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4. DESPESES

4.1, PAGAMENTS AUS DESTINACIÓ AL FISC REIAL

Analitzar les despotes del municipi eldestinatari de
les quals era el mi ens podria portar al camp de tos finances
reials. Per motius obvis declinem d'entrar-hi. Els -ecursos que
nodrien tota l'activitat deí rei i del seu aparell de govern
provenien ** Is seus súbdits, que a finals del segle XIII i
començaments del XIV )a estaven organitzats en viles i ciutats
amb institucions de govern municipal. Era fàal, doncs, que els
municipis en tant que institucions representatives esdevinguessin
un pas entremig dels súbdíts-eontribuents amb el tec reial. Per*
la realitat és que els municipis no van intervenir sempre com a
intermediaris, ja que el monarca tema el seu propi aparell
administratiu que It permetia de prescindir de l'aganització
nunkapal. Funoonans itinerants pel temrton i com a
delegats permanents eren la transmise que operava entre els
habitants i el rei. Per tant, no tot allò que recaptava el rei

de i es a través de tes
municipals, ja que de vegades els municipis eren

només una part del que ingressava la hisenda retal

KLUPFFEL ens va dibuixar aviat farà somanta anys un
quadre interessant, però amb algyna imprteisio, *ie les finances
de la Confederació catalano-aragonesa a del
Xlil (428), Un primer cop d'uB ens dadonar-nos del
paper en de la corona. Segons
l'autor, les de finaneaoo de ta confederació foren

tos següents: tea taxes de eandena; la
i cena, més com a que no de

tls qye pagaven tes comunitats jueva i
sarraïna: els de caràcter mercant»! (pedagwm, tezda.
portatge, bovatge, etc...); les (toms. molins,
ceca,.,.); les pures provtnents de l'arrendament de

l'ocupaoo » explotació de els
la les derivades de l'explotacié de la

etc..,; la venda de privilegis, el rescat de
presoners, les reparacions pecunàries de delictes, etc

D'aquest quadre general pot observar-se que algunes
efectivament, municipis. La

i els t n són dos exemples En canvi hi havia
d'altres de força quantiosos, que el rei rebia

per de la batllia. Les rendes de Cervera
l'any 1311,posem per cas, les havia arrendat el rei pel preu

428 KLUPFEL "EL Règim de la confederació " 97 t ss.
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d'11 000 (429), sense que el municipi intervingués e« res en
tot «I procés. Ete toms i ete molins de Cervera no foren una

explotada directament pel rei en règim de monopoli, sinó
tpe eren explotats directament par particulars a canvi <fun cens
establert (430). Pel que fa ate tributs mercantils cal ressenyar
aquell pnvitegi, extraordinari pel seu abast, atorgat per Jaume
II (any 1307 que enfrmcuiii tots te veïns de la vita del
pagament de la lleuda, pesatge, mesuratge. passatge, portatge.
pes i usatge. i tributs així nous com a totes tes

de jurisdicció reial, tret de Tortosa (431 ),

Per tant, doncs» etntranfm la nostra atenció només tn
quantitats on per ter-les arribar al rei hi va

intervenir el municipi

4,1,1, Pagaments extraordinaris al rei! al eue

tes exigències econòmiques del rei i, en menor
grau, del duc, va ser una d« tes càrregues per al

El no comptava amb un fix dintre del
tes partides que els

a tes i tes

Apart de la questta, que ja com un
ordtnan, els reis vin exigint quantitats

de diner amb que tes península»- i
!a mediterrània. El del Comtat de Cervera, que a
la era Duc de Girona, per a rebre

la I la d'algunes
de qut estava la va ser una

font per a l'erari

Pe! que fa a les de la tant dins la
península com a la mediterrània, la documentació conservada ens
refere« tes següents (432):

1333 Viatge a Sardenya.....................
1333 Sarraïns de Granada (Quest«) .

BERTRAN ROIGÉ "Les de Cervera, segons una
1311"71 -68

430 BERTRAN "Les de Cervera..,' 72 73.

431 AHCC Pergamins s/n; LP 1307 2, 2r-2v

432 Respectivament, AHCC 1332-1333, 69v, 79v;
Clavena 1337, 61 r; 1355, 44r; 1356, 28r, 87r; 1358,
33r, 41 r; Claveria 1360, 68r; 25r, Clavena 1378,
82r, 1385, 54v; 1393, 38r,
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133? Guerra amb el reí del Marroc....... 44 000+44 000 g,
1355 Armada contra Sardenya.. 37 8211.
1356 Armada contra Gènova......... 16000s.
1356 Redempció Host contra Castella. 30 800 s.
1358 (possiblement contra Castella) 6.940s.
1358 Guerra contra Castella. 80.000s.
13iO Guerra contra Gástela,..,..,, ....30.3004-30.300 s,
136? Guerra contra Castella . 20.450s.
1378 Viatpe a Stcftit... 30.800 s.
1385 Redempció Host contra Ampúries .... 5.4% s.
1393 Passif a Sardenya,. 38.500 s,

S'allunyana M nostre objecte d estudi introduir-nos
en la problemàtica històrica dels fets politics i militars que
visqué la Corona d'Aragó ai del XIV Ens remetem a la
bibliografia existent (433) i ens centrarem només en les
conseqüències econòmiques que incidiren en els municipis.

La relació de tributs pagats per la universitat és
incompleta, fa que només recull els pagaments reflectia en la
documentació conservada. Però és suficient per adonar-se de la
feixuga càrrega que van suposar per a la hisenda local. Quan més
endavant centrem les nostres observacions en el pressupost global
del Consell, ens adonarem del pes real dels tributs destínate a
empreses militars. Com exemple avançat, podem indicar l'any 1360:
el 50% de les despeses corresponia al que la vila pagava per
contribuir en la guerra amb Castella; però un 23% es
destinava al pagament de i violarís, alguns dels quals
s'havien venut feta pocs anys per contribuir en d'altres
campanyes millors. El municipi patia «iquesta pressió fiscal per
part del rei, i a la vegada la transmitía als verns en forma de
talles.

La distribuée de ia carrega que pertocava a tota la
vila entre els veïns no sempre es va efectuar igual. En la
contribució de Cervera al viatge d'Alfons lli a Serdenya, per
exemple, només van participar-hi alguns prohoms de la vila a
través d'un préstec. No es tractava de cap talla generalitzada,
sinó sote m ta participació d'uns quants, canalitzada :

organitzada pel Consell. Aquest va sw el mitjà de finaneació

Per a una història política que contempli amb interès
tes empreses pot consultar-se la clàssica obra d'Antoni
ROVIRA I VIRGILI: H&£&_J|té&ÉJJ9_Cjtâlu_n.ya v (Barcelona,
1928). Les impreses també prenen l'mterés dins del
context de la Corona d'Aragó de J. N. HiLLGARTH: Los reinos

J2§Q-..1.51._S, jvoj I; MSOLÍ4JQ_ Un equilibrio jyecarjo),
(Barcelona, 1i?i), ?6§-338, 403-430. I més darrerament, tot i que
la part que centra informació més novedosa és la financera,
Thomas N, BISSÖN: H t̂ófia_<Ji_!i_Çorona_. d'Arjgó, (Barcelona,
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d'aquella ocastó (434). Però en general, o bé es fixava la
quantitat que pertocava a Cervera i aleshores el Consell decidia
com aconseguir-la, amb la {pal cosa normalment s establien quotes
diferenciades; o bé des d'instàncies reials ;a s'havia prefixat
un tant determinat per cada foc, cosa que implicava un pagament
indiferenciat. El més comú tou 01 primer sistema, i en tenim
diversos indicis: la universitat va intentar contínuament de
regatejar la mima global, i no el tönt per foc que seria el
mateix arreu del país: es va pensar de vendre cánsate per
aconseguir una quanttat elevada de diner amb que satisfer la
demanda del rei; s'intenten aconseguir terminis més llargs que
permetin de recaptar la suma final; i s'explicita alguna vegada,
l'any 1356, que es farà una tafla per finançar la suma exigida
Aquest sistema implicava molt sovint un pagament proporcional
dels veïns respecte tes seves propietats, ja que s'aplicava una
talla basada ert els "manifests'dels habitants

Això no obstant, també hem trobat exemples on la
contribució de la visa s'havia calculat a raó d un tant per foc.
Extrem aquest que ens serveix per efectuar interessante càlculs
demogràfics. Sembla, però, que el tant per ftc deuria aplicar-se
sobretot quan es tractava de redimir el servei de la host. La
redempció d© la host l'any 1356 equivalia a pagar 31 s, i 15 d.
(els diners eren 30 d. si es tractava d'un ballester) per cada
persona que es redimia d'aquell servei al ret En aquesta ocasió
era el Consell qui pagava tot l'import ert benefici de la
universitat (435). L'any 1360, i també dins del context de la
guerra amb Castella, el total que deuria pagar Cervera era el
producte dapicar 50 sous per cada foc D'aquesta manera es
calculava alè que pagaria la vila en dos anys i per mitjà de
vuit pagues, una catía tres mesos (436) t també la redempció de
la host que havia d'anar cap al comtat d'Ampunes el 1385 es va
calcular a raó d*1 florí per foc i cada més mentre durés el
conflicte (437).

De fet, no podem insistir massa en la diferència entre
ambdós sistemes de càlcul perquè no és versemblant que en el fons
fossin semblants. El càlcul a raó d'un tant per foc no implica
necessàriament qui» cada veí hagi de satisfer individualment

434 AHCC Consells 1332-1333, 69r, Es possible que es
tractés d'un préstec efectuat només per seixanta prohoms de la
vila, si es que aquesta notícia pot vincular-se a una de 1332
(AHCC Consells 1332-1333, 5r) segons la qual un jutg© de la Cort
del rei empertyta el Consell a retornar l'esmentat préstec

435 AHCC Consells 1356, 85r,

436 AHCC Claveria 1360, 68r.

437 AHCC Claveria 1385, 54v
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aquell tant.sinó que aquest tant ha servit de per i tenir un
referent del que hauria de pagar tota ta comunitat, de manera que
totes les viles i ciutats paguessin proporcionalment al seu pes
demogràfic. El tant, doncs, servia per el que
cada vila, i el Consell respectiu organitzaria autònomament ta
recaptació de la surra total. Així, a més, fi rei s'estalviava
d'haver d'organitzar els seus funcionaris per a que
cobrant per totes tos viles i ciutats. Era molt més còmode í
econòmic de traslladar ta responsabilitat ate respectius
municipis, cosa que ja es va fer amb el cobrament de tes questies
a fínate del segle XIII, Hem de recordar, també, que una de tes
franqueses atorgades era ta de host i cavalcada, ta qual cosa
implica que ta s aplicava també quan calia redimir aquest
servti armat.

E! procés que duia de la necessitat de fmançació
a la percepció de la quantitat començava quan es determinava ta
xifra exacta que hauria d'aportar ta vita Quan això es calculava
per focs no h» havia gaires arguments per rebaixar la quantitat,
ja que era un proporció que afectava a d'altres vites i ciutats.
Però quan ta suma total era indicada pel rei de forma més o menys
arbitràna, aleshores començava el procés per intentar rebaixar-
la, ÉS el mateix que succeïa amb la questia Els 54.000 sous
sol lícitats tl 1337 per ta guerra amb el rei del Marroc van
quedar-se en 44,000 s. després del tira t arronsa. En canvi, els
2,800 florins de 1379 pel viatge a van ser inamobWes.
En d'altres ocasions, i és prou conegut per tothom, es fixaven
les quantitats, els compromisos t tes contraprestaoons al Barg
d'una celebració de Corte. Aquest és el cas de petició de subsidi
per finançar la croada contra Granada decidit a les Corts de
Montolane de 1333 (438). Taxada la quan wat final, el municipi
elegia síndics que, amb la signatura de prohoms de la
vila, es comprometien, en nom de la universitat, a pagar
l'estipulat Aquests síndics, el número dels oscil·lava
entre dos i quatre, taobé »s de tramitar la

una vegada s'hagués recaptat (439)

Els tràmits que havien de culminar amb e! pagament
d'una quantitat de vegades es feien L'episodi de
1393, quan Joan I soUiatà diners "per lo db
Cerdenya", pot ser »l.lustratiu » ens de reproduir
feixugament d'altres exemples

El 17 de gener de 1393 el rei Joan l demanava a Cervera
5.000 flonns pel a Sardenya la s'havien
de pagar urgentment, t la quedarien (¿er tard.

438 AHCC 1332-1333, 79r "Ouest«' y
subsidios. * 28-29, CARéïï£, I, 2 291-317

439 AHCC 1362,25r
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El Consol! vi nanifestar ber, aviat que no disposava de tants
diners, motiu pel qual va empiandre duts accions paral·leles,
sollicite, al rai una rebaixa dt la quantitat, i demanar-li
també per venare un censal per a afrontar la comanda.
Pocs dits després, 0l 24 del mateix mes, sembla que ja s'havia
acon.<,egurt ei primer objectiu: déte 5.000 florins es passava a
3,000, 500 dols quals pagar ben aviat. Tot i aquesta
coruaproposta reía! que satisfeta una aspiració municipal, el
Crnsfcll decidía de no pagar res fins tenir la certesa que el
passatge a Sardenya era una realita! imminent, i que també hi
¿o!.laborarien els a,,res tocs del Principat En la mateixa

el Consell decidía de donar instruccions al síndic a la
Cort per a que demorés tint com li fos possible el compromís del
primer pagament. Finalment, §1 10 d« ftbrer el síndic Ramon
Bonanat rebia tantes presions a la Cort reial que havia
d'accedtr a comprometre 3.500 florins en aquella empresa a
Sirdenya. 300 florins eien de factura immediata, i els altres
3 200 es ien per Pasqya a Bernat de Vilagrassa, A canvi de
raportaoó dels 3.500 flonns, e! municipi aconseguia un
pnvrfegi reial que feia référença a la remissió de crims, tret
de Dares, traïdors, fahaciors de moneda, culpables dels fets
dels pneus e dels cayfls". Amb el privilegi, el compromís del
pagament, i la reöawa de 1 500 florins, el Consell havia
d'afrontar la primera quota immediata Ce 300 flonns La
llicència per vendre censáis encira no havia arribat, però a més
es pretenia d'aconseguir franquesa de segell en tota la
transacció Un mes i mig després, a finals de març, el Consell no
sortia dels problemes financers pagar al rei a València
probablement el gruix de la quantitat assiganada, pagar rendes de

i violare, redempció de cénsate onerosos per la
universitat A mm a més, els paers tampoc no trobaven ningú
disposat a traslladar-se a València amb els dinars en metal 'x
pel risc qye suposava el viatge Aquesta srtuaoc es va suavitiar
quan el Consell va treure responsabilitats al Mur transportista
de qualsevol desgràcia qye pogués succeir-li El més de juliol el
Ccnselt encara 'jna quantitat tramitada per un home 3ets
P-ats en concepte del que Cervera aportava pel passatge del rei a
Sardenya (440)

Una font extraordinària d ingressos per al rei i
de despeses pel municipi era la redempció dacuracions vesades

algunes universitats El cas de Cervera de 1360 n'és un
clar exemple En el marc d« les Corts Catalanes celebrades a la
vila lany 1359, alguns junstes de ia Cort del rei van acusar

la d« càrrecs publics municipals (polítics,
adm,n»stra;ius, de gestió, dt representac-o etc } de no actuar
correctament i desoír les normes establertes En el cas dels

i consellers, sels acusava de ser "elects contra forma del
privilegi* Davant d aquestes orcumstànctes els paers "tractaren

440 AHCC Consells 1393, 21 r, 25v, 3Sr, 51 v 73v
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compoRicso de lofs toi dits teto e generalment de tot altre crim
a que degun vey cie la <fta vila fos en res ne encolpat

solament crims*. El preu "remissió" va
str fixat en 6000 sous, 4.125 s. dais ouais eren

directament al rei, i els 1875 s per a la
que tenia a Cervera (441). Du fet, el pagament era el

preu pagat m només per la redempció de l'acusació
d'irregularitats, sinó que també contemplava la redempció
d'altres cnms -no tots- comesos pels veïns de Cervera
Probablement hem d'entendre raeyiació més mm yn m*"\ per
aconseguir recursos tl rei, que no com una judicial
ordinària. En cera mantra, també.els 6.000 eren el preu del
"privíJegfde la redempció de cnms als de la vila. Ens
inclinem a pensar qye aquests redempció efectuada l'any 1360
coincideix amb e' privilegi "aptlat patyr (...)" el 20 de
desembre de 1359 a Cervera (442). El bescanvi de privilegis per

a Its Corts era una pràctica usual a ia baixa edat
mitjana.

Un darrer tipus de despesa extraordinària que afectava
§1 municipi era t! pagament de determinats al duc per
motius no mftirs. El duc de vïVona. i comte de Cervera, tenia
dret a deto seus sotmesos. Apart dt la percepció dt
la questia, qua tractem en un moment, extraordínàriment el
duc va exigir diners qua afectaven únicament les viles í ciutats
compreses dins la sev* jurisdicció, L'extmple més evident
d'aquesta practica el trofeo a finals dt 1379 motiu del seu
matnmoni amo Velant de Bar que s*e»eetuar»a l'any següent, A
mitjan mes de novembre el Consell responia a la demanda del
primogènit afirmant que la universitat de Cervera efectuaria un
donatiu fixat, p^' la mateixa universitat, en 500 florins. Això
no obstant el Consell cerciorar-se que d'altres vies
implicades, com Manresa i Girona, pagarien quelcom semblant; que
els 500 florins els serien retomate si el matrimoni no s'arribés
a celebrar; i qye precisaven més per recollir aquella
quantitat. Efectivament, ens consta que el pagament va tenir lloc
l'any 1303, \ consist» en l'ofrena d'una copa d'or per a la
duquesa i els 500 florins acordEts feia quatre anys (443). Aïxò

441 AHCC Claveria 1360, * /r,

442 AHCC LP 1359 desembre 22, ?4r-77v. "Lo privilegi
patur es remissió de tots excesses e cnms exceptât de

bares, traydors, homeges, trencadors de camins, ( J d'omíes e
qui síem armades e hayen pagua e sien

fugits e cambiadors abatuts e falses notans ereges e qui crim de
lesa magestat riaye comes*

443 AHCC Constlls 1379, 44r, 47v.
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no ta despesa dels sot» tant al
volum de daverta de 1380 com al de 1383 (444).

4 4É M flfe f̂edBAflMhJkflfcÉlA ĥMMAÏMKJKMÊaÊt A« MMfcÉ Í MfeK <dtt • JE
. 1 .¡t. fBBlIMI I IB OfOlrMín» •! IOT I M QUC

M que hem la reía!
i Ais ti que ens ton fixat de its municipals, A

de al rei o al duc t s cenyinren a Is
quesea i !a cena

De (• només en una sola
de del Xlll. ta qual Cervera pagava 1.500

en virtut d aquell (44S). En un la cena era
que te sota reial

de el rei era en un HOC
Aqy«st que d« es ft« en es va
'vweraKtzar i es va convtrtif «n una que es en
moneda, que «s de ¡a
|a s havia a les del Xitl. Això, no

no cap
la en la que

des de del XIV Tampoc no ens
cap que la via

Respecte de ta ens cal i
que tra tl per ai

la vila anualment. L'estudi de la
com l'hem abordat t una tont
d'ingrtssos pel De fet no era així, p que
ti tan sote es de recaptar-ia p«r

al regí les de
Catalunya, Tot i que en el va la

de la per a l'trari
va d'organiïiador i d'eniaç. Alto

qye i que ens a ho tl rei i ho
a dtspesa. Pel que fa a la de la

i ai paper del tns doncs, a t'apartat
de

444 AHCC 1380, 86f; 13S3, 62r

445 KLUPFEL 'EI de la . " 99-100.
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4.2. PAGAMENTS DESTINATS à LA DIPUTACiO DEL GENERAL

A partir 01 1376, í amb una freqüència, mm
adonem que ta unive ^rtat estava obligada a un tribut
al 'General d» Catalunya" Ne és int 1381 que ta documentació

no tl concepte de del General de
Catalunya".

Mentre "General de Catalunya' ta reunió de
Corts, "Diputats del General" era »I per significar
la d« ta de Corts La

u aquesta permanent va prendre cos
é tes Corts de Cervera d« 1359, amb el nomenament d'uns diputats
del per a braç, que la
ets en Corts als reis A tos Corts
de de 1362 1363 cobrir uns nomenats

per fer front a les despeses oue
ta guerra els del General eren

els d administrar-los encara es
els permanents i la

del General una financera
de tes Corte. L impuls d« ta

v§ tes Corte d« de 1364-1365
(446),

Es conegut que tes de pagar uns
que també reberen el nom d'impostos generate",

que s especifiqui en que El
corresponent a cada vita t a el

estava controlat per yn Una referència de
de 1379 indica que un diputat en Pere Vergés,

reclamava els 26.961 que la encara devia
d'aquells 86.800 amb que eslava obligada El de ta
quantitat, sempre ta noti, sembla que es feu amb el nombre
de focs i a partir de ta Imposició del pa, el vi i te cam.

446 Jgmaao RUBIO CAM8RONERÖ :
Citalyfta tn .............. tos ................. XV y XVI (2 vots ) (Barcelona, 1950);
Salvador BOVÉ: IniltMSteitJli ....... (obra als Jocs
Florals de Barcelona l'any 1894); Jaume SOBREQUES: "L'Estat
català a la baixa edat mitjana les Corts, la Generalitat, i el
ConseH de Cent", Fojrmfs. ........ MQati|yeqjs del govern .......... de,
(Barcelona, 1983), 75-79, FERRO, Víctor- fi
Les insttucions ........... a .CjjtiÉJliyiJ^s ....... .jj._ Decret de Nova .......... Plantg (Vic,
1987), Amb un to més divulgador tar.ibé pot veure's ortol VERGES i
Josep CRU AÑAS: La^G^neff Wpt^^en Ja Història dj_Çiti||nyj
(Barcelona, 1982).
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Apuesta MI la destinada a la
redamada per la Cort cte Tortosa i de Barcelona (447).

L'any M M van 10.440 j
que aquel·la MI h t A

i 1381 els cada any g. í s.
(448).

Ete de Claveria § però,
no en cap que

sempre que (te pagar, que son
i que es trameten missatgers per el tema a

Barcelona A d'hipótesi que ara no
d« si no es

a« In Però fou ni ja
que lots ti va tes

í ti seu Per tant ens
preguntant com es una ton com Is que
palesen ta abans que
Its M dret dt ta "boia*, o sia. del

o o en una
vita o En p ens Je la

drapera d« Cervera (449), que ser una
forigon dt tes

pel ai del

447 AHCC 137S, ir; 137S, 61 r, 1379, 1v,
18v

448 1380, 90r; 1381. |4r

Vid II 3.1. d'aqypst I una
a TURULL "La draptrt a Cervera "
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4.3. APARELL ADMINISTRATIU

Les despeses que podríem com a
0 destinades a 1er KM l'aparell

del govern local, no són en una partit
i homogen«. Són aquettes despeses que »n els resums

dins l'apartat de Comunes, i que
ara, § efectes metodològics tractem de Les

generades del prop» del
podnen classificar-se, com a mínim, en cinc apartats:

1. Material fungfcto
2. de
3. •Qbteqtiir
«.
5. í

Les de
per la de paper, pergamins

per a tte,.,
en §te de

tns havent-les

Tenim poques noticies 3 tos despeses
que implicaven ei muntopt O com a

són tes en D'alta
que el el regular d un

que pel Consell t per la sencera,
que en incloure s en

de Ei s extendna a les
com a o algunes de

les suposaven a la
Cort reial amb una de Amb

podem entendre que
ur. a com importants

del de del seu (450)

Tenim d'alguns que va mantenir tl
Consell veïns de la vila motivats per qüestions
(manifests, cénsate, questia....) al llarg de 1333. Entre tls
trts coneguts no arribaven als 1.000 sous (451) Però un tipus
ben diferent de plet era que enfrontava els interessos de
ta amb alguna instància superior Les despeses d'un

450 Juan A. BQNÂGH1A HERNANDO
(Valladolid, 1978) 143

451 AHCC Clavera 1333,13r, 14v, 17r.
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procés que estava m curs a to Cert del re« da 1393 ja
Wè florins

Les despeses an concepte •gracies', dina
el document- semofe acostumen a tenir per destinatari algun

reial. Aquests obsequis de responien a
de to universitat envers una però en altres
més que no obsequis obligacions

institucionalitzades L'any al va tenir oportunitat
de manifestar to seva generositat en ocasions, mal
desinteressadament, paf cort. Primer envers Guillem de Cervelló,
el dal Procurador de Catalunya. que at

a la vito àmplies per tai de conser suar
un en to dal i acabar així
amb to que respirava to vila El municipi va

de fer (M d'un
dia tant d'en Cervelló, com dal sau i

Tol 107 el d'un
(454). Las van ser uns després.

el va de dels dos
del reí -un en tant que d Alexandna í ratee

a 10 els La
va ser de 842 i mig

Obsequis no gaire mes que
par un

d executar-se una acció El cas evident és també el 1333
es 10 i 20 a Blasco de replegar

tes di per a que vegades,
a to percepció un ¡456) O quan el

decidía de deu dt bon forment a un
que estava a de un

amb el (457).

Un d'obsequi era e) que el propi
out «I dt Pobló,

que de ti 1372 "alguna
parque ocupant el bé al

452 AHCC 13S3,53r. 57r.

453 VW. TURULL 89-
90.182-205.1 V! 3,3.

454 AHCC 1333,2Sv.

455 AHCC 1333,27v.

456 AHCC 1333,28r.

457 AHCC 1377,34v.
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el qua!. te I

Però A obsequis més «ran aqutfti que
podien S6f nomenats obsequis. Regraciar à posteriori

una actuació favorable, un un servei, d i ajgû que %
• to unrversjtar In tota aquests casos ta

podbn des dels 40 passant pels 200 í
ambant ate 400 s.

Pel que fa a tes despeses tu concepte
de salaos, turn decidit de segregar les de tes missatgeries

el pnmer cas suposa to percepció d una
de i pagadora de tes s'associen
més ai que avui que a cobrir te

etc Amb to
no a fe' benefici, que el (te

per viure I si la o una acció
i el es rep a canvi d'un

servei i Però
d estandart de no s adapta per a tots els 91«
referírem.

Els que va el m tots
Podnen y

c'jen del receptor, de que
ele,,. En iff a

la que al seu i que o de
la via. Nomes es a ei

La a ate
t« de a raé d'ye tant

títl rti o d«l duc a la vit
que ti efe una

podia iff sí, el 1379. de
d'un porter va uns

de era el cas no es
una fixa ttc...

que la en i
ts §n bloc yna un afer a yna

en te
ser

458

45S 28r; 138S, 82v, 35r

460 Sir
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"ff

at nin un salari com ti descnt. on IM podan
oscil.lar entunoó de la »mpoftàocia del que s hav.a fet

Tenir on el M 9» »mi són serve* publics
0 també tmp<tcava satisfer despeses com a saîans. Ete

més evidents són els de la i l'ensenyament.
Oportunament ens vam centrar en aquestes deponents del
Conse«, i vàrem que el vítor de la estava en

de ta i 4 déte a nies, també,
de la llei del mercat de en aquell moment (462).

A salans dels amb càrrecs
més amb municipal. La

deíts van ser ete càrrecs
dins el règim municipal (463). i per això ara w« cenyirem
a recordar- los El càrrec de paer era el des d'un

d« í el més no era, ni
de el que Ete

un de 200 í si
que te part

al MU En els no
ens que cap El
que el ctòrava el el

de tes El de ta
no un fas, señó que ei el
la que En com a

tis anys 1355 i 1360, el qu« ei
Ferrer) va no rts menys que KW L'advocat del Consell
1 de la 200 any. que

t

Li de que podríem
mène 'S. un no coneixem A

la d« tarty 1373» de tete
eis per a la que començava.

que '(...) a'en toi de dar per la
vía t tes e procés segons
que .s (464). Els i
veedo"" eob.tvtn un de tes (normalment
1/3 pdd), i de la quan
era el cas. Ete ofertes sovint t

461 AHCC 1393,14f, 91v

462 Vid, V, 2 1 í 2.2, d'aquest

463 Vid. V 5.2,2,, 5.2.3. i 5,2 4 , a més de
funcionaris de en
d'Hísanda

464 AHCC 1373,9r.
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obrers de fobfll dels MM cobraven dnclMflefit dc hi caixa o
comptabilitat autononui de la dita obra Ete Procuradors de hi
Caritat, els d«ls Hospitals, els oïdors de comptes, els qui

o tallaven' una talla, ate i ete missatgers
cobraven un salan que no podem I te soldada

dels déte vmyògote, quan m ta d
Conse«, es deduïa dels bans que eils mateixos imposaven.

Tret del déte paers, que w el
d» 1331. §1 ConseB tenia una autonomia

per fixar to que de rebre ta
N. e! Dret del Rei ni el de les Corts no regula

aspecte d« l'admtnistració ni tampoc w
de que no La

del i la del la deis
de ta de

Un molt fis que
un és el de DONATE SEBASTIÀ, on e! d«

í a ta del XIV í
aue un en d«

i dins una

Ui 'a dit, trâ que
tl pagava ato o d« to

ce i uns fora d« ta vita. La
o ont per dia, ta el qy« moi v«

en els paers No tn
ei de ni al ni

Un a ta ens

Any dírw ftbift pir
persona i dia

1332 10 s. 2 d.
133? 121.
1356 10 s,
1372 14 s.
1377 11 t

465 José M» SEBASTIÀ: y te
del XIV" VjL ...... Congreso ........... d§ ........... .......... dft_Ja

1962). I1 1, 417-5CS.

Les referències documentals • sobre la
representació institucional pot veurt's al cap V 5.3.2.

A/ i O/» d'aquest mateix treball.
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1377 55 s. (w i després
par semblar excessiu)

1S79 10t.
1364 16s 6d
1338 19s
1388 fit, 6d.
1393 1ft. 6d.
1393 14 §, 15s

a raó d'1

comprenia to de transport,
i En {Tun

escuder M A« de de ta dieta
M vator dt tes dépeça

de 9» i de la que M 1
el de va un

i per a en
i il 14 i 15 per

persona

Las missatgeries més llargues ï mes per
il aquelles tn tes que a Cots.

dels delegats a Barcelona o a una alta podia
w» L'any 1372 A va

161 tfaa fera. i t» 1379 Dan s« n'tw 191. En
era fàcil que un i o per

öftre l a la
El 13SS de dos a te Cort del í el

• te M) Ei 1384
íï tl de la vm

a t., i ei 1379 una sola de Pere tan a
imb una de les més de 10 s.

a to 2.134 s . deu fi d'un
o Per tes de una

a dms del
m cap smó ep«

eel
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4.4. OBRES PUBLIQUES

A IM pnmeres pàgines d'aquest ens vam dedicar
« als aspectes § del

I m alguna ocasió ji om Ai
CABESTANY, h importància de en tes
municipals. Em remetem a aquelles (497) í p«

ara, en ta incidència que van te obres
mes en el (te despeses

Apart de it mopient preocupació deis governs
per tos que »mi anomenaríem com a urbanístiques
(adobar un carrer o un ami, clavegueram, construcció de ponto o

etc }, van s»r dos «to d obres que van precisar
í í econòmics i

La construed > dones i
d« a la dol XIV. Abans

una (M via en la qt-il els
ei constant Però no va ser fris que

de que ill
tes i de tes

amb a (to 1356 t a! llarg de 1358;
de tes Companyes pel t) 1360: el

oi d« Trastamara l'any i la
la de València ei 1365, . tol feia que tos

d« amb d'un bon d«
defensa,

L'obra d»i§ de l'època» no va
ser d un cop. de anys de

i de embranzides. tl
no ós una A més de tes

que ate dt
i de una a

amb tes per la
obra, des de fins mena de
emprat. La documentació, que 9l seu

data de 1374» 1392, 1397
Ptrè si ene quant«? s'esmtrçartn en
la de tes a de 1368 -i amb
interrupcions-, no la procedència recursos

Cal pensar, no que muroetpí havia de

407 Vtd, l 3.4.3. i 3.4.5

AHCC Fons Municipal, (Ära murs
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comptar amb la seva pròpia et finançar el
prefecte fiti).

Les pomeres references à ta de te vila
pif compte déte son d« però M ta certesa
que tes oíxes ordenades per Jaume I s arribessin a fer (470).

Les pomeres manifestacions municipal
de te obres déte murs són de 1358. En el Consell
va obligar a parttopar m te (to defensa i

per evitar ¿to pagar jornals molt (471). En
te notioes sobre l'obra dels compareixent

en ta documentació L octubre de M explícitament
que te en per la de ta
vila es d« ta

Ei de te de la no va
Mr el i va la económica
de ta vit. Ei probablement més deuna ser la

i recepció d'una talla tote eis veïns. U*
d'aquest s evidencia §1

d alguns de comú. host
i obres é« murs i de (473), Ja vam QUO ta

talla ert el per a
altra Pere

d en»ranquir algú de pagar per de murs i de
no que ei de la tala fos sempre

L'abús d aquesta percepció va ei a »rear
d altres d« recursos En alguna ei municipi va

un bon tant de les per a la
construcció de les (474), En ttii

tl producte que la
de cobrar. Les de van ser

l'any 1393. El de les rendes de
i era tan -» obligat . que ei Consell
no que tes obres

murs. Aquest ofegament pe! de i
va empènyer el a tots tis deutes

durant un curt període de temps.

469 DURAN

470

471 DURAN

472 AHCC 1 362, 30r,

473 AHCC 1372, 36r; 1373, 29r,

474 AHCC 1372, 42v,
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i cobrar aviat els 19X1 mm que to de Berga devia a
Cervera d'un censal. Aquesta precària feia que les obres

actives M hagués ta corresponent.
Així no és gens d'estrany que ei Consell, a començaments de

de A les obres per una
(475). També aquesta necessitat imperiosa da diners

que des de fins i tot ete estat
• amb % i tot obres,

que afectava el Comanador de ta Casa et
Antoni, amb 20 tota el 1373 (478). de suposar 9«

»s «i de

ü rei, 91« no es dedicava a subvencionar
la fixa que ei

d'invertir anualment t« l'obra. L'any 1373 ta
-carregada per i ta

ctoto veins- que ti reí a la alió que
se K pagar. tes es van

a una de 24,000 que en
(477V

Per tes obres de la tiraven
amb o per la

que no par la I no es que al Contal no li
«i de de que la

de ta no era
una vagada que la de

î vt §*r 11 frt que va
a la

La de la que ia vam i que
el del va ser

de Catedral. a

Fent d«l que (a dt que
la ete amb el de
del 1147, d« ta a

L'any 1235 el de dt fa
a l'obra de « dt 1337

de tes que s'hi (471). Per
tant, í si són tes al
de SantL es van p*n1onfar b«n bé des dt XII

475 AHCC 1393, 73v» 91 r 93v

476 11 r; 1373,17v

477 AHCC Consells 1373, 23r, 31 v.

47S VJCj i 3_4_5_ d'aquest O bé DURAN
I; AHCC 1337, 2«v, 29v.
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Nns comAnçanwrîs del soQto luí* amb to confocció do IM
voreres L'obra IM kjnta Í i IHM
dels Ami que M destinà ei com de to
particulars. M m concepte de fer-shi una capella, bé com a

No en va s'ha art que tes
són h màxima expressió de to autora i déte burgesos
de la baixa edat mitjana

Ja Im® abastament que to no estava
m de diners; Cobra de to

(M Consell Ei va
fixar uns regulars que aportessin recursos a
! obra Però to to que aportaven

M) que A de
ser els

que d«
era l'import que cada any el «n
d imposició del pes dels era

de its més la Jfi vi, to carn í el
La del pes del;. o no va

mai de s., i per mg vora 11.000 pel
Però el no tot import per a

robra, sinó una qu«
1337 W 1.000 i rany '.360 sous

E ¡s amb el
de i to que no pas la d un

tota d'una la
el els

3 de (481):

la meitat del censal de la cantat
1373 ia del ban ia de

jurament
137? allò que d« «te
1388 captació pels carrers o dins í església

d« ia

de la

els de 12 ais

479 DURAN Lte^ 140-150

480 AHCC 1337,3Sv; 57v.

481 AHCC 32r; 1373, 12v. 1377, 33r;
2§r, 60v. 16r.
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c^selters quan fan tard a les § quan no
hi assisteixen.

La documentació, com pot VMM'S, és molt pobra, De ser
ta A il de l'esgles<a de

Mana és compnmiblt que l'otxa tant anys i iot tan
lenta. Cal pensar que la partíopadó pnvada vi IN* w paper

en lm
pensem que rai s'ha conservat documentació més explícita que ens
permeti d'acostar-nos al problema.

Ui punt i apart mereixen Im del campanar, i en
ta despeses ocasionades per la instat, lacto déte

senys St'n feia càrrec t! municipi, perd la era de
gairebé El -o cluquer-, i tos

-o senys- per ta per tm
motiu primer que res perquè tra un de

als i A que pels
de la vila; però perquè el era de

e do to L'eny 13?? s assignava
a its obres del te de li de

í ti a de la
Val (462) En d altres ja com es van

d« cap à de
COIT) ta

Apart de It* de Iss i de
d« Mana, el va a

d altres obres menors una delies va ser tot el
per qua

d'aigua la vila era pel
i N Les
per a la font d Ondara el 1376 van ser a

ei els i la (483).
Its mtnys a yn
pas col·laborar «n la d'un pou per
als § la sala de ta col laborar en tos

pel de ta de Antoni,
d'en Calp, d« la

via, «te... (434).

482 AHCC 1377, 36r; 1379. 40v, §4v

483 AHCü 1370, 81 r,

484 AHCC 1332-1333, 25r, 25v: 1362, 22v; 1373, 16-
1?, 12v; 1384, 3v.
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4.5. PAGAIIENT DE PRÍSTEOS I DEVOLUaO DE DEUTES

Com ja sin feitat, el al va ser
• del segte Xiti í a començaments del

XIV Ete prestadors que al Conseil de
Cervera, amb "desmesurades usures* (486), de Tàrrega.
segons m consta en ei volum de d« quan

ta deixades. Ei molt gravós pel
municipi, va caient er. desús • que s anaven imposant
e's primer, i els oesp-és. com a de

De el de 1333 va haver de
una molt dels per

de Tàrrega El 44% de tes
de tot van Pere al déte

anto dels de fi t
per tant de ta prohibició de ¡a
ens que el a de
la via; í m *»o de "el guany* o

molt sovint els paers van una
a la de-xada en del al

capitalista

"ítem com <o dit za
presada tot I any la dita ('), e zo
del seu a la vt'a, t to dit en sa nom
mercader que ab sos e ha sofert
gran per la drfa
(...)' (4S7)

En cas van decidir de donar-li al a més a mes
del deixat, 200 Per tant, el préstec, o menys encobert
van practicar-lo ete No ils casos, però,
que prohom, o el dsvtn. § i'tsctwà de te Paena,

els d*algyn pagament urgent o

0 és que ta devoiyoé de va anar de

485 GARCIA SANZ "Los de tes de los
* Vtd també V!1 32 d aquest matt w treball

4S6 AHCC 1 332^1 333, 83r

4i? AHCC 1 333 , iv
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« mesura que passaven el« anys, fa que e l recurs al manlleu
es va substituir pel cansal i violan.

SI cíe Ctavena di es ne a de
documentar tota aquesta S indica que tots

fxestecs i AM ¿eûtes que hi ha s arrosseguen
de l'any antanor D»ns dels total de tos de

partida de deutes i el del
pressupost, i esdevé quelcom extraordinan que no m repetirà cap
més any. No va ser gens freqüent tetar recursos d'un any
a eixugar al d'exeracts tret del cas
de tes rendes de cénsate 1 violaris, que després. Per

M i que «I recurs al préstec és a
del XIV, no podem a* test de a exemplar
t significatiu

A tall d hipòtesi hem de que el
de 1331 el ton t govern pol·ltic i

de li via, segons es d aquella
prot oms ai ni que el desgovern t

corrupc»ó el dee Horn pot que te
de 1332, que vui als d« 1333,

posar ordre tn un caoie, el
preu d'AQuest l i«y
1333.

En endavant continuem devolucions de
préstecs, però es tomen sempre a

que són de li vila. L'any 1337 el pagament de
arrtoà a ta xifra de 13.110 sous,

entre els destaquen els 5 000 que Berenguer de
ets ?000 da Jaume sa de Pern MW.

de Santo Coloma de Queralt, í 2,000 per la del Jaume
(488). En ea£ ocasió no o guany, i

tes "rodones* al del
indictr que no ts pagà. En pagat a la

muter d'Arnau Fogwtt ens clarament, que
tra ds 300 3.000 del deixat, el 10% { (489)).

A ftstjdtar efe i tn tant que
financíete municipal p vàrem la de la seva
inodènct! a mesura que avançava el El mateu
d'esposar pel qut fa a l'altra del mateix fet: la
devolució va ¿ismínuint

del pagament que arrossegava un
exercia htm de d»r que normalment n§ fou cap quantitat

488 AHCC 1337, 13r. 38r, 38v, Sor, 53v, 6iv.

489 AHCC 1376,82v, 79r
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B mecanism« legal i reglamentan evitava que un any
M poguessin gastar mes diners dels que realment es dwposava. Si
el havia executat pagaments superiors a les possibilitats
era responsabilitat seva de restituir les quantitats deficitàries
fins a l'exercici següent que K eren restituïdes, d'igual manera
que en It legislatura següsnt també retornava els diners que

durant t) seu exercici (490) A partir de fa
del ei per «

t'exercici següent

490 Yi FjQysTiT 'La dt ia dette ..", f ï. FONT
y funcionari«,,,", 270 (cit. FONT per

«x.
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4.6. CEHSALSI VIOLAR»

U ou« m prendre « et sagte
XIV k de cénsate i i ta que
això m tenir per a la A ta
amb dedicar IM • ta per

Ei i el violan, a més a més de ser un de
també m una i pete
te vegades fins i tot va ser la (to

la comunitat, a ta tiri v« dedicar que no cap
altrj partida

del i
de ¡a

i am a Ens va
de la cte la de

Per en
ti i al An tns Dflwtrt'ns-ht (4§1)
i fer tos ti i

4S1 VW. Vil 3,3.
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5 PRESSUPOST I EOUIUBFWFKJAHCER

Aban« dt eentnftf aquest fer una
apreciació metodològica respecte (te rus M concepte
"pressupost" pafant, cal avançar que mi existia
pressupost al municipi que es'udwm, si per
s'entén w aproximat i anticipat del que s'ingressaria <
PS gastaria En aquest sentit, (a hisenda no coneixia
el pressupost.

Une cosa és que després d« conéixe» tes
Ç'je en un termini determinat»

fer una de com pagar-les i d'on els recursos
Però ait que no es va fer era abans de

començar un exercici, amb ingressos es comptaria, i quines
amb elis

fet és a
da amb que comptava e! munopi. Cap d'ells no

un estncament regular Si bé era evident que
hi hauria en virtut de les de tes

í de de serveis, no és meyns obvi que el
voiu.n generat per no era fix, sinó a

no controlables. Els "més ordinaris*
minvar i esdevenir mínims amb una conjuntura determinada.

Les estaven a expenses del preus
o consumits; tes ho esttven a !a

i els de bans, amb
poc pes específic* dins el pressupost global, depemen de
l'actitud i de fes de benèfic
D'altra banda, recórrer a de fininçaoó extraordíRLIes com
ftls i posava de l'eventuafitat de

La d'una font regular, rendWe i segura
de econòmics va la

polities pe* tal d'aronseguir combinar adequadament
allò de què disposaven per a fer front al cúmul de despeses que
any rera any presionaven el municipi.

Podríem dir que els anys de règim municipal
organitzat fd'ença de 1331) s'aconseguia pel
camí. Un grau de motivava una resposta
financera paral·lela. Aquesta de sor el de

el que els no va canviar en tot el
nostre període. La finaneacíó, per tant, totalment a remolc
de les

En el context d'aquesta organització econòmica sembla
evident que el rrunícip» estava constantment mancat dt diners. La
diferència al del la va marcar la de
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resotófu aquest permanent i m te seva
existencia, que ja mi crònica. E! que ens interessant it
poder ttxar el moment cronològic en el que es trenca aquest

equrttori entre uns ingressos fixe", fias
Imposicions) i unes despeses que m paren de créixer { en m
segor moment, quins mécanisme« II el per enfrontar-s'hi í
quina és la capacrtat de la vila per a sostemr-ho

Tol i comptar amb els de dt 1333, 1337,
1355, 1356, 1360, etc.. lat dt les

o tes circumstàncies que ens et troben als
volums de Consells. Si ete primers documents que esmente.n ens
ofereixen la comptabrtitat. ete segons ens a conèixer tes

potftique* cue teonôrwea.

Las d una
tes trobem l'any 1366. A de gener, i

en la pnmera de l'an/, el allò que ta
de pagar tot l'any, que a uns

100 000 sous. Al temps es reconeixia que tes
tos i les

exhaur<Jes de ta antetw, que
de (492).

Er endavant ei mes que tes
pnmeres dt legislatura es a estudiar la

ete ta via. En no es
d adonar-se que ai »arg dt l'any hi hat-ia sinó
que tes obligacions de ¡a ete
de tany. Efe de 1372, par ts que fis

tte uns de 100.000 sous, cosa
pue probabltnTt* * va ser exagerada. el dos de
gtner qut per (ftbrer) s'havien de de5s*mbosar
30.ÍMX3. s., no era dt forma molt

(493). L'endeutament, doncs, va ser un mal croo* des
dt -noi! fins i tot que la de i

s'hagués

L'any 1373 el de la
en una comissió formada per

492 AHCC 1366, 9v. lOr. 13v. 15r. 15v.

403 AHCC 1372. 10r, 11 r, 13r, 15r. 40v.

1234



prohoms i paars (494), i el 1371 les sot*« ta
econòmica comencen a tenir riatisos de

"( • ) Que per lo temps qui era inopinable per
ta pan cerestia que e. a. no haver
moneda per via de tayfles m «n altra manera,
f per conos donas que
poguessem vendre censall o tos
i mm (...)• (495)

La solució adoptada per aquell om fou ta d'efectuar un
manlleu amb uns interessos del 10%. Ei text ens .nteressa perquè
anuncia la incapacitat de te població d atendre una talla,
que es en endavant (1379); perquè el encara no
és la i es opcions. Totes

convergeixen en una carregada
de deutes. que podia esdevenir un mal sí no
s'eixugaven (496).

L'any »obre, t! 137?, nous que
garanteixen les econòmiques del municipi. Ei da

de Sant Esteve, d'etegír els paers i
consellers, |a s'havia que per tot el de gener hi
havia un deute ineludible d« 19.416 seus. El 10 de gen*r les
lamentacions feien inferència al poc rendible que era la venda 0%
les Imposicions importants, í la de qui
els comprés un œ ,al. I en aquet,« ambient de els
patrs s'exculpaven de qualsevol responsabilitat que pogués

a constQüencia dt de (497).

Hem de recordar que el recurs al i era
del 14,7% sobre ti total dels el 1373, t
a! 35,5% el 1378, cosa que ens dóna una dt la

financera municipal.

AI Karg de 1377 es van anar intentant remets
per transitòriament ete que s'anaven

'(...) com los que la fa sitn
e per ab carrechs que ta fa, la dita
universitat pogués venir a si doñees de

eovtntnt rtmty no W as provthit per zo lo acorda
qye s»n qui ab tes
e bona ab que la pune exir de

(.. )• (AHCO 1373, lOr).

495 AHCC 1376,79r.

496 AHCC 1376,4Sr.

497 AHCC 1377, 10V, 1v. 5r. 9r. I2r.
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La venda de semblava mm tan però m preveia que
til per ter-ho serien Haros i qual cosa el
desaconsellava com • MMMM imfnediat; també s'especulava amb tai

A demanar dinem A algun jueu poc temps; o
M vendre m • na ei U recol·lecció
«fum trlla, tu pnnctpi, tampoc no era 01 tardana
massa temps en aconseguir ete diners, però al va ser la

que es m adoptar. Ate deutes calia afegir-hi
aquells d'imprcvtsats. El novembre exigia el

dels 13.00X) sous que havia deixat, í m accedia a
e! deute per més temps KM i que de

13 79 encara es paria del que se li devia

La es que ia que plegar una
talla « pels prop« de pagar
fa que el per deodis de

í Es de
comprar-k) a u r: bon preu, vendre'l a un millor, i pagar-lo
un després Amb es deia en et Consell, no
s'hi perdia mat. El cas és que any, després de

els dels comprats a lambart í a en
Cavaitera, el Consell perdut 158 111 (501 ),

L'any es que la de obeïa
al pagament de i violant a i d altres

a la del Duc; a la dot en del seu
matrimoni: i a "mote més càrrecs'. La del

que de i
els anys següents (§02).

Finalment, que il va il préstec
d'alguns "singulars de la via* (503) No es trcatava de

diners a jueus amb sinó
d'intentar amb vincúlate

o amb y viia. Era el cas d'un Guillem de
Guimerà, d'un Berenguer as Castelttort, etc... Aquest fet a més
de la econòmica que pogués tenir, l'ascens
politic d aquell col·lectiu de ciutadans que amb

48i AHCC Cor sals 137?, 8r, 13r, 26r. 35r

4§f AHCC 1379.27v.

500 AHCC 1379, 10v.

501 AHCC 1379, 95v

502 AHCC 116r; 1381, 4v. 8v.

503 AHCC 1384, 2r; 1388, 25v
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aquesta ocasió augmentaven la seva dins la
municipal i cl

El di l'evoluaó del d'ingressos í
despeses m el lamps també és M quadre

te calculades ptr i també tes
9« al propi document pel y (Ates de
comptes corresponents

DEt TOTAL
I

expressades en

Any ingressos doc ingressos nos despeses nos

1333
1337
13S5
1356
1360
1372
1373
137S
1378
1379
1310
1381
1383
1384
1385
1389

74.706

136.669
155.354

105.851
133,017
104.069
136.926

112029

74.S17
91 866
92.456
13S.SOÍ
146.354
203.219
95,355
133.821
101,921
136,441
116.014
111,998
117,316
167,102
210482

74706"

130033

116750
133.011
104361

110792

77.961
68.584Ç
91.967

130.033
157.4ÜO

106.951
138.771
104.421
136 100
119.374
104761
106,850

208629

Tot i els els nostres
i els contemporanis, tes són prou poc

perquè d'observació A rhora de
• ho farem strrtpre que

amb els del document. Però
el ha de »r «tel

he« eonsiderafem igualment vàlid ja que quan
*ots dos s'evidencia qut les dues no es

molt, Segons norma podem comparar ets
74 706 s de 1337 amb its 210 482 s de 1389

504 Els pertinente d'aquest quadre els ofenm ai
de tes d*? jest capítol

1237



APENttX AL CAOTQL W HISENDA MUNICIPAL

ANUAL DEL
I

Amb la documentació conservada «tefe dt Ctavena
hem refer í el econòmic d'alguns
anys. La obeïa • la d'homologar i

conceptes per tal de poder-los comparar des d'una
vanant cronològica La presentació d aquest material tateom
apareix aqut.com un apèndix, precisa
aclariments

a) Estudiar uns anys í no uns ha obeït a ta conservació
de la i a la que l'estat
del document

W del no és ho fem com a
observació

c) to hem de una de les duts parts
del perquè la no

d) Quan algun total d'alguna t no podíem disposar
del per tal de calcular el ho hem fet

mm a el de part dal
balanç. Quan així ho a tes

e) la que els
per a de nocomodissm
amb el que tl mateix document

f) Els to són del total final per
Si tt el cas l'osai laciodeï
de si del

final segons el document.

g) ti o el supera'id un exercia quan
comptem els dos suma el

h) El de tos que i
s'ha *tt amoÄtf-te a la documental. Hem de
dir, però, que els volums de Claveria tan sols diferenciaven

»munts" i de < i de
En canvi en ete només es

les tíe tota la
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i) SI« que el d« te lit
tant M ingressos mm m aix: passa « 1, 2,

3, 4Í8.

I Les Despeses comunes i 4 seu a inoressos
apieguon conceptes fnott díforonts i heterogenis. Ens hem vist

§ aquesta si no caure en
m absolutament detal·ltsta, que no era el nostre
ot4f ctiu ara per ara

k) Les que p són contemplades
en h ? i «i It 9 de despeses

I) Les ta hem en to
del total ja que a ter • deutes

no o m

m) Totes tos en t diners,
n'hi ht,

n) Les te

o) Els dos tuls de les
a En cas els

del o
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ANY:1333 CLAVARI:
OBSEfWACIONS: Comença a la pag XXII, t acaba prematurament

iDevotuctó préstecs 34 714 1 44
2 Despeses comunes
3. Cénsate i violans

3.1. actuate,,..,,..,, ?t»11
3 J. vifc............
3.3. remissió.. .....
Total,..,.,..,...,..,. 7,0011 9.77

4.Questia

4.2. viu......
...........

Oue,«le..
5.1.
5.2.

...... ..........
6. MtowioaHM.......... 244S 5 3,14
7.
8. Es deu a
1. « adm. tu grat 4 4.SÍ
TOTAL . . . . . . . . . . 6
TOTAL doc.). . ..

INGRESSOS

1.
2. í vans.....
3. i violarte....
4 Questia

4.1. normal...........
4.2. jueus....... ....
Total................

5.
5.1. actual. .....
5.2, veHas...........
To..................

6.1. actual...........
5.2. vtte............
Total.................

7.
8. Es dey a
TOTAL.... . ...
TOTAL . ..

DÈFICIT............ .....SUPERÀVIT ... .. ..
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ANY: 1337 CLAVARl: Pere

tubtotal total %cap. %total

1. Devohjoó préstecs 17881 11 26,04(-2)
2 Despeses comunes 23,75(-2)
3 Cerisateivwiaris

3.t.acíuÉh.......... ÍS?4
3.2. vete............
3.3, rtfnüsíé,...,,..,
Total Í5T4 13.85(-1)

4.1. ........ »C»
41. v»Üa..,...,™. M50
Total........... ....

S. Ftei, Oue,tlc...
5.1.
SJ.
To«,.......,,...,,.

S. Mtauigiriat.......... 14,87(-1)
?. SlÉ»........,..,.,.
8. Et deu a
9. i
TOTAL.. . . . . . . . .

.. 5

1. , i -w ; ¿ t, „
2, i «?»*„„ §8? 4 1,32
3 OffÄÄIWÄ«,.,
4 Questia

4 1.
4.2. jueus.
To«,........,..,,, 40,50

5
5.1
5.2.

.. ..... 29«17 J
i Tala

6.1. actual........
5.2. «-Its..,.....,,.
Total.................

7.
5 Es dt« a 11 )
TOTAL . . . . . . . 7461? 8
TOTAL 74/06 5

DÈFICIT...,.,,. SUPERÀVIT,.,, ,
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ANf; 1355 CUV ARI: Ramon dels
que pot Als

! «K» dt Ori s,
•ubtotal total %cap. «Mal

1 Devolució préstecs.
2, Despeses comunes .....
3. í

3.1.

3,3, remíeiio.........
To«,,.,,..,..,.,.,..

4 Questia
4.1 .actual...........
4J. veta............
To..................

5. Rei, Duc,etc...
5.1.
5.2.
Total................

6. Mfesatgeries..........
7. Sal.................
8. Es deu a
§.
TOTAL . . . . . . . . . . 2
TOTAL doc.). . ..

INGRESSOS

1.
2. i .....
3. Censáis i violins.... 11524
4 Questia

4 J. normal...........
4.2. jueus.. ..... ....
Tom.................

5.
5.1. actual...........
5.2. wits........... 6
Toia!... ........... ... 6

8. Taita
6.1. actual........... 15145 4
6.2. veles.... ...... 4163 6
Total ...... . ...... ... 10

7,
8, Es deu a , { 1 022 11 )
TOTAL ...... ..... 4
TOTAL doc.), . ,.

DÈFICIT.... ..... ... ......SUPERÀVIT ..... .... ..........
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í: 1 356 CLAVA«: Berenguer d«
OBSERVACIONS: document nwftnit que no

1, Devolució préstecs
2. Despeses comunes
3 Censateivtolans

3.1. actuals. ...
31. VA............
3.3. wntatió.........
Total,....,,.......,..

4 Questia
4.1. actuat...........
42. vtta...,...,..,.

..... ..........
5, Rai, Djc.atc...

5.1.
5.2
Total................

6. M»ssatgeries
T.Sitaris...............
8, Es deu a
t.
TOTAL ..........
TOTAL doc.). .

1 ,
2 î varis... ,
3.Cantitoiviolirit....
4 Questia

4.1. nonml...........
42, futí»... ,.....,.,

5.
S.i.aeluaL

To«.
Í

8.1. actual.
ß 2
Total.

«oui «eap. «total

i
1795

8. Es de u a
TOTAL, ..........
TOTAL doc.). . -

DEFICIT..................SUPERAVIT.

7

§

1 1

15.14

18.48

22,41

4Í.31
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ANY : 1 360 (te
Pwp Htt§ I

DESPESES «ubtotal total ¥«p. %total

1 Devoluaó préstecs
2 Despeses conxínes . . 3 10,46
3 Cénsate tvwíans

3.1.
3J,
3J. iwiiiMi*.........
TataL...............

4 Quest«
4.1. actua...........
4.2. nia............
Totrt.................

5. W, Duelle...
r«ï) i

S J. guer 3
TottL. ..... ........ f

6, Missatgeries
?. ............ §640 S SJ4
8 Es deu a! rei pe' guerra Castella
9 OtxaStaManaiciuauer §8S4 í 4.5?
TOTAL. ..,,.,,... 9
TOTAL otoc.). , .. Í

1 Préstecs, man lleu tes 7,32
2. i vans 420 6
a.Ctnsitoiviolirto...
4 Ouestia

4.1. normt!...........
4.2, jutut......... ,.
To«...,..,.,..»....

5.
5.1. actua.....,,,.,,
5.2. «te«.. .,..,,
ToüL................ 40.«

S, Tali
S.1 actual.,,,,...,.. 6
6.2. ......... 1292 1
To............... ., 7 29.74

8. Es Ä« a . ( 1 729)
TOTAL. . . . . . . . . . . 1
TOTAL doc.). . .. 6

DÈFICIT.... ........ ......SUPERÀVIT... §635 9
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ANY: 137« CLAVA«: Penco GILABERT
OBSERVACIONS: is podrien desglossar m.tlor its despeses grate,
c^ coo tenen un max »m de 3.800 8. de censáis vtoiaris ta comptats
DESPESES auMeiBi total %cap, Xtol·l

TDevo<üC»ó préstecs 54,33
2. Despeses comunes
3, Cénsate í vwlans

3.1. actuate..........
3 f¡ iMiHar

-Ä. WH«---- - - . - - -

3.3, mmisA...,,.,,*
Teli,......,.,,.,,... 4 42J1

4 Guest.«
4.l.irtuat..........

Tol*.................
5, W, Oue.fie...

5.1.
S,2.
Te«...,,,,..,.,,.,..

8. M«ssatgenes 5286 3,35
7. Siliris.......,,,,....
8.E§dwa
S.
TOTAL. . . . . . . . . . Í
TOTAL ,.

INGRESSOS

1. Préstecs, 18.50
2. í vtnt..... 27171
3. í viotete.... i 11.95
4. Oyes««

4.1. normal...........
4.2. jo*«............
Tolal.................

5.
S.i.adual...........
5.2. ¥•«••........... 24Í ?
Total.................

i. Till
6.1. actual........... 4
6.2.vaMM.......... 741510
Total......, ..... 1 7,16

7.
8. Es city a , ( 110)
TOTAL . . . ..... §
TOTAL doc.).. . 9

DÈFICIT.. .„„..SUPERÀVIT ...
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ANY: 1373 CLAVAR!: Guücm LAM8ART
OBSERVACIONS: suposem él total de despeses pel coneaement déte

Hi ha remission« tít cénsate Préstec personal aH.
total

1 Devoluaó prests« 500

Í. Cénsate 1
3.1. MfcMfc.......... 1
3j. nn.....,,,»,.
3J, «MriMM......... l
Toa*................

4 Questia
4.1. ieftjaL .......
4J, valB............
TatoL................

S. Raí. Duc f̂c...
5.1.
SJ.
Total ..... ............

i, Mi8$aigeritt..........
T.Silaris...............
8 Es deu •
Í,
TOTAL. , . , , , , . , . .
TOTAL (ttgonsdoc.)... .

2 Menudesesivans 0,1?
S 14.718

4 Questia
......... i
....... 1811 •

To.................. 3

5.2. ....... .
Tom................. §

6 Talla
8.1. actual...... .....
6.2. vttos...... .....

..... ...........
7.
S, Es dey a
TOTAL... . ....
TOTAL doc.). .

DÉFICIT.,..,...,.., ...... SUPERÁVIT,,,.. ... ., ..
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ANY: 1376 Pere da
OBSERVACIONS: mott dar amb A
comptes. 1*1 na fnEMMQajiea més elevades de t u su ai

' subtotal %cap. %total

> préstecs.
2 Desoeses comunes 6,46
3 Cénsate ivtoians

Î.1.
3J.
SJ. famteaie........
ToUL................

4
4.1. acm*..........
4J, ¥••§............

To..................
S, Rei. Duc.«tc...

5.1.
SJ.
To......... ......

S, ...... 5
7. Sainte...............
8. Es deu •
Í.
TOTAL,... . . . . , , 1
TOTAL ... 1 4

2.MwwdtMSivanr.... 1077 S 1.12
3 Censatsi violans
4,

4.1. normal...........
4.2. .........
To.................. 18,51

S,
5.1-acmal........... 1
5J. val............ 343411
To«...............

Í Tifc
6.1. actual...........
1.2. vales...........
To..................

7
S. Es dey a
TOTAL. . . . . . . . . . . 7
TOTAL (segons doc.)...

« SUPERÁVIT... . .
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ANY: 137«
OBSERVACIONS: i
'anuales' generals i te «

letal

1. Devolució préstecs
2. Despeses comunes
3. Cénsate i vtolans

3J. «tir.....
3J, remissió
To.............

4 Questia
4.i.aduai....
4.2. vi*......
To«.. .........

S. Rei, Duc.etc..
5.1.
S.2.
To.............

8. Mtauttgefies..
7. Seu*»...........

Í,
. . . . . .

TOTAL

•NGRES30S

1.
2, í vans.....

4
4.1.
4,2.
To«.,,.,.,.,,,

5
5.1.
5.2

. ., ,
i lila

6 1. ,
6.2.
Total......... ,

8 Es dty a
. . . . . . . . . .

TOTAL tíoc.). .

3
107010

135S

3
138C 7

1
3

2
2

1

í 33)

5
9

•«40
8

1356 3

10

4

8)
1

133017

..SUPERÀVIT,,
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10.M
40.08

4SJ?

0,10
35,55

1.01

30,55

32,7?



ANY: 1379 CLAVAR!: Guillem UMBAUT
OBSERVACIONS: li ha tatta normal i talla dels jueus. Que pot

LM comptaoilrtzem plegades
subtotal total %cap. «Mat

r Devolució préstecs
2 Despeses comunes
3.Cf*aatoivfelaffa

3.1.«duA_.
3J. VA..,...,,....
3.3. raraiMiò.........
TflttL................

4 Questia

4 J.
To.................. 8000 7,m

5. W» Duckte...
S.1.
5,2.
To.................

6. MiulBiriis.......... 2135 Í 2,04
?, Sitart................
8. Es deu a
§.
TOTAL , , . . , . . , . , 8
TOTAL <*»,).,., 8

INGRESSOS

1.
2, i vans... .

31,47
4 Questia

4.1. *..... ......
4.2. juiys...,..,...,,
To«..,....,,.,...,..

5,
5.1. actual........... i
5.2. vam..... ..... . 6509 2
Total.... ............ 44?31 10 43,88

6, Tall
6.1. actual...........
6.2. vtlts...........
Total..,..,....,.,....

7. Onzè, blat i verema... 6,86
S. Es d«u a universitat.. 4)
TOTAL ....... . . . . 10
TOTAL doc.). , .. 2

DEF»CIT..,292 SUPERÀVIT..,,.. .....{segons doc.)
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ANY: 1380
OBSERVACIONS Es «NI fiaWe M i algunes
partides

1 Devolució préstecs 118182 8,68
t. Despeses comunes 4 1 9.84
3. Cénsate i viotefis

3.2. vtfc............
3.3. ramiaaió.........
Tom................. s

4 Questia
4.1. actual...........

To.................. §000 S.87
5. Rw, Duc*to...

5.1. Matrimoni Duc.....
5.2.Hoat............. 1721 1
To.................. 7221 1 5.»

5. Mm«0*riM.......... 4390 10 3J2
7, Satan................
8. is tel a
Í.
TOTAL . . . . . . . . . . 10
TOTAL (aagontdoc.). ...

1 . 1 1 504 8,43
2. t 1 1 1 8,79
3. i «eteris,...
4 Questia

4.1. normal...,. ..... . 172Î6 S
4.2.JU«!»............ 1859 S
Total........ ......... 13136 14,02

5.
S.i.aduai...........
5.2. v»l«§,.......,„
Total................

6. Tala
6.1. actual...........
6.2. vdtos...........
ToW.................

T.Ptwltnt passai... 7837 7 5,74
8. Es deu a
TOTAL. . . . . . . . . . . i
TOTAL doc.). . 5

DÈFICIT,., ..... , ..... . .SUPERÀVIT...,.., . „
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ANY: 1381
OBSERVACIONS: Tut i m

total

§500
3

4

Devolució pfèste-cs
Despeses comunes
Cénsate i voJans
3, 1. actuate. .........
3.2. ve* ...... ....
3.3. wnittió.........

S
1196210

4 Ouestia
4.1. ......
41. vtla.... .....
Total... ...... ....

S. Re»,
SI
S.2.
To«.. ....... ..

6 ..
7 Sabria..............
8. Es deu i
S.
TOTAL.... ......
TOTAL

1
2
3
4

4.1.
4 f . ...

. .
S

§.1
5.2,
Total.

5 Tait
§1
i 2
Total

? .
8 Es de u a
TOTAL

Ase )

§000

4,W
17.07

«7,08

?»53

3332 5

119374

2,71

7
2557

4

7

S,«
5.70

15.51

24.61

42,38

2018 9

1

1,73
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1 , préstecs.
2 Despeses comunes. 3 5.U1
3 Censateiviolans

3.1. actuate.......... 73W8
SJ. vafe........... Ü1§ 6 6 7S.4Í
$.3. rtmíaaió.........
Total................

4 Quest.a
4.1. actual...........
4 J. vafe...........
TO«....,..,...,...., «x» 7.83

5. Rai, Due,»te„.
SJ. Duqyesa
8,2.
To.................. 5500 5J5

S. ftÍM«J0iries.......... 380Í 3 3.«

8. Es deu a
»,
TOTAL, ..........
TOTAL doe.). ... 11 0792

3.98
2. MtnudOMSivarit..... 265510 2,3?
3.Cifiute¡violiris.... 11,07
4 Questia

4,t, normal...........
4.2. fueur...........
To..................

5.
S.l.actuai..........
5.2. ¥8l8S.,.........
ToW................. 4S.5Í

S. Tala
8.1. actual......... 8
5.2. ...., 5
Total................ 1 35,9?

7
8. Es deu a .
TOTAL., , . . . . 11199811
TOTAL doc.).... 1 9

DEFlCiT,..,.........,....SUf3ERAVlT , . .
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Jfcüfï 1384 CLAVARI: Bernat POL
OBSERVACIONS: La tala ta
la recaptació déte jueus i la host.

total %cap. %tot»l

1 . Devolució préstecs
2 Despeses comunes 173183
3 Censáis ivtolans

3.1. actuate.......... 17707
31. vaaa............
3.f wniaaio......... S
TotaL...............

4 Questia

4,2. .........
Total................ SOOJ 7»4i

5. Rei.
5.1. Ho«
5.2,
To«,.,...,..,.,,.,., S3? 4 §»SS

""- 2.18

8. Es deu a
Í.
TOTAL. . . . . . . . . . . 5
TOTAL . „

1 .
2. 2,14
3. i
4 Questia

4.1. nomiiL... ......
4.2. jiJttJS,. ...... ...
To..................

§,
5.1. actual......... .
5.2, .......
Total................. 4

6. Tala
6.1. actual........... i
0.2. ...... §13
Toial................. i

?
8, Es deu a
TOTAL. . . . . . . . . . 7
TOTAL . .

DEFICIT..................SUPERAVIT...... ...........



ANY; 1385 CLAVARI: Pere de
OBSERVACIONS: Total despeses a déte

UrermssiodelahostiaWestad.nslaíallavella.

1 De vokí c»ó préstecs
f. Despeses comunes
3. Cénsate i vwlarrs

3.1.
M.-
3J. famiatÍ6.........
TIA.,,.,......,...,. s

4.Quaatia
4.1. actual..........
4.2. ¥•••............
To«.,,,,..,,.,.,,..,

S. Rei. Omite,, .
5.1. Heat
S,2.
ToW................. 54«

8. Missatgeries
7. Sitar*...............
S. Estela
S,
TOTAL, ..... . ..
TOTAL . ..

2,41
2. MwudMMiWto..... 2.»
3. í
4 Questia

4,2. jii·i............. 1919 S 1,14
To«,,,,...,.,,...,.

5.
5.1. actual....... .
5.2, vaflOC'... .......
To«,..,.,,,.,.,,,,.. 8

6, Tul
6.1. actual...........
6¿. vales.... ....... S
ToW................. 6

7,
S. Es dty a
TOTAL. . . . . . . . . . . 8
TOTAL doc.). . ..

DEFICIT..»,..... ......... SUPERÁVIT., .......... , ,
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ANY: 1389 CLAVAR«:
OBSERVAOOHS:

DESPESES subtotal total Heap. %total

1. DevoJuoo préstecs
2 Despeses comunes 33,41
3. Cénsate i rolans

3.1. adulto.........
3J. vtis.,.,,.....,, 1273 4
3,3. remtssto
To«..,.,,,........., 4

4 Questia
4.1. actual..........
4.2. YalB............
To«..........,,.,..,

S. Rai, Duetto...
5.1.
S,2.
Ti«,.,....,....,..,.

5. .......
7. Sateto..... ........
8. Es (te a
i.
TOTAL........... S
TOTAL A».)....

1.
2.Manudasasivaria..... 11.79
XCtmatoiviolvto....
4,

^l.nomnl...........
4.2. Juins..,......... 22W
ToW................. S,2

S.
5.1. actual........,.
5J. v»les.....,,.,.,
TôîJ................ 30,74

6. Tita
61. actual...........
8.2. ¥•»•§.........

7,
8. Es deu t
TOTAL. . . . . . . . . . . 9
TOTAL ...

.....SUPERÁVIT., .. .
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Dit
1333-1389

1
Any

2 3 4

1333 44
1337 m
1300 -
1372 -
1373 (§1)
137S -
1370 11
1379 •
1380 §
1301 5
1383 -
13S4
13fS -
1389 -

38
24
10
54
,
9
40
17
20
1§
5
16
,
33

10
14
23
42
(70)
m
49
73
57
§7
78
74
(41)
S7

-
.
,

.

.
,
8
e
8
8
7

.

5
raittuc

5S

§ ?
«É

3(5) -
15

3

m
2
35

3
5
0*5
(3)

1, tí» 2. 3 dft
i 4, 3, al ret o al duc tora

m ti 8 7. í

1
Any

133? 18
1350 -
1300 7
1372 18*5
1373 33
1370 21
1378 -
1379 -
1380 8
1381 10
1383 4
1384 -
1385 2
1309 -

2
virà

1
11
0*4
19
0*1
1
O'l
7*
§'
Í; 2*
2
2
2
12

3
cens/viol

.

15
22
12
15
,
38
32
24
16
11
.
26
48

4

4§'§
18

.
25
19
1

14
25

.
1
9

5 6
taNa

40
22
41
50
2?
59
31
44
39
42
47
70
33
31

49
30
7

33
17

36
28
35

1256


	TMTR_1198.pdf
	TMTR_1199.pdf
	TMTR_1200.pdf
	TMTR_1201.pdf
	TMTR_1202.pdf
	TMTR_1203.pdf
	TMTR_1204.pdf
	TMTR_1205.pdf
	TMTR_1206.pdf
	TMTR_1207.pdf
	TMTR_1208.pdf
	TMTR_1209.pdf
	TMTR_1210.pdf
	TMTR_1211.pdf
	TMTR_1212.pdf
	TMTR_1213.pdf
	TMTR_1214.pdf
	TMTR_1215.pdf
	TMTR_1216.pdf
	TMTR_1217.pdf
	TMTR_1218.pdf
	TMTR_1219.pdf
	TMTR_1220.pdf
	TMTR_1221.pdf
	TMTR_1222.pdf
	TMTR_1223.pdf
	TMTR_1224.pdf
	TMTR_1225.pdf
	TMTR_1226.pdf
	TMTR_1227.pdf
	TMTR_1228.pdf
	TMTR_1229.pdf
	TMTR_1230.pdf
	TMTR_1231.pdf
	TMTR_1232.pdf
	TMTR_1233.pdf
	TMTR_1234.pdf
	TMTR_1235.pdf
	TMTR_1236.pdf
	TMTR_1237.pdf
	TMTR_1238.pdf
	TMTR_1239.pdf
	TMTR_1240.pdf
	TMTR_1241.pdf
	TMTR_1242.pdf
	TMTR_1243.pdf
	TMTR_1244.pdf
	TMTR_1245.pdf
	TMTR_1246.pdf

