exacció

o vemai o aquells 20 OCO vttta el censal
renégociât (207)

D'una banda, en el decurs h« va haver
una a »dir o a vendre la d'un a
una segona o tercera persona Aquests de
presenten combinacions diferents i particularment interessants

¡ongen que ht intervenien Vegem alguns
procesos representatius i suggertnts

Segons la nostra documentació, i exceptuant algyn cas,
fis difícilment eren compradors de i
. c1-**« '9ftA\ AIXÒ no obstant, el 1378 i 1381 ens adonem que són
el primer col leettu en HIVWIW.~C.C .** ima »»lacio de

de les rendes Per tant, s'ha un procés de
recepció de i violins
qut compradors ortginins, o darrers compradors també, van adquirir
dei rryntop»

El mercader cervtn Ramón Strra va manifestar una
tspeaal predilecció per practca L individu no ens és

206 AHCC 1379, 40r

207 AHCC Clavena 1381 , Sv

L any 1381, per exemple, el Prior de Cartoxa es
mostrava interessat en comprar un censa' a la untvers.lat de
Cervera a raó de 1 000 qu« es un »or del 3*3% (AHCC
Clavera 1381, 50v)

1124



desconegut, com tampoc no ho é« ¿I que abundà a
Cervera (200).

Aquesta txanca dels Serra mercaders no va abstenir-se de
participar en el govern municipal lis anys 1354, 1363, 137? i 1381
trobem un Ramon Serra (trate' de dies el 1377, t Ramonet tl 1381)
amb els càrrecs de paers (210). Alhora, també son inclosos en la
relactó dels màxims cénsateles Apart d» tenir ne un de 9100s. de
capital i 650 d'interès, en va comprar d'altres d'entre 6000 i 7000$,
de capital Ei 1360 en va comprar un d« 7000$ per 500 de renda
anyal Nomes dot anys després, en va cedir 500s tres cems
als »rares del convent de Sant Agustí, t e1 1379 els donava allò que
quedava,

Per pagar part de la contrisueio a la go«rra
amo Castella, els paers van vendre a Ramon $«rra un Arc, censal
f'iny í 361 per vítor de 8000s. amb §00 de En o! tosítwnt
del mercader, el 1312 m que a»n»a<* «*g* a
i obra dt Sant Agustí i als bentfioans de ta d" oént Marti.
a de Santa Mana de Cet vera. que, per cert, va
dotar el 1380 amb un teretr comprat ei 1371 a raó d« 9100s
dt per 850 de rtnda. Amb Ramon Serra també

el rector de la capella, extrem qu« va confirmar el bisbe de
Vic El any 1371, Serra es fa un que n
costa 7000s. » h genera yn de que van raure,
per donaoé, a Jaume Utostret, pnor Agustín« de Cervera.
Finalment, tl 1380. encari vs ter Berto Mercader per
comprar-l ta Capella de Sant Nicolau, als Prats de R««, a canvi d«
la renda d'un més banc; i Joan Roig. prevent dels
Prats » Berenguer Espunya, earnieer, per compra' la de Sant
Climenç (211)

de Ptracamps és w
di> Gtrvera qu* ha donat de tenir

Mercader t draper, va participar en la compra
d« tes (cam, vi, ) d'ençà dt
1355 hns 1362 L'iny sofert, sn eanvt, va 11200 er»

Els Serra documentats a Cervera amb tes d«
referencia del text són els «guents Arnau Serra, ferrer, 1297.
Ramon Serra, nweadv, 1333, Ramon Serra, cutrater. 1337, Guillem
Strra, m«fcad«r, 1355, Pert Serra, 1360, 3er« Serra
major, guixer, 1372, Pert Strra, parawe, 1379 R¿m¿n«t Serra,
mercader, 1378, Serra, sabater, Sirra, mestre
de 1383, Pff Serra menor guixer, 1388

210 AHCC 1377. 2v, 1355, 'v. 1363, 2r,
1377, Clavena 1376, 2r. 1381 de

començaments del actual)

211 AHCC 1377, 18r. 14v. Ubis r 65v, 66r
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latíquisioó d'in censal amb randa anual de 800$, A partir de 1364
va començar a repartir parts dels interessos entre els convents dels
franciscans, d* les menoretes, i, finalment, a la confraria de Santa
Mana i a la de Sant Joan en les obres d'almoina

Els marmassors eU Bernat de Peraeamps, encara van
comprar un nou cent«! t) 136Í que els costà 8400$, i rendia 30 H.
anuals Els interessos es repartien d« seguida entre els Agustms,
tls frares predicadors i les contraries de Sant E spent, de Sant
Francesc í de Sant Llorenç (212).

De casos com aquests en trobem d'altres: ei censal venut
a Antoni Todo, mercader de Cervera tl 1385, després de passar per
mans d'un altre mercader, finalmtnt arribà, el 1390, a mans d'un
prevere, prèvia intercessió bisbal (213) Ert casos d església
només aconseguia una part del censal, com quan es va dotar la

de Sant a "església de Sant Antoni de Cervera,
amb dos cents sous d'aquells mi que valia «f dol mercader
cerverí Andreu Cavaftra- El seu pare va comprar-lo el 1373 per
14000 s i ei vi ampliar el 1389 fin« s de capitel (214),

se'n berietet parcialment en tl testament de l'hertu dtl
comprador el 1393 (215- Andreu Cavaléra també va ser un dels

que va partieipoar «n l'arrendament
d'importints des de 1354 fins 1385. quatre anys abans
de procedir a l'esmentada de del censal de son
pari

Com tl cas d« Ramon Serra, mercader, sembla
comcdtr «I moment q*jt dtatn d'invertir en les imposicions i el
moment que desvien llurs en els que venia el
municipi Comercialment, »Is Süus recursos denaven de ser
productius quan tren invertits en la compra de

Però tls mercaders no van ser ets untes qui afavoriren
Efe nobles actuaven Només va tardar quatre

anys a a mans religioses aqutll comprat per
Ramon de Jossa, Stnyor de Madrona, el 135S per valor de 2100 s
Els 150 de renda van ser v*nuts pel marmessor de* testament
ai d'una per Cardona. El 1392

duravs el btigi qui hav»a de beneficiar-se de la

212 AHCC 1377, 54r, 60v

213 AHCC Censáis 1377, 41 v

"51 À.
En com no hom de renunciar a creure en la

que ei pas ú un de 14 000 a 20 000 sous
fos en realitat una reducoo de I »nterés oel

215 AHCC 1377,35v
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cápela. En aquest cas. però, la renda censal de 150 s. tou comprada
per I església, i no graciosament cedida (216)

Els Cirera, llinatge feudal que trobem a Bellpuig. Sant
Guim t Gavera, van ser posseïdors de importants pels
cénsate qut va adqumr la muller de Bon Cirera el 1353. 1360 i
1372, aproximadament. Et primer d aquests anys va atíquinr dos
cénsate. Im rendes deis quals es repartien desigualment ente el
poor dels predicadors de Cervera i les que Ja havia

el MU difunt mant a l'església major de Sant Nicolau a
3e¡iputg, i a d'airts de la seva pròpia (217)

idèntiques actituds hem documentat amb dos juristes de
¡'època. El que M 6000 s, a Pere Bon anat el 1372, va
ter cedit pel seu hereu a Ramon Pilares, rector de ta capeta de
St Joan a Vallfogona. per la dona de Blasco
Morell (218), Mes original és el testament dé Mateu Bonjoc, que
tl 1380 va intervenir 43QQ soys en yn que n*W donava 215
anualment Una estipulava que un cop mort, gaudiria de la
renda Bernat Solà, llaurador de Cervera, durant 10 anys,
transcorreguts els el monestir de Poblet el Beneficiari
d'aquells interessos (219}

Com ¡a htm dit, existeixen comotnaeions possibles.
Oi 1371 a 1375, ei comprat pel Ramon Mateu, va
anar a mans del Francesc d« Gomabetla, per tomar
definitivament al rtctor de l'església d'Argençola, en Guiem Vall,
Una la va el mate« Ramo«
Mateu, et 1372 amb un de 250 s. de Una meitat la va
¥tndn al mercader Guiem Via. i l'altra a un mtreadt«
anomenat Pere Tallada Aquest darrer va cedir la seva part al
pnmer mercader, que. a la vegada, i uns anys, va cedir
transitòriament el censal senetr a un prevere de Santa Coloma, amb
la que un cop mort, retornés la als hereus de

Vila

De fet, podríem continuar txplicant més,
però feixuc » sobrer. A més a més de les relacions entre Iaies
i qui h«m vist f«ns ari, es van donar entre els
primtrs

216 AHCC 1377, 39r

217 AHCC 1377,29r-v

¿18 AHCC 1377, 33r

219 AHCC 1377, 45r

220 AHCC 1377,37v, 52r
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Un d ells ens interessa especialment perquè intervenen
diferents grups socials El c«nsal m va vendre el 1356 per
col·laborar «n li guerra amb Castella. Ei era 7000 t, i ta
renda 500 s., i ai vi comprar ta vídua del Moreli De ta
Francesca va al seu hereu. Pere Bonanat. ei 1381 Aquest i
la seva dona el van vendre al cavaller Jaume ça Cirera. Senyor de
Lloberola. que a ta vegada el revén a la vídua de Pere Cirera,
senyor de I Aft» ta vídua Elicsen. va decidir ampliar aquell censal
amb 3600 s, més de capital i aconsegu» una renda de §00 s. «I
1385 Finalment, va ser el mercader Pere de Roqueta qui va
mferven«r el 1392 en i operació dt compra d aquell censal qua ttnia
Elicsen, dona del difunt Pen Cirera El mercader, però, no va
intervenir en nom propi, smô com a tudor de la filla i
nereva universal d»l difunt notin Francesc de Cotnabelta (221). D«
manera que des de 1356 fris 1392 el comprat per ta dona
d'un antic coliidor de de Catalunya (222), va passar a la
dona d'un junsia, a mans del senyor feudal, et senyor d Albi i
finalment a la fila d'un nottn pw inttretssió d'un mercader La
ventat és que »s d'una trmjeetôna ben

Un atoe petit, de 2400 s de va sofrir
peripècies semblants comprat pel feudal Galceran de Vergés el
1368. al metge Bernat de Fo« (un Bernat de Fo« ts
mercader, però) durant dos anys, i torna al pomer comprador qca
el ven de stgyida a un cavaitr, tn Ponç de Vtiatonga, Al poc
temps, sen v«n ta ate jurats i prohoms d'Estaràs qu«, a ta
vtgada, ti venen al notan Pert dt Montreal, tot and amb vint anys
de diferencia (223)

L'ultim cas que revisarem començà el 1354 amb un censal
d« 70ÖÖS de i una renda d« 500 s qu« va comprar Guiem
ça Cirera. S«nyor dt Sant Guim de la Piaña F n un mom«nt no

va cedir II prop»atat a Galceran d*0iu»a qut encara
no havwn començat ets tntroritamtnts dambdés O'Okija
passà a Ramon d« Guardioiada canonge da Guissona, qui, a la
vegada, tl cedeix a Ramon de PlaneNa. donzell, pels serve«
prístate El 1382, aquest Ramon d« Planella es va vendra el censal
per 7000 s (el vator dol «retal) a Joan ofzina, notari i
ciutadà de Barettont Poc temps després, Planella recupera ti censal
ara en mans de Ptre Otoña, fil o gtrmà d« l anterior Joan i qye
és del re» a Barceloní Recuperat el censal, Ramon de
Planella t la seva dona Violant el ven«n definitivament al mercader
cte Ctrvtra Guilltm Lambart, Q,ue ja havia actuat d« procurador tn
(anterior Aquest procés e' 1391 amb el censal

221 AHCC 1377,26v 2?r

222 AHCC 1332 1333,45r

223 AHCC Censáis 1377, 40v-41 r
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pel dit mercader (224) D'un senyor a un altre i
d aquest. a un per a mans d'un

ip« ti dû» també per poc en d'un notan
i un que ti M ven
aun mercader

3.29. Censal* I Violarte dint el pressupost municipal

Un twidatfl«* cíe fots els d'actes
i de Qavena ha d« fair

ta qye va pendre la dt
t per part del al del qui va d«
1332 fins 1369 al que produïm, ter

de que ara
tractem

I VIOi-ARlS (1372 137ÇJ36J1

Any CV TQTAL
85 41 9 135

% 63% 30% 7%

96 8 104
% 92% 8%

1381 18? 14 2 203
% 7% 1°e

(el 1378 no las a

224 AHCC 137?, 6fw 6?v
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La nostra recerca guiada per entens de habilitât en la
documentació, es de 1372,1375 11381

Si a començaments de segle predominava la venda de
violaos, ei 1372 la tartdèneia p s'havia invertit els violare
esdevenien només un 30% de les vendes, mentre que ete censáis
representaven un 63% Una forma mixta de censal/violan era
utilitzada en un 7% de les ocasions

El procès de predomini del cor --i va ana' accentuant se
amb el temps el 137«» t 1381 ja signify va el 92% de vendes,
mentre els violaos, ja excepcionals, sols sumaven entre un 7% i un
8% També la quantitat de les vendes va canviar el 1372 shav»en
venut 135 censáis i violans (la xt*ra oe 13?8 es incompleta, ja que
fatten les vendes a Barcelona, tot t això era de 104) i el 1381 va
disparar se a 203 vendes

El deute public era un mitjà per aconseguir capital ràpid
i en metal He, però a un preu car Al correr ets anys aqussta
activitat va convertir se en una obligació regidors El clavan
de 1376 ens en dona un bon testimoni

"f ) vehent axi matex que per to temps qui era
inopinable per la gran carestía que era no
pod»en haver moneda per via de ne en
altra manera, e per ço nos donas consent que
nosaltres pocjuessem venre o manltvar
los dmers a usura ( i" (225)

Es répète« molt sovint en la documentació que la
Universitat, abatuda en càrregues i com estava, tenia
necessita? de vendrp censáis o vie tons Pero el cas que hem vist
que deuna ser corrent a partir d« mitjan Xiv es diferent La
talla, o estimació de béns amb pagament proporcional, no donava
resultat per aconseguir diner El cert és que hen pogut documentar
que la població de Cervera, a mes a mes de mtivar va empobrir se
progressivament, o el que es mes simptomàtic va augmentar el
numero de persones que no tenia res per taxar n> per ni per
ser penyorats tal com ¡a hem vist §n un capítol antenor (226)

225 AHCC Claverta 1376, 79r

226 Vtd d aquest mate« i POBtACiO i RECURSOS
2 3 La població de Cervera
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De manera que com es veu en la anexa, mentre
la wertda d* rondes va arribar un moment que va agreujar
1 economia < va s«r un element va »r»od»r en la

de ta comunitat. mateixa circumstància critica
a continuar venent i vioians Era una roda

h

CENSÁIS I VlOURiS EL PRESSUPQS" MON OPAL

A"y % pagues C V f-. oagues C V
del cv »era ingressos

1333 q "">,.
1355 8 1 " ^
1356 'S"
1360 ri Q-.
13~*2 193°« 11 2-.
'3"3 (apron 3i 9°< M " -
1 J"*6 35 4°'
13"*8 489% ^ ^
"V9 '33°o 3 ' '

"181 6^08- 1£ i^
'183 " 4 i o c

'384 "3 5 "0

'385 41 3°0 2*" '
1389 383% 4« t

s adona que als o a « c - a -» ida de censáis
* oiaf s cop es una proporció ^es î »a d '1<ï ets ingressos

Seguía com st a mesi ra que saqreua<a 'i :rts' (davailada
der^ng*a*ica empob^ment contribue o t es » ̂ preses militars
ff "d s *io€4 augmentes la venda *» es ffsndes (227) Un
mcmer* â'Q'o es e« 13^8 qyan r c rwr» m^ys que 1 3 part
i ngre^sos del Conse 4rriben per *ri\,¿ de ^aoitai immediat
que fetorrar a A pa" ' d iq^^sf moment la

le la importancia censan viota r c d ns ei
'"an t va haixan» EI Conse'i >a ^<í »«wmviat aquests anys
a r«ï"Hja Que supasa paçaf anja-^e"' t« ; rc^n»^ generades A
P irrt e r a pn .a''v a creació de 'erid^ , ,p r i > i dues c.nquenes
Dàr*^ d?c» ^Qressos cfe prpssipo^' i » p T »"a meitat del
sec» » t ' "<ftr 11C1 en o jn

Montserra* CANELA i GAHAY _ A ( » ',» M 13331384
ces'cs fa^s guerres MISCPI a" à í t r . t f n i 'V (Cervera
' 18f 55 6fi
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d'un 34%, qut tl pagament de !§• rendes suposava un 42% de
toi (tol i228)

Sia own sia htm vist 910 la tendència te clarament
a de començaments (te segle Dts que comencen a

i cénsate el pagament de tos rendes hipoteca
poc a poc ti pressupost del municipi La de censáis i

va MT una solució qu¿ no es va dur a terme
per ta nunca d'ingressos am¿ que redimir un

La incidència que va tenir 01 pagament constant
d "anuales* es reflexa en ia documentació quan els paers i

finançar tl pagament de tes rendes Ja el
tl va haver de recórrer a un per tal

ser penat per itnpagament de rendes (229), No obstant
van que era més rendible pagar tes rendes

li d un nou violan que *o pagar ets infressob
de que t s dabitn a de ~àr?ega (230), Però tl

al a per centals no va
del tot tl 133"7 demanaven 10000 sous a Bertngutr

d« (231) En d'altres ia htm vist com el
vi per redtnwr-ne d« qu« »nien

yn tor all, i fins i tot va servir ptr pagar tes
(232)

de íes f^peses is coipido-
va la proporció de recursos que,

del AI és a les rendes anuals
que na la i La propotaó

a Si el 1360 ja s'hi
1'3 part del el 1378 és la meitat, i tl 13S3

d« 2/3

Un alt d* percebre s entre
13S5 « La ha disminuït gairebé a ¡a meita» del

d« 1384. tot i q«« tn un grau molt alt

228 VILAR Citilfinji djn$ ÜífitMI WQOfna ". 182 D'altra
BATLLE que si 1359 'a venda de censáis t

un S4% »ngrtssos del pressupost del
Carmt BATLLE GALLART 'Decadènc·a econòmica i

c*is« a la entrt al 1350 i el 1500" Hisjona_df
li1 (Ed 1978) 186

229

211

1332 1333, 20v 22v

1332 1333, 83v

AHCC 1332 1333, 90v

232 ,a 1 337, i6r. 1372 35r
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En dfitinitiva, ei que sembla clar és cp* en un pmwr
moment (1332-1370) va augmentar sense deturar se ta venda de
censáis t vWaris com a mitjà de hnonçactô. i m un ode un
xic mes tard, i clar resultat úi i anterior, «i que es va
incrementar vertiginosament foy el oercentatge de recursos
dedicat a pagar interessos Hom pot imaginar se ei que suposava
això peë regidors M moment Lobar se amb una legislatura
financerament hipotecada, i amb el resultat d aguditzar ets
conflictes de classe com sempre passava en moments de

(233) Sembla ser que ta venda de i violans
era més rendible que els préstecs amb usures La necessitat de
diners per pagar les questies al rei (o els dinars que p
s havien avançat per fer ho), t les taxacions per sufragar tat
empreses bel tiques, van Mr «Is primers que expliquen tes
vendes

3.2.10. Origen social dels censal» més importants

Les relacions detalladas de a qui s havia
la rtnda dun determinat any són u" material interessant

que ens permetrà de conèixer els posseïdors de capitals
importants Això no obstant, és una mostra a
*caprtaït$t«s* que decideixen invertir en la compra de rendes
Eiistwien, doncs, individus amb capitals tant o més importante
que els i que escapen per complert al control

A més, iinde» que utilitzem no es el capital venut a
prtu de' censal, qu« és i indicatiu »ntquivow sinó la renda qye
rep @< En principi la renda ens hauria d indicar «I

i el problema de la veracitat estaria sotventat Però ja
hem posat de mande*"* qi3 il for cor»sals i violins només va
romandrà hns 1373 aproximadament Després varen
coexistir tors diferents de manera una mateixa renda podia
ser d inversions o

El màxims "inversors" I hem ftt en funció
d« tes rendes o qu« és ¡a informació que més abunda
en la documentació Htm fixat el entén de rebre una renda de
700 s o més per considerar un individu dins aquest col lecttu
conscients però quo un interès inferior a 700 amb un censal

implicar un capital superior a una rtnda altó de 70C s
si era d* violan Amt) tot itstimacsó de ens servira
pel nostre objectiu

Tenim una noticia de 1378 la qual any
molta gent es negava a pagar «»Is fogatges davant de la presio tía
les autoritats (ÂHCC Ctavena 1378 90vj
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La «to comprar un « no un jt
una {tol aportat Cap dels

de va desembossar mes de sous
m un censal hagués comportat un de 583 3

que» p no entri en el

semWa poder se que t It
van «n i no en Li que

de fet es la que És
d'un mateix amb una o
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comprar de Barcelona,
d«

i

qui vt a tis"
' d 47

ts

Adscripció

senyor,
mtrcadtrs

•sgiésia

del rti

tls ens
ei en ts §1 Isuctoi*

de d« o no és
no el

no a d

absolut
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4
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2
1
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*x
34

*
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r
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0%
212%
14,8%

8,5%

1%
99,8%

Si els col
la d«

«n s
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Església

36 i'.

85",

d ei s una
da en i Amo no

el 21,2% de
es u n ff| Senyors i són,

d aq els qut eis El
no ós la
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mercaders. que d aquesta manerd estan deturant recursos de tes
productives Ja tindrem ocasió de comentat to

mentalitat rendista que va operar se «n algun mercantil de
la societat urbana

En definitiva, doncs, i en I àmbit exdussiu déte
màxims ¡nversors en rendes cen&als i vtolans destaquen per
damunt deis atas eis senyors feudals i eís mercaders

Aquest dot grup,, són els qui una potència
econòmica mes torta, arnb oesembossaments elevats al voltant dels
14000 sous Però ti ens fixem en els absoluts mes aus,
cap d elis pertany m a un cavaller ni a un mercader

42 000 s. església Terrassa
42.000 s ciutadà Barcelona
32,424 s. f Llttda
30 000 s notar» Cervera
23280s ciutadà Barcelona

L explicació d'aquest aparent contra sentit t una
més detinguda a tocal ho reservem par

endavant No és correcte considerar la "^cietat medieval partida
en grups que no tenen ret a veure entre ells Això és tl
més »rreal de tot. Un féodal, un mercader i un notan potents
econòmicament, presenten coinetdéneies, i els tnterestofc de

no sén tan dinars Quan ens introduïm en l'estudi del
patnoat urbà, fi fenomen prendrà una nova

De moment ens acontentem en qyc alguns
mercaders i feudals, com a mínim, són de
importants i §ov»nt estan entre els primers que decidiren
tnvertw-tos en rendes de ctnsali i violins

Seguint amb l'ongen rendibles, centrem-nos
ara en l'adscnpoó sooo-tconòmica de tote ils
interessos que pagava e! muroetp»

Htm fit tres amb anys que, del qu« cap,
oferien un mínim de representativitat Dwm mínim pe'què només la
meitat aproximada de beneficiaos el seu ongen social,
motiu pti qual ham de ser prudents «n no extradmrtar-nos amb
conclusions

Lotyecte d'aquestes imies no as conèixer els
capitals, sinó exposar molt breument la movilitat

d aquells inte generats (234)

Algunts puntualitzacions ei quadre de
l'adscripció social dins de Senyors hem Senyor de,
Senyora de, Cavalter, Mtcer. Mosser i Noble, dtns del clargat als
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1372 1378 (235) 1381

Stnyof Í 6,6% 7 7 % 7 3,5%
Not»rt-üví 15 11% 13 12,5% 15 7,5%
Mercader 18 13% 2 2 % 6 3 %
Religiós 15 11% 33 32% 51 25%
Funcionan . . . - 1 0,5%
Honrat 6 4,4% 4 4 % 5 2,5%
Conttwm 1 0,7% 4 4 % 3 1.5%
Ote» 15 11% 3 3 % 5 2,5%

TOTAL §3 4€% 103 50%

NOTA en percentatge indiquem les qu« coneixem sobre
o) de vendes t

ÉS d'observar ia importància que van
prenent t's d« tes rencas Són, i amb
diferència, v ' coltectiu qy* «i 1361 beneficis, amb
i 4 part d«, I no és qyo preveres, rtctors, cañones

compfacofs de o violar«, és que la salvació de
tes ¥i ftr q«e la vtía terrenal d%l§

tos un MIC tarrtnal La immtnsa
parida de són tnstrtutdes

del o violan, que davant la mort o per
un sobtat, han tes a ÉS ur<

continu i (236)

Els mtttad«r$, d'altra banda, van ser un col
torça ti 18% o« ho són el seu pes va
mtnvant amb «is anys, oye tots els grups a

d« tes Confraries

De 137? a 1381 el numero d« beneficiats
i confrarts És el de les donations i

¿s van any any en la mort

de preverts, t frares, i
dms tis i
coitelters

de tots els de
el de 1378

A a Prim BERTRAN ha de manifest
i d« que hi a Cervera ei
XIV de 120 de p*r diferents
particulars, i tncara uns altres 50 en de la rodalia
Prim BERTRAN I ROIGÉ "La del de
Cervera ( 1 366)" IV (Cervera 67-86
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respectius titulars, tetwe que, per attra banda, h» hagi una
venda massa significativa de nous i com perqué
puguin afegir se més mercaders, Senyors, notant, etc al

de bene'ictans I molt probablement aquest procés de
lenta t inexorable acumulació d« beneficis en mans da religiosos
va anar continuant en proporció inversa a la venda da noves
rendes

tl 1385 t el 1389 hi hi un redreç tn la
part d ingresso« que correspon a la venda de nous censáis i
vtclans Doncs bé, a diferencia anys -on els

piirebé sempre eren beneficiaris indirectes
beneficiats d« donacions i cessions ara son els propis convents
i preveres qui compren i violaos directament amb la

i pnmfp (237)

És d"aqu«*ta tendència, si ens fixem amb 1372, que
observem la reiittva importància que tenen tls mercaders, tot i
qu« esperàvem trobaran« £ls i junstts,

quals Cervora ben nodrida (238). sén un grup també
força rendtsta, mentre que els només
arrisen a se» vora »I 7%

COMPRADORS DE CENSÁIS l VIOLARIS AMB RENDES SUPERIORS A
700 SOUS (239)

Any Individu Renda Capital ote Oc Geog

1337 Jaurn« Barcelona
1337 PtreROS 3CK»v Barcelona
1355 Gurtitmo d« BENVIURE 1000v 7000
1360 Ptre de CARCASONA 231& 32424
1360 Bort ça CIRERA (m ) S57c 11998 Senyor Bellpuig

t"J' Tenim »orca exemples Pere oe orevere (1385),
Madona Francesca Guerau, abadesa de tes menoretes d* Tàrrega
(1385). Ramon Castelló, frare dels Predcadors (1385), Pere Amat,
prevere (1389) AHCC Claveoa anys corresponents

238 Montserrat GARRABOU i PERES "tl Col leg« de Notaris de
Cervera (segles XIV-XV)". dues parts respectivament a
MisceHanji Çfrvfnnj IV (Cervera, 19J6). 1 0 / 1 1 7 , V (Cervera,
1987). 89-113

9TQ
Documentació emprada per contecoonar la relació AHCC

Clavena dels anys 1337, 1349, 1355, 1356, 1360, 1363, 1372,
13?3, 1376, 1378, 1379, 1380, 1381. 1383, 1384, 1385, 1389, Dates
i rebudes 1355, lr-27v. Censáis 1377. ii-83v, Manifest P 1366,
98f-105v

1137



1MO
monestir Cartó*a

1360 Guillem ça CIRERA
1360 Bemat cíe BF LISSE N

Piift CASTfLLET
Ramon POL {!)
N, li RCVirA
RlPWitf SERRA
Jaume de SOLA
Joan

1360
1360

1360
1360
1360
13«) Jo» GINER
13« Ramon
1372 B»rto§y«rdtCASTEltETlö§Ö¥ 7QÖO
1372 Gataiftfl dt VERGÖS (m)

lOOOv escrivà rei Barcetona
Terrassa

tOOOv Senyor Sant Calin
1000v 7000 s«vt MontWanc

700C/V carmcer Cervera
700c 9800 - igualada

1000è 14000 honrat Barcelona
1200C 16600 mercader Cervera
tOOOv honrat Btrcetont

14000 honrat Barcelona
* Barcetona

4200 mercader Cervera
Rubmat

Oueralteli
1372
1372
1372
1372
1372
1372
1372
1372
1372
1372
1372
1372
1372
1372
1372
1373
1373
1373
1375

ALMUGAVER
Jaum«dtRlU

de CASTELLTORT

Barcelona

Cervera
ça CIRERA

Antoni TOLDRÀ
PefitíeCORlIELLES
Franctse
Andreu MARQUES

za ROVIRA
d« PROKIOA

Bernat d'OLZINELLES
Ramon POLL (f*
Psft de PERETS
Pert URGELL
Ramon SERRA

d« PERACAMPS
LAMBART

Arnau 0'ALTES

SQOe/v Barcelona
Cervera

1
14000

8Ö0V 5600

m) 110Oc 15400
7QÖC SWO

1000v

800C

mercader
mère." lier

Barcelona
Barcelona
C«rv»ra
Cervera
Barcelona

Vmyoía
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1376 Bertran de PA YUS 1000c 15000
1378 Andreu C AVALERA lOOOc 15000
1376 Ramon TUDELA 1200e 1&000
1376 Salvador C AL P I266c 1899C
137S Ramon de QAVALOR 834c 12S10
1378 Ramon d AGUILAR 1000c 12000
1378 Portç de VfLLALONGA
137S Jofre tíe VERGOS
1371 Francesc de SARRIA
1379 Rimon de GUARDIOLA
1379 Guillem d AGUILAR
I3ÍO PereAVELLA
13SO Francttc dt VAUELLES
13SO Pere d'OUVELLA iOOc 9800

tomat TOLO
13ÍO Pert CORTILLS
1380 Berenguer ROURE (f) 1047c 125Í4

Bernat TERRASSA

honrat BeHpuig
Cervera

Lleida
TU«m
Cardona

1200C 14400
1000e 1200C Senyor Meià
71 Se 8580 - Barcelona
750c 9000 Guissona

1000e 12000 Cardona
ifVJOv §000 prtvere
700c 84CO

Barcelona
P'evere Beî )u»g

Barcetona
Barcelona

rti Eivissa
Berenguer cte 1 lOOc hon

1310
13SC
13S1
1381
1 381

Ramon i« VALL
TAXER

Buftngytf LLOBET

Q«pert d« GUIMERÀ

1§40c

SC»c ^X5

1 0OOc 1 2000

iare»tor»a

Barcelona
C«rv«ra

cavaller
1383 B«ftrTflu*fdARGENÇOLA1§00v
1383 lte»yK)NJOC ftMc 9500 savi Cerwra
1383 Jaymtza CIRERA 1100è Cervtra
13S9 Sewf^ytf SOLSONA 14400 savi Tàrrtga

Anton« TOLDRÀ otan C«rv«fi

A

A' Al no »n<icaf-s« si contran tes xifres dt
la docum«niació txprtssavtn real i no proporcions
B/ En cas d'haver diferents imíei (fi 378, 1380 ) h»m
tl més baix
C/ En cas de no tenir l'any sn el índex hem
apl»cat el cottoent d« l'any immediatament pròxim
D/ No hem cons»dtrat els mixtes per no conèixer la
proporció de censal i de violar»
E/ Els capitals indicats tls h«m deduït nosa.trts La
documentació sovint no els indica Son únicament i iiclusswa
md»catius La relació caprtal-interés no fou fixa A més.
i existència d'algun cas de censal perpetual la proporció
f/ (m) = els rep la muller de
G/ (f) » els rep el fili de
H; El llistat només recull il primer comprador No contempla ni
vendes ni cessions
I/ Ta jc no repetim un ¡ndivtdu multicomprador a no s«r que
existeixin drferènoes substancials de
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3.2.11. Origen geogràfic ¿tit censáis I violaria més importants

Tin important am eonéatr lorigen social dels
rendistes és coneixen el MU geogràfic

Pretenem dilucidar n els que es a Cervera
provenen de o bé s«
§ observi inverné pw part de i en tot c«
tfjtMjmar i àrea geògraf ca sobre la qual C»fvtra atreu aquests

El {yen relleu si el consideren-, dins el context de-
ies en de t mvm

socio-économiques

Sens en la
Cervera no podrim la que supo«

d'origen rureJ o bé do Per tant la
l'ongen i el seu ongtn

és

14 o« que seleccionat,
dos són de Cervera C«ne ú «lis (35 7%) són de

que rtt en t origen, i els
són d« Sant Guim. Monijianc, i Rubî at

Peí fa ais mànms que son tls qui
Icj de d, í»r hem confecc.onat la següent

relaoo

34 O0»
19 1%

85%
42%
2 1%

2,1%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
2 T-,
21%
21%

108%,

TOTAL 4?
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Barcelona
Cervera
BeHpiHg
Cardona
Eivissa
Estaràs
Guissona
Igualada
Linyola
Lleida
Meià
Montpatau
Talarn
Tàrrega
Terrassa

?

16
9

4
i
c.

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1
1
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Cervtra,,,,,.. Í 11,1%
for a dt CtfWa 33 70.2%

? ....... S 10,Í%

Sembla evioent que la major part deis capitals
invertits a Cervera en censáis i viclaris pto-enen de fora la
via en una proporció mort elevada No res menys que ti 70% do
censantes ten forasters 1 encara met d aquests 47 óptate

importants, 1/3 part arrtsa d« Malgrat uni
relativa llunyania, Barcelona dtixa notar la seva influència
cíaramen, fins Cervera, a uns 100 km de distancia. Per contra,
Lleida i'.̂ a yn paper molt discret en sentit. D aquestes
aprec'aoons deduïm que a la Cervera de i s XIV no existia una

rendtsta que tos potent Però hipòtesi cal
matosai-la. N» neguem l'existència de grans n« tampoc
la Els grans de cervenns en tot cas,
ts desvien a d'altres activitats, i tls rtndstts, que n*h« ha,
no són grans potentate en vda

Però Wuxe d'entrada de tot comprant
i violan», ts transformi en una de rteyrsos cap a

l ««tenor quan s'han d'anar pagant i*s generades pels
capitals

Les ciutats per ordre dimportànoa
els anc en diners alts, son fes

1 Terrassa
2 Barcelona
3 Lluïda
4 Cervera
5 Barcelona

Només un cinc procedeix de Cervera, mentre que els altrc/s
quatre són forants, amb domini barceloní una attra vegada. També
s observa que el pes més important recau en ciutats c vîtes
grans, mentre que la rodada rural i/o feudal de Cervera queda
marginada d aquest grup més potent

En definitiva, doncs, resta clar que les aportacions
substancials de capitals arriben d« fora la vtla

Peto s» analitzem aquest panorama a partir de la
totalitat de its rendes -no només les més , observem alguns
canvis interessants

Com ja he indicat, s'han efectuat tres sondeigs per
arotar l'ongen geogràfic dt »ets els beneficiaris dels
interessos dels censáis i violans que un dia van comprar uns
titulars, o que els han estat cedits o venuts Per tant, la
relació que tenim de persones i Cocs no és la dels compradors
originaris, sinó la dels qui se'n beneficiaren aquells anys



X del total da paguas l dal total da
maneions/banefi c.

»•*•,«••••«—«» »W «»»»»«» ö» :.•—>*»«•»•«»•* »^«»^««•»»»«^»«»l^f··í^·,»«™»»*!»»^»™^»»«»«*^»»

Barcalona i Carvera Barcalona 1 Cervera
fora Carvara fora Carvara

1372 SS« 42* 48X 52«

1378 57» 24» ?§« 34*
(sen&e Sarna) (sense Barna)

1381 SS« 42» 53« 30«

Els sondeigs d« 1372 t 1381 coincideixen bastant Er»
ambdós casos, la quantitat de que el a

de tora di Cervera es de) 58% del total de tos
paguos en eonctpte dais cénsate t violans mentre qua a Cervera
fs quida el 42% d'aquest import Per tant, les paçues a
l'exterior superen las de l'míanor en quantitat d« diners Però
si comptabilitzem el numero de mencions i beneficiar«, la
proporció s'inverte« Las mencions a beneficiaris de Cervera són
«l 52% el 1372 Aucò que tes dels i
violans cervenns són mes baixes en quantitats individuals QU«
no les de fora, ta qut aquestes en mmona de vendes, p«rò
amo superioritat per la quantia total

Ei 1381 contínua pesant ei Huxe de diners destinat
fora de Cervera 58% contra 42% a la vila en numero de
vendes o beneficiaris s'ha equilibrat i entra amb
correlació amb les quantitats de

El cas de 1378 és incomplet, ja que no coneixem per
deficiència d« la documentació- les vendes i els pagaments fets a
Barcelona Fou aquest un anys que es van vendre mes censáis
i violar« Aquesta font de fmançació suposava el 35% dels

del Consell, percentatge superat només el 1389
L increment d'aquesta tendència va ser de mes del respecte
només cmc anys enrera Sembla ser que venedora o
aquesta necessitat financera la van aprofitar de forma semblant
alguns veïns de Cervera (33% de mencions o beneficiaris), de (ora
de Cervera (38%) i de la ciutat de Barcelona {28% aprox ) En
canvi, les inversions mes altes procedien de l exterior, ja que
el 34% de beneficiaris cerverms rebia el 24°i:, dels interessos,
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mentre que el 38% dels (excepte no res
rntnys qyf ei §7% (240).

Per tant, la gênerai es que els beneficiaris
de Cervera proporcionalment vegada pocs. i els (te
fon vagin augmentant En canvi, i malgrat el de 1378, la

del qua os a forasters i
un 58% i un 42% respectivament Això

vol dir que ti valor censáis i ha
per a tes

També ens intertill d« la llunyania
deis i (241 )

1372 1378 1381
Cervtra 48 7 59

) 22 2S 47
15 12 17
29 ? 43

NOTA de en »iffes absolutes
Com «s *eu, ens falta l'origen de bastants
individus

clar que cada any que s'ampltava el
de ftog.Jtc S« el 1372 ts

a de 22 si 1378 la
¥i a 26, i a 38 tres ei

1381

Però t n de rend«§ (de
1372 a 1381 tes van de 135 a 203) pusenta

El can%( en les
pròximes i Cervera, el 1372 trsn 13 • ei 1381 van ser el

Forci de t'entem rural d« Cervera
van i/o i

En canv no htm ei f lu xe de diner
cap a la en d« un cop

o tls com a
VICENS VIVES dit

n j *

Dtns la vtgutria hi «nctoem als llocs com
Tàrrega, Bell-Hoc, que jurídicament mai
van r hi però als que ens interessen són moll
pròxims a Cervera
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él que molt m
ser ti dt que de Mr 29 ei 1372 a ser 43 el 1381
Els de ten It i els de

es increment dt la
de to rodalia rural. Es una que no

dt tots els Corn a
no que sia ia qua

di tes
a la t a en

sis i

i AMi HABITANTS
1 DE

Angiesols
Argençola

Builor
Bellmunt
Bell Hoc
Beitputg
Barcelona
Cardona
Camprodon
Calaf
Castellfollit
Eivissa
Estaràs
Guissona

Jorba
U» <Ja
Linyola
La
Martorell
Manresa

de Meta
Miralcamp

Montoliu
Montblanc
Montpaiau
Omells
Oluges
Paüerols
Puiggròs
Pre«ana
Ouerattef!
Rubma!
Sabadell
Sarria
Sedo

Guim de ia Plana
Pere de la Gurullada

de la Tallada
Creu de

de Querall
Sanaüja

(o ?)
Talarn
Tàrrega
MIC
Valiverd

1144


	TMTR_1065.pdf
	TMTR_1066.pdf
	TMTR_1067.pdf
	TMTR_1068.pdf
	TMTR_1069.pdf
	TMTR_1070.pdf
	TMTR_1071.pdf
	TMTR_1072.pdf
	TMTR_1073.pdf
	TMTR_1074.pdf
	TMTR_1075.pdf
	TMTR_1076.pdf
	TMTR_1077.pdf
	TMTR_1078.pdf
	TMTR_1079.pdf
	TMTR_1080.pdf
	TMTR_1081.pdf
	TMTR_1082.pdf
	TMTR_1083.pdf
	TMTR_1084.pdf
	TMTR_1085.pdf
	TMTR_1086.pdf
	TMTR_1087.pdf
	TMTR_1088.pdf
	TMTR_1089.pdf
	TMTR_1090.pdf
	TMTR_1091.pdf
	TMTR_1092.pdf
	TMTR_1093.pdf
	TMTR_1094.pdf
	TMTR_1095.pdf
	TMTR_1096.pdf
	TMTR_1097.pdf
	TMTR_1098.pdf
	TMTR_1099.pdf
	TMTR_1100.pdf
	TMTR_1101.pdf
	TMTR_1102.pdf
	TMTR_1103.pdf
	TMTR_1104.pdf
	TMTR_1105.pdf
	TMTR_1106.pdf
	TMTR_1107.pdf
	TMTR_1108.pdf
	TMTR_1109.pdf
	TMTR_1110.pdf
	TMTR_1111.pdf
	TMTR_1112.pdf
	TMTR_1113.pdf
	TMTR_1114.pdf
	TMTR_1115.pdf
	TMTR_1116.pdf
	TMTR_1117.pdf
	TMTR_1118.pdf
	TMTR_1119.pdf
	TMTR_1120.pdf
	TMTR_1121.pdf
	TMTR_1122.pdf
	TMTR_1123.pdf
	TMTR_1124.pdf
	TMTR_1125.pdf
	TMTR_1126.pdf
	TMTR_1127.pdf
	TMTR_1128.pdf
	TMTR_1129.pdf
	TMTR_1130.pdf
	TMTR_1131.pdf
	TMTR_1132.pdf

