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COL·LECTA DE LLEIDA

Si la col·lecta de Girona es caracteritzava pel seu grau de
descentralització el cas de Lleida és exactament el contrari.
Aquesta, tal vegada, seria la principal característica: l'extraordi-
nari pes de ¡a capital del Segrià. Pel que fa al territori, la col·lecta
lleidatana ocupava 2.349 quilòmetres quadrats de les terres de
ponent, el que la situava com a quarta col·lecta més extensa del

Figura IX-J. Les universitats
de la col·lecta de Lleida
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ALCOLETGE (16)
ALFARRÀS (1)
ALFÉS (30)
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MONTOLIU DE LLEIDA (27)
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PORTELLA, LA (5)
PUIGGRÒS (38)
PUIGVERD DE LLEIDA (33)
ROSSELLÓ (6)
SARROCA DE LLEIDA (49)

SENAN (44)
SERÒS (46)
SOLERÀS, EL (54)
SOSES (23)
SUDANELL (26)
SUNYER (29)
TARRÉS (60)
TORMS, ELS (66)
TORREBESSES (51)

TORREFARRERA (9)
TORREGROSSA (37)
TORRES DE SEGRE (25)
TORRE-SERONA (10)
VALLCLARA (71)
VILANOVA DE LA BARCA (13)
VILANOVA DE SEGRIÀ (7)
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país, per darrera únicament de Girona, Tortosa i Tremp i Pallars, per aquest ordre. Els 81 llocs i universitats
incloses dins el seu territori dibuixaven uns límits pràcticament idèntics als de les actuals comarques del
Segrià, al nord, i les Garrigues, al sud de la col·lecta. A part dels termes dels seixanta-dos municipis que avui
s'integren en aquestes dues comarques, la col·lecta incorporava també dos municipis de la Conca de Barberà
al sud, Senan i Vallclara, i quatre més del Pla d'Urgell, en els límits amb les veïnes col·lectes de Tàrrega i
Balaguer (concretament, Bell-lloc d'Urgell, Bellvís, el Poal i Torregrossa).

Un territori delimitat per la frontera aragonesa a l'oest, la Noguera Ribagorçana i el riu Corb des d'Alfarràs al
Poal al nord, la plana urge/tenca a l'est, amb un trànsit ben fluïd cap a les veïnes col·lectes de Balaguer í
Tàrrega, i, vers el sud, el gran riu Ebre i les montanyes de Prades, als límits amb les col·lectes de Tortosa
i Montblanc. Un marc geogràfic, d'altra banda, ben obert a l'eix de comunicació fonamental que travessa la
col·lecta d'est a oest, tot seguint el camí reial de Barcelona a Aragó. Aquest territori era ocupat per una
població fortament concentrada a la capital, on s'agrupava el27,4% de tots els focs comptabilitzats el 1553.
En total a la col·lecta lleidatana existien 4.175 focs d'habitants, el que la situava per aquest concepte en
cinquena posició entre les vint-i-dos col·lectes —si comptabilitzem la de Barcelona—, només superada per
les col·lectes articulades entorn de les grans ciutats del país, com ara la mateixa capital esmentada, Girona,
Tarragona i Perpinyà.

La relació entre el territori i el seu poblament ens situa la col·lecta de Lleida en una posició de menys relleu.
Amb els seus 1,78 focs per quilòmetre quadrat es situava en novena posició, en nivells molt semblants als
de les col·lectes de Cervera o Vic. En tot cas, per sota de la mitjana catalana de 2,02, una mitjana que, però,
només superaven set de les vint-i-dos demarcacions en què la Diputació del General havia estructurat el país.
Aquells homes deponentes trobaven en situació de dependència senyorialen uns percentatges més elevats
que els de la mitjana del país. Dels 1.559 focs de la col·lecta sota domini reial 1.180 (és a dir, un 75,7%)
corresponien al territori de ¡a ciutat de Lleida. La capital constituïa pràcticament una illa en un mar de terres
de barons. Aquest fet explicaria el fet que encara que els senyors laïcs i eclesiàstics dominaven només un

Figura IX-2. Dominis seny orláis: distribució en
percentatge dels focs de la col·lecta de Girona
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62,4% dels focs de la col·lecta, controlaven, en canvi, fins a un 79,8% del territori i un 86,2% dels llocs. Una
societat, doncs, fortament feudalitzada, en la qual les estructures de la Diputació penetren amb força
dificultats.

Les terres de baró de la col·lecta es caracteritzaven, d'altra banda, per una fortíssima fragmentació. Així, el
monarca tenia sota el seu domini quatre vegades més focs que el primer senyor de la col·lecta. Només nou
barons laïcs i eclesiàstics superaven el centenar de focs en el tombant de segle —prenent les dades del
fogatge del 1553 com a referència. Entre els dominis seculars destacava el del primer senyor de la col·lecta,
el marquès d'Aitona que controlava cinc llocs, més de 260 quilòmetres quadrats i 420 focs. Molt de lluny el
seguia el duc de Cardona (233 focs) i les famílies Santcliment (162) i Queralt (110). El poder dels barons

Figura IX-3. Els dominis senyoríals al territori de la col·lecta de
Lleida
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eclesiàstics era molt superior. L'orde de Sant Joan de Jerusalem controlava nou llocs i 387 focs i l'abat de
Poblet, des de la seva seu al sud de la col·lecta, fins a catorze llocs i 322 focs. El Capítol de la Seu d'Urgell
amb220'focs ¡els monestirs d'Alguaire, al nord (210), ¡Scala Dei, al sud (108), completen la relació de cenobis
¡poders religiosos amb dominis de més de cent focs a la col·lecta.

Sobre el territori aquests dominis senyorials s'agrupaven de forma inequívocament compacta (figura 3). E/
monarca controlava un nucli allargassat en torn de la capital, on destacaven l'extensíssim terme de la ciutat,
així com els d'Almacelles, Alpicat, els Alamús i Bell-lloc d'Urgell. Fora d'aquest àmbit les possessions reials
eren escassíssimes (destacant les Borges Blanques). Aquesta zona que hem delimitat es trobava bàsi-
cament envoltada per terres de barons eclesiàstics, des de Senan, al límit oriental de la col·lecta, fins a
Juncosa al sud, ¡Soses, a l'est. Aquestes senyories, com hem dit, encerclaven gairebé del tot—sobretot pel
sud— les terres del reia la col·lecta. Finalment, en una mena de tercera anella, més a l'exterior, es situaven
la major part dels dominis jurisdiccionals dels barons laïcs. AI nord, hi trobem un nucli format per les
universitats de Torregrossa, Arbeca, Puiggròs i Juneda; al sud en els límits amb la col·lecta de Tortosa, un
extensíssim nucli de propietats senyorials on destaquen les viles de Serò, Aitona i la Granadella.

Pel que fa als principals centres de població de la col·lecta, el monarca controla va únicament tres de les deu
principals viles i ciutats. A part de la capital, les esmentandes viles d'Almenar i les Borges Blanques. En
qualsevol cas cal assenyalar el fet que la ciutat de Lleida multiplicava per deu el nombre d'habitants de la
segona vila de la col·lecta. Si el fogatge del 1553 li assignà una població de 1.180 focs al seu terme,
l'ambaixador venecià S. Cava///, de pas el 1567, calculà que la ciutat estricta aplegava ja uns 1.400 "i és una
mica mercantil". Cap altra ciutat feia ombra a la capital de la demarcació. El marquès d'Aitona era senyor de
la segona i la quarta universitats de la col·lecta, Seròs ¡Aitona respectivament, centre històric dels seus estats
patrimonials, estesos per tot el país. Les altres cinc viles eren senyorejades per cinc barons diferents: la
tercera vila de la col·lecta, Arbeca, pertanyia al duc de Cardona. Alguaire, al poderós cenobi constituït dins
el seu terme; Alcarràs pertanyia a la família Santcliment, indirectament implicada a les alteracions
aragoneses; la Granadella, al polèmic diputat militar durant les Corts del 1585, don Joan de Queralt; i fi-
nalment la jurisdicció damunt l'Albi, era propietat de la família Eríll.

Les principals viles i universitats de la col·lecta contituïen alhora alguns del centres recaptadors de la
Diputació a la col·lecta. El nombre de taules, però, era extraordinàriament elevat. Per això a aquests centres
principals s'afegien pràcticament totes les universitats de l'oest de la col·lecta, a la frontera aragonesa, que
disposaven de taules dels drets d'entrades i eixides, des d'Alfarràs, al nord, fins a la Granja d'Escarp, al sud.
Fins i tot una segona línia de taules del General es situava just al darrera, per acabar de controlar les
mercaderies procedents del regne veí. Així, trobem taules dels drets d'entrades i eixides a poblacions com
a Vilanova de la Barca, Alfés o Torrebesses. Dos eixos, per tant, que, un al costat de l'altre, travessaven la
col·lecta de nord a sud. Un tercer eix segueix el camí reial i afegeix a la xarxa de taules dels drets d'entrades
i eixides una altra de taules dels drets de bolla de plom i segell de cera. Aquest tercer eix, constitueix la prin-
cipalíssima via de comunicació de la col·lecta, entre Cervera i Tàrrega a l'est i Montsó a l'oest.

Figura IX-4. Les deu principals universitats de
la col·lecta de Lleida segons el fogatge del 1553

Lleida 1.180
Seròs 189
Arbeca 153
Aitona 145
Almenar 137
Alguaire 137
Les Borges Blanques 113
Alcarràs 111
La Granadella 89
L'Albi 82
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L'existència de la frontera aragonesa determinava una especial atenció de l'administració del General a les
rutes que cap al nord conduïen des d'Alfarràs cap a la conflictiva Ribagorça i cap al sud, des de Seròs i la
Granja d'Escarp, vers Mequinensa i Casp. La ubicació de les taules del General damunt l'espai evoca també
l'existència de vies de comunicació obertes al sud amb les col·lectes de Tortosa a través de la taula de Maials,
en direcció a Reus i Tarragona, a través de la taula de la Granadella, i cap a Montblanc, des de les Borges
Blanques i l'Albi. Les universitats travessades per aquestes vies principals, sobretot les de les rutes del
comerç aragonès, presenten clarament les majors densitats de població de la col·lecta (figura 5). El sud de

Benavarri •

Figura IX-5. Distribució damunt el territori de la col·lecta de
Lleida de la població i l'administració dels drets del General

|_| 0-0,25

Q 0,25-0,75

[HT] 0,75-1,25

ü 1,25-2

S 4,5-7

7-12

+12

Tàrrega!
ill • Cervera

Montblanc
Reus i

Tarragoi'na

Flix i
Tortosa

Colliders, guardes ordinaris i credencers dels drets del General

Collidor i guarda ordinari dels drets del General

Guarda ordinària dels drets del General

Q Bollador i tenaller dels drets de bolla

OLIANA Deu principals nuclis de població de la col·lecta

—655—



L'organització territorial de la Diputació afináis del Cinccents. La col·lecta de Lleida

Figura IX-6. Evolució del preu dels encants dels drets de
bolla de plom i segell de cera de la col·lecta de Lleida i

proporció respecte al total de Catalunya
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la col·lecta, en contrast, en les derivacions de les muntanyes de Prades, presenta els majors índexs de
despoblació: el terme de Juncosa, en el cas més extrem, presenta una densitat d'habitants interioráis 0,25
focs per quilòmetre quadrat.

Per desgràcia no disposem de dades corresponents als drets d'entrades i eixides. Sens dubte, ens
proporcionarien una visió més ajustada de la situació de la col·lecta lleidatana, una demarcació caracteritzada
pel f et fronterer. Disposem, això sí, de les dades corresponents als encants dels drets de bolla de plom ¡segell
de cera de la col·lecta durant el període 1554-1599 (figura 6). En termes globals, apunten un creixement f orca
tímid del preu dels encants entre una i altra data extremes, concretamet, un 45,7%. Petit augment molt ert
la línia del que succeeix a les veïnes col·lectes de Tàrrega (19,4%) i Balaguer (66,1%). Si la tendència general
del mig segle no aporta cap mena d'especif¡citat al cas lleidatà, una anàlisi més porenoritzada ens descobreix
una evolució molt diferent a l'habitual. Gairebé totes les col·lectes del país ens dibuixen una evolució de fort
creixement durant la primera part d'aquest mig segle seguida d'un estagnament o fins i tot un declivi posterior.

El cas de la bolla de Lleida és força diferent en aquest sentit. Així, la divisió del mig segle en dues meitats
ens presenta una evolució força homogènia. Així, entre 1554 i 1572 el creixement fou d'un 21,7%, el
percentatge d'augment més petit de tot el país, tret de la col·lecta de Vilafranca del Penedès. Els anys pos-
teriors que configuren el període 1572-1599, presenten un ascens molt semblant del 19,8%, percentatge que,
en contrast amb l'anterior.és el cinquè més important de Catalunya. Com explicar una i altra dada?

Figura IX-7. Evolució del preu dels encants dels drets de
bolla de plom i segell de cera a la col·lecta de Lleida (1554-1599)
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Principalment podem fer-ho a través de dos fets. En primer lloc, la negativa evolució de la bolla lleidatana
durant la dècada dels cinquanta i primers triennis dels seixanta, durant els quals passà de les 10.506 del
trienni 1557 a les 9.420 del 1566, el que suposa un descens del 10% en les expectatives de recaptació. De
l'altra, el fortíssim creixement dels preus dels encants a finals de segle, quan es passa de les 11.130 lliures
del 1590a 15.903 del trienni 1602, el que suposa un espectacular augment del 42,9%. La col·lecta lleidatana
sembla, per tant, haver experimentat una situació de crisi anterior a la que durant la dècada dels vuitanta
afecta tot el Principat i, alhora, aconsegueix una recuperació molt important abans del canvi de segle.

Figura IX-8. Evolució del pes dels encants dels drets de bolla de plom i
segell de cera a la col·lecta de Lleida en el conjunt de Catalunya (1554-1599)
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Aquest tímid creixement global del preu dels encants porta evidentment a una pèrdua de pes de la bolla de
Lleida en el conjunt de la recaptació catalana, que cal quantificar en un24,7%. Siel 1554 la col·lecta lleidatana
representava un 7,1% del total de la recaptació tret de les bolles de Barcelona i Conflent, el 1572 aquesta
participació s'havia vist reduïda al 5%. Podem dir, per tant, que la crisi arribada prematurament a les terres
de la col·lecta va provocar una pèrdua de pes específic notable de la demarcació en el conjunt català (figura
8). Durant el període posterior, entre 1572 i 1599, la participació lleidatana en la recaptació de la bolla arreu
de Catalunya augmentarà lleugerament fins al 5,4% del tombant de segle. En tot cas, aquesta pèrdua de pes
ca/ situar-la en un context general de crisi recaptadora a les terres de ponent, si tenim en compte els
retrocessos que es produeixen també a Cervera (-0,4) i sobretot Balaguer (-14,2%) i Tàrrega (-38,3%).

La relació entre població —mantenint com a constant les dades relatives al fogatge del 1553— i expectatives
de recaptació dels drets de bolla ens pot servir també per caracteritzar més ajustadament la realitat social
i econòmica lleidatana. En el mig segle, l'evolució situa la col·lecta en el grup de les menys expasives, jun-
tament amb les dels seu entorn. El 1554, la col·lecta de Lleida amb un índex de 2,4 era la vuitena de dinou
demarcacions analitzades pel que feia a aquesta ratio lliures de bolla per foc. El 1563, com a conseqüència
de la crisi esmentada, havia perdut posicions fins a aparèixer en el tretzè lloc. Els triennis 1572 ¡1581 la trobem
només lleugerament recuperada en onzena posició i encara el 1590 i 1599 guanya un altre lloc per acabar
et segle en desè lloc. Una posició, per tant, mitja dins el conjunt català, però que remarca una vegada més
una certa pèrdua de pes relatiu pel que fa a la recaptació. En qualsevol cas, com s'ha dit abans, caldria
c°rnptaramb les dades coresponents als drets d'entrades i eixides per dibuixar més exactament l'evolució
de la col·lecta.

L'evolució de l'organització de la Diputació local al llarg de la segona meitat del Cinccents presenta uns trets
també força característics a Lleida.L'element més destacat era el gruix de l'estructura de la institució a la
Mateixa Lleida. De fet, la ciutat era la segona del país pel que feia a oficials ordinaris estables de la Diputació
'doblava pràcticament el nombre d'oficis de la Generalitat a les altres grans ciutats del país com ara Perpinyà,
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Girona, Tarragona i Tortosa. Vint-i-set oficials servien el General a la capital, dels quals sis foren creats al
llarg de la segona meitat del Cinc-cents. Les taules foranes eren regides per vint-i-cinc collidors. Durant el
mig segle que analitzem únicament fou creat un nou ofici fora de Lleida, concretament en desdoblar-se el
1566, l'únic collidordels drets d'entrades i eixides d'Alfarràs. A diferència d'altres col·lectes en forta expansió,
aquests desdoblaments no foren aprovats per a la col·lecta de Lleida de forma sistemàtica.

A Lleida l'estructura de la Diputació es caracteritzava per una densa xarxa d'oficials recaptadors, encarre-
gats de l'administració dels safrans (dos veedors), dels drets de bolla i d'entrades i eixides. En la cúspide
existia un credencer dels drets de bolla, encarregat màxim de la recaptació de l'impost i de la relació amb els
arrendadors, i per als drets d'entrades i eixides un receptor dels llibres i diners de les taules foranes,
encarregat de les relacions entre l'estructura central i les taules locals i un receptor-duaner de la casa del

Figura IX-11. Extracció social superior i inferior dels oficials locals de la col·lecta de Lleida
(1524-1599)
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33,82%

66,18%
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M Pagesos

General encarregat de la recaptació dins la ciutat. Aquest era auxiliat pe r dos credencers. Les feines de carrer
més directamen fiscalitzadores eren portades a terme pels guardes ordinaris: a Lleida a existien un per a tota
'a ciutat i set mes distribuïts establement a cadascuna de les portes de la ciutat El 1573 aquesta estructura
fou perfeccionada amb la creació d'un nou guarda ordinari. A més, la Diputació local havia atorgat a dos
oficials auxiliars una mena d'exclusiva per tal de f er els ploms i la cera pera marcaries mercaderies subjectes
3 imposicions i proporcionar la tinta i el paper necessari per a tots els oficials locals.

L'estructura de la recaptació es trobava força desenvolupada a Lleida en arribarà mitjans del segle XVI. Les
transformacions posteriors afectaren sobretot les funcions de govern ¡justícia local. Així, la petita cort del
diputat local passà de dos oficials —l'assessor jurídic i l'escrivà o notari existents a les petites col·lectes—
a sef en només catorze anys. D'una banda, el1578 es crearen a Lleida els oficis d'advocat i procurador fiscal,
necessaris per a millorar la persecució dels fraus contra el General. Del'altra, entre 1574Í1586 la Diputació
cfe/ General aconseguí els serveis de tres trompetes o corredors, encarregats d'auxiliar la petita cort de la
Generalitat i fer sentir la seva activitat a tota la ciutat. La construcció d'una nova casa del Generala la ciutat
entre 1574 i 1578 no degué ésser aliena a aquesta evolució de l'estructura organitzativa de la col·lecta.En
Arries generals, els 52 oficials ordinaris existents a la col·lecta de Lleida situaven aquesta demarcació com
/a segona del país, juntament amb la de Girona (52), per davant de les col·lectes de Tortosa (50) i Perpinyà
(44).
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Cal caracteritzar no només les estructures de la col·lecta sinó també els homes que en formaven part.
Comencem per la màxima dignitat de la Generalitat a Lleida: el diputat local. La principal característica
d'aquest oficial a la ciutat era la seva extracció dins els grups privilegiats (figura 11). Gairebé quatre de cada
cinc diputats locals nomenats a Barcelona entre 1524 i 1599 provenien d'aquest marc social. Els principals
beneficiats d'aquest domini no eren, però, els militars tradicionals (amb el 10,5% dels nomenaments), sinó
el clergat —sobretot canonges i preveres beneficiats de la Seu—, amb una participació en l'ofici un 10,6%
superiora la mitjana de totes les col·lectes, els ciutadans (un 6% més representats) ielsgaudints (un 9,4%).
Amb un 79% dels oficis en mans dels grups privilegiats, la col·lecta de Lleida es situa va com la quarta del país
en aquest concepte, només superada per les altres tres col·lectes més importants del país i igualment
cobejades pels mateixos estaments. Aquests grups a més, no permeteren que l'ofici escapés ni una sola
vegada durant el període considerat a mans d'un diputat local que residís fora de la capital de la col·lecta.

En el pol oposat, els mercaders es veieren apartats del control de les diputacions. A Lleida obtingueren un
20% menys de nomenaments que al conjunt del país. Només a Tortosa i Balaguer hi trobem menys diputats
locals mercaders. Si aquest percentatge afecta l'ofici de diputat local, un de molt semblant, concretament,
d'un 19,3% reflecteix igualment el de nomenaments de mercaders com a oficials ordinaris per dessota de la
mitjana catalana. És a dir, els mercaders no optaren, com a Girona, per acaparar els oficis ordinaris per
compensar el seu allunyament dels càrrecs de diputat (Lleida és la col·lecta catalana amb un percentatge més
baix de mercaders entre els oficials ordinaris).

Figura IX- 10. Distribució dels oficis locals de la Diputació
per categories socials a la col·lecta de Lleida

Militars
Clergat
Ciutadans
Gaudints
Mercaders
Artistes
Menestrals
Pagesos

Diputats locals

10,53
31,58
21,05
15,79
10,53
10,53

-
*

Ordinaris

1,82
7,27
1,82
3,64

20,00
10,91

41,82
12,73

(1564-1598)

Mosquetes

.
-
-
-

4,23
2,82

60,56
32,39

En aquest graó de l'administració local predominaren de forma molt important els nomenaments entre els
menestrals, encara que artistes i pagesos representaren també més del 10% dels nomenaments. Entotcas,
a Lleida, els menestrals obtingueren un 16,6% més de càrrecs que al conjunt del país, apareixent Lleida com
la tercera col·lecta en aquest aspecte per darrera només de Puigcerdà i Camprodon. En conjunt els grups
no privilegiats es feren amb el 85,4% dels nomenaments. Únicament alguns clergues i gaudints s'interes-
saren per alguns d'aquests oficis. Si un fet domina, per tant, en la caracterització dels guardes ordinaris de
la col·lecta és, per tant, l'importantíssim absentisme dels mercaders. O bé jugaven un paper econòmic molt
reduït a la ciutat o bé mostraren un estrany desinterès per aquests oficis estables del General.

Com en el cas dels oficis de diputat local, cal assenyalar també el baix percentatge de guardes ordinaris que
estranys a la població pera la qual són nomenats. Aquesta circumstància es repeteix únicament en un 8%
dels casos, ben per sota de la mitjana catalana del 12,6%. La ciutat de Lleida, per tant, no acostuma a im-
posar els seus candidats a les taules foranes de la col·lecta. Són més aviat menestrals i mercaders
barcelonins els qui ocupen oficis a la mateixa ciutat de Lleida o a les taules d'Alguaire ¡Alfarràs, en el camí
cap a la Ribagorça. La dificultosa penetració de la influència de la Diputació a nivell local es posa de manifest
a través dels nomenaments de mosquetó guarda extraordinari. Tot i comptar la ciutat de Lleida amb un 27,5%
de la població de la col·lecta, hi trobem —entre el 1560 i el 1599— el 84,9% d'aquests oficials extraordinaris
domiciliats a la capital, un percentatge al qual només s'apropa de lluny la ciutat de Vic. La figura 13 mostra
ben a les clares la persistència d'aquest fenomen. Ni abans ni després de les Corts de Montsó del 1585,
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aquesta proporció de nou a u experimentarà canvis resseyables: els triennis 1560-1569 una mitjana del
90,9% dels mosquetes viuen a Lleida; entre 1587 i 1599, ho fan un 89,7%. Sembla, per tant, que la Diputació
local va trobar moltíssimes dificultats per reclutar aquests guardes extraordinaris fora de la ciutat capital de
col·lecta. En aquest sentit, la figura 14 ens mostra un territori pràcticament buit de color amb una gran taca
central corresponent estrictament al terme de la ciutat de Lleida. Només Aguaire i en menor grau Alcoletge
i Torres de Segre proporcionen més d'un sol mosquet al servei de la Diputació durant el darrer terç del Cinc-
cents.

El fet que la immensa majoria dels mosquetes residissin a la ciutat de Lleida determinava la seva extracció
professional. Així, en correspondència amb la seva residència urbana la majoria dels guardes extraordinaris
de la col·lecta lleidatana eren menestrals (60,6%). Gairebé un terç eren pagesos (32,4%), mentre els artis-
tes i menestrals no arribaven al 3%. Aquest domini dels menestrals únicament era superat a la col·lecta de
Camprodon. Més de la meitat d'aquells menestrals (55,8%) s'ocupaven al sector productiu del vestit i el calçat.
Es tractava d'una proporció onze punts superiora la mitjana catalana. La majoria d'aquests menestrals —
dominants com hem vist entre els oficials ordinaris—, concretament tres de cada quatre, a més, treballaven
als processos d'acabat dels productes, un percentatge molt superior al del conjunt del país. La resta dels
mosquetes es repartien de forma molt dispersa entre la resta dels sectors productius, d'acord amb la
proporció comú en d'altres col·lectes.

Com a mesura de la dificultat per renovar aquests guardes extraordinaris —d'acord amb la política general
que els consistoris barcelonins van tendir a aplicar durant la segona meitat del Cinccents— la durada dels
mosquetes lleidatans en els seus càrrecs es situa clarament per damunt de la mitjana del país, amb 1,41

Figura IX-12. Comparado entre l'extracció social dels oficials locals de la col·lecta
de Lleida i els de la resta de Catalunya. Diferència en percentatge (1524-1599)
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Figura IX-13. Evolució cronològica del percentatge d'oficials
extraordinaris residents a la capital de la col·lecta (1560-1599)

100,00 1
90,00 -
80,00 -
70,00 .

60,00 •
50,00 .

40,00 -
30,00 .
20,00 .

10,00 •
0,00.

156

r _ _

D-69 1569-78 1578-87 1587-99

Menispermosquet. Com a mitjana, entre 1560 i 1599 la proporció de guardes extraordinaris a Lleida respecte
al total de les col·lectes es situava lleugerament per sota de la proporció dels habitants a la col·lecta. A Lleida
residia un 5,8% dels habitants del país i alhora comptava amb un 5,2% dels mosquetes al servei de la

Figura IX-14. Universitats on resideixen els mosquetes
de la Diputació dins la col·lecta de Lleida i nombre

d'aquests (1560-1599)
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Diputació. Aquesta proporció de mosquetes a la col·lecta es reduí dràsticament coincidint amb l'aparent crisi
dels seixanta. Si durant els triennis del 1560 al 1569 la proporció dels mosquetes lleidatans era del 14,5%
del total del país (era aleshores la col·lecta amb major nombre de guardes extraordinaris en actiu), a l'mals
de segle aquest percentatge s'havia vist reduït fins al 6,1% i la de Lleida havia passat al cinquè lloc pel que
feia a nombre de mosquetes.

Les dificultats per disposar de mosquetes procedents de fora de la col·lecta es posen de manifest en
comptabilitzar la densitat d'aquests oficials per cada cent focs a l'àmbit rural. Durant el període 1560-1599
el percentatge de mosquetes per foc era de 0,53%, només superior als de les col·lectes de Montblanc i la Vall
d'Aran i superat per altres circumscripcions tan difícils com ara Tremp ¡Pallars, Castellbò o Berga. Aquesta
mateixa densitat d'oficials a la capital de col·lecta oferia tot un altre índex. Amb 7,8 mosquetes per cada cent
focs la ciutat de Lleida era la sisena del país amb major densitat d'aquesta mena d'oficials. En termes
generals, sumant les densitats corresponents a les viles foranes i la capital, amb un índex de 2,5, la col·lecta
de Lleida era la dotzena del país, amb dades lleugerament superiors a les de les veïnes demarcacions de
Tàrrega i Balaguer, amb les quals formava en certa forma sistema.

Com correspon a una col·lecta on els oficis de guarda extraordinari eren fermament controlats des de la
capital, un 83,5% dels mosquetes que hi residien procedien de la mateixa col·lecta. Aquest percentatge era
més d'onze punts superior al de la mitjana catalana. La col·lecta sobretot exportadora de personal per a
d'altres estructures organitzatives locals del General. La majoria dels pocs guardes extraordinaris arribats a
la col·lecta procedien de Balaguer (38,1%) i s'aplicaven sobretot a la persecució dels fraus a les vies d'en-
trada del comerç aragonès del nord. La resta es dividien gairebé a parts ¡guals entre les veïnes col·lectes de
Tàrrega i Tortosa (19% cadascuna) i en menor grau arribaven des de les terres de la Segarra (9,5%).

Molt més important, però, que els fluxes d'entrada resultaven els de sortida de lleidatans vers altres col·lectes.
En un intercanvi bilateral força ajustat, els lleidatans constituïen més del 41% dels mosquetes foranis a la
col·lecta de Balaguer. Una i altra col·lecta, Lleida i Balaguer, presenten aquí, com a moltes altres variables

Figura IX-15. Procedència dels mosqueters
arribats a Lleida des d'altres col·lectes

Figura IX-16. Col·lectes amb mosqueters pro-
cedents de la de Lleida (% sobre el total dels que

venen de col·lectes forànies)
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ja analitzades, una intensa analogia en la seva evolució al llarg del Cinc-cents ¡presenten molts trets comuns.
Un altre destí comú per als lleidatans era la col·lecta de Tortosa, on representaven el 35% dels guardes
foranís. El nord i el sud de la col·lecta constituïen, per tant, els dos eixos fonamentals a través dels quals la
capital de ponent deixava sentiria seva influència. Finalment, era considerable el pes dels lleidatans entre
els mosquetes foranis a les terres de la Vall d'Aran (16,7%) i Tàrrega (11,1 %) per esmentar només aquelles
col·lectes on superaven el deu per cent.

Podem dir que la col·lecta de Lleida presenta alguns trets força particulars. D'una banda, un grau de
centralització intens de l'administració de la Diputació, tant pel que fa a l'estructura com a la procedència dels
oficials que s'hi integren. De l'altra, les dades sobre expectatives de recaptació dels drets de bolla i altres
connexes semblen indicar una evolució peculiar dins la història econòmica catalana de la segona meitat del
Cinc-cents. En qualsevol cas, la majoria de les dades que aquest apèndix ofereix reforcen la idea del
manteniment de la importància d'aquestes terres en el context de la Catalunya en transició de l'època.
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COL·LECTA DE MANRESA

Al cor de Catalunya la col·lecta de Manresa tenia una
extensió de 1.397 quilòmetres quadrats, la tretzena del país
pel que feia a la seva superfície. S'hi poden comptabilitzar
fins a 71 llocs i universitats agrupades actualment en 41 mu-
nicipis. D'aquests, 34 pertanyen avui a la comarca del
Bages. Podem dir, per tant, que els límits de l'antiga col·lecta
de Manresa i de la seva comarca actual eren força sem-
blants. Només el terme de Cardona, als límits septentrionals
de la col·lecta restava fora dels seus límits, agregat a la
Diputació local de Cervera (com veurem, però, la bolla de

Figura X-1. Les universitats
de la col·lecta de Manresa

AGUILAR DE SEGARRA (13)
ARTÉS (19)
AVINYÓ (10)
BALSARENY (8)
CALDERS (20)
CALLÚS(6)
CASTELLBELL i EL VILAR (36138)
CASTELLCIR (22 134)
CASTELLFOLLIT DEL Boix (24)
CASTELLGALÍ (28)
CASTELLNOU DE BAGES (7)
CASTELLTERÇOL (33)
ESTANY, L'( 12)
FONOLLOSA (14)
GAIÀ (2)
MANERA (32)

(27)

MARGANELL (35)
MOIÀ (23)
MONISTROL DE CALDERS (21)
MONISTROL DE MONTSERRAT (40)
MURA (31)
NAVARCLES (18)
NAVÀS (1)
PONT DE VILOMARA i ROCAFORT (30)
RAJADELL (25)
RELLINARS (39)
SALLENT (9)
SANT FELIU SASSERRA (3)
SANT FRUITÓS DE BAGES (17)
SANT JOAN DE VILATORRADA (15)

SANT MATEU DE BAGES (4)
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA (26)
SANT VICENÇ DE CASTELLET (37)
SANTA MARIA D'OLÓ (11)
SANTPEDOR (16)
SÚRIA (5)
TALAMANCA (29)
VACARISSES (41)
VILADECAVALLS (42)
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Cardona, quan va deixar d'ésser encantada per separat fou agregada a la de Manresa i no a la fiscalítzada
des de la capital de la Segarra, com calia esperar). Els límits del Bages actual només eren superats al sud-
oriental de la col·lecta en incorporar aquesta els actuals municipis de Castellcir, Castellterçol i Granera al
Vallès Oriental, i Rellinars, Vacarisses i Viladecavalls al Vallès Occidental.

Al bell mig de la col·lecta, Manresa aglutinava les fondalades del pla del Bages afalçonades pel trànsit del
Llobregat i el Cardener cap al sud. Als límits sud-orientals s'escolava a través dels obstacles muntanyosos
del sud del Moianès —subcomarca de terres altes també integrada— / de les serres de Sant Llorenç del Munt
i de l'Obac que separaven la col·lecta manresana de les terres vallenques veïnes pertanyents a la demarca-
ció barcelonina. Les terres altes voregen i fan de frontera a bona part de la resta de la col·lecta: al sud, les
serres de Clariana, Rubió i el Soler la separaven de les dependències de Vilafranca del Penedès; a l'oest,
les de Castelltallat i les Garrigues, de la col·lecta cerverina. Al nord, la plana bagenca s'eleva sense grans
obstacles cap al Berguedà i el Lluçanès, als límits de la col·lecta de Vic. Amb les veïnes diputacions locals
del nord vigatana i bergadana, la de Manresa constitueix una claríssima unitat física i humana, respectada
per la Generalitat en la seva configuració administrativa.

Figura X-2. Dominis senyorials: distribució en
percentatge dels focs de la col·lecta de Manresa

51,03%

48,97%

D Baronal M Reial

Tretzena pel que feia a l'extensió, la col·lecta de Manresa ocupava el catorzè lloc entre les diputacions locals
del General pel que feia al seu poblament. Segons el fogaíge del 1553, existien a terres manresanes 1.670
focs d'habitants. La relació entre espai ¡població ens situa la col·lecta manresana, una mica per sota del lloc
enregistrat amb les variables anteriors, com la quinzena del país pel que feia a la densitat, amb només 1,2
focs per quilòmetre quadrat, percentatge que la situava únicament per davant de set de les vuit col·lectes que
podem considerar pirinenques (amb l'única excepció de Camprodon). Aquesta població es trobava repartida
gairebé al cinquanta per cent entre la dependència jurisdiccional dels barons i del monarca, amb líeugeríssim
predomini reial (figura 2). El let que un de cada cinc habitants de la col·lecta residís a la capital i que aquesta
no restés sota domini baronal—juntament amb la pertinença a la jurisdicció reial de quatre de les sis primeres
viles í ciutats de la col·lecta—permetia al monarca equilibrar un repartiment clarament desfavorable pel que
feia al control dels llocs i del territori.

Siels barons controlaven un 49% dels focs —fet que caracteritzava la col·lecta manresana com la setena amb
un més feble control senyoria/— el seu domini territorial era tot un altre. La senyoria damunt les petites viles
i llocs (en el 70,6% dels casos) feia que els barons controlessin un 72,1 % del territori de la col·lecta (essent
d'un 71,4% la mitjana del conjunt de l'espai del Principat i els Comtats). És clar, però, que el rei és el principal
senyor jurisdiccional de la col·lecta, més si tenim en compte la forta fragmentació territorial de la resta de
senyories. Tret del Bisbe de Vic, primer baró de la col·lecta, amb poders de justícia i govern damunt 196focs
a mitjan segle, cap altre senyor domina més d'un centenar de focs. Entre els barons eclesiàstics destaquen
en segon lloc l'abat de Montserrat (92), seguit dels abats de l'Estany (58) i Sant Benet de Bages (46). Entre
els laïcs que hem aconseguit identificar amb seguretat el primer baró resulta ésser el duc de Cardona a mans
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Figura X-3. Els dominis senyorials al
territori de la col·lecta de Manresa

Universitats sota domini reial

Universitats amb domini compartit entre el rei i barons

Dominis baronals laics

Ü Dominis baronals d'eclesiàstics

Universitats amb domini compartit entre barons laics i eclesiàstics

Figura X-4. Les deu principals universitats de la
col·lecta de Manresa segons elfogatge del 1553

Manresa 353
Moià 186
Sallent 124
Santpedor 118
Monistrol de Montserrat 81
Castellterçol 65
Santa Maria d'Oló 57
Artés 54
Navàs 43
Fonollosa 39
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delqual, però, s'acumulen només petites senyories (73), seguitdelesfamíliesAmat-Desfar(54), Oliver(51)
i Peguera (41). El domini jurisdiccional de tots aquests barons s'estén damunt un nombre d'universitats que
oscil·la entre tres i sis.

A diferència d'altres col·lectes resulta molt difícil assenyalar zones determinades —concentracions per tipus
de domini— d'acord amb la seva dependència senyor/a/: les terres del rei i les baronies laïques i
eclesiàstiques es troben força repartides. Si de cas, podem dibuixar un eix central que travessa la col·lecta
d'est a oest, en la ruta de Vic a Igualada, en el qual s'aferma el domini reial ple o bé compartit amb els barons
—sobretot el bisbe de Vic— en alguns termes (figura 3). Com hem puntualitzat més amunt, el rei aferma la

Figura X-5. Distribució damunt el territori de la col·lecta de
Manresa de la població i l'administració dels drets del General

Berga

SANTPEDOR
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MANRESA
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Martorell •
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Collidors, guardes ordinaris i credencers dels drets del General

Collidor i guarda ordinari dels drets del General

Guarda ordinària dels drets del General

fe:'! Bollador i tenaller dels drets de bolla

OLIANA Deu principals nuclis de població de la col·lecta

CASTELLTERÇOL
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Figura X-6. Evolució del preu dels encants dels drets de bolla de plom i
segell de cera de la col·lecta de Manresa ¡proporció respecte al total de Catalunya

Trienni

1554
1563
1572
1581
1590
1599

Augment %

Bolla

8.286
10.482
13.856
17.829
15.324
21.603

160,72

%

5,78
6,21
5,57
6,44
6,66
7,79

34,68

seva influència a la col·lecta a través del domini de quatre de les deu principals universitats de la col·lecta,
començant per la capital, Manresa, i la segona vila en nombre de focs, centre neuràlgic d'una àrea
diferenciada, Moià. La capital de la col·lecta experimenta va un creixement demogràfic importantíssim si ens
atenem a les informacions recollides per F. Comas, que parlen de 770 focs el 1586 í 973 el 1594, xifres que
doblen ¡gairebé tripliquen en el darrer cas, les del fogatge del 1553. A mans del monarca pertany també lògi-
cament l'altra vila de la col·lecta que envia els seus representants a les Corts, Santpedor. El bisbe de Vic era
senyor de la tercera vila de la demarcació, Sallent (on el creixement demogràfic del nostre període portà
igualment al desbordament de les muralles i la creació de tres nous carrers a l'exterior, segons A. Benet, i
consolida), així com de la veïna Artés, al nord de la capital. Aquestes tres poblacions, juntament amb
Balsareny, constituïen el que A. Garcia Espuche ha anomenat "zona de Sallent", un centre llaner important
en el conjunt del país. La resta de les deu viles principals de la col·lecta (començant per Monistrol, regida pels
delegats de l'abat de Montserrat) pertanyien a altres barons (figura 4).

Les reduïdíssimes estructures de la Diputació local de Manresa es concentraven en l'eix central que hem
descrit abans, en la ruta que en diagonal travessa la col·lecta entre Moià al nord-est i Sant Salvador de Guardi-
ola al sud-oest, a través de Calders i la capital. Aquesta via que uneix Manresa amb la seva superior ecle-
siàstica, Vic, i amb el camí reial al seu pas per Igualada, pot travessar-se d'extrem a extrem de la col·lecta
sense trobar un altre terme de baró que el reduïdíssim de Navarcles, d'altra banda, molt a prop de la capital.
Sembla com si la monarquia hagués optat per concentrar el seu domini damunt aquesta via principal. L'altre

Figura X-7. Evolució del preu dels encants dels drets de bolla de
plom i segell de cera de les bolles de Manresa i Cardona (1554-1599)

1554 1563 1572 1581 1590

D Manresa M Cardona
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eix, el que travessa la col·lecta de nord a sud, baixant des de Berga capa Terrassa ¡Martorell, uneix algunes
de les principals universitats de la col·lecta, a més, d'alguns dels termes més densament poblats, com ara
Sallent i Santpedor, al nord de Manresa, i Monistrol de Montserrat, al sud.

La producció de la proto-indústria local i la fiscalització d'aquestes vies comercials evolucionà en sentit
fortament positiu, si ens atenem a les dades que ens ofereixen els encants públics dels drets de bolla de les
col·lectes de Manresa i Cardona. El fet que totes dues fossin arrendades conjuntament a partir del trienni
1590, ens porta a tractar aquí les dades corresponents a la bolla de Cardona, encara que, probablement,
l'àrea en la quals'M recaptava podia abraçar alguna part de la col·lecta de Cervera. De tota manera, sembla
que la majoria d'aquesta fiscalització debia afectar terres bagenques, atès que, geogràficament, Cardona és
l'únic municipi actual del Bages que sembla haver format part de la col·lecta de Cervera. La seva àrea d'in-
fluència, per tant, debia situar-se més a l'est que no pas a l'oest de la vila.

En qualsevol cas, cal asssenyar la importància relativa de la bolla de Cardona en el conjunt de la col·lecta.
Sumada a la manresana representà en els moments de màxima oscil·lació del mig segle entre un 41,2%
(1551) i un 29,6% (1563) del conjunt. La diferència entre el primer trienni de la segona meitat del Cinc-cents
i l'últim arrendament en solitari, però, presenta una situació de certa estabilitat a la baixa, amb la pèrdua d'un
5,5% del pes. Una anàlisi conjunta de les dues bolles ens assenyala un important creixement durant el període
que analitzem. En passar d'una expectativa de recaptació de 8.286 lliures (1554) a una altra de 21.603 (1599),

Figura X-8. Evolució del pes dels encants dels drets de bolla de plom i
segell de cera a la col·lecta de Manresa en el conjunt de Catalunya (1554-1599)
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el creixement a les bolles de la col·lecta de Manresa només fou superat per les de Camprodon, Tarragona
i Torredembarra, i Vilafranca del Penedès. En definitiva, el seu augment d'un 160% en cinquanta anys la
situava al sud d'un nou eix de creixement que, al nord de Barcelona, semblava constituir-se a les col·lectes
de Camprodon, Vic i Manresa. Reprenem així la importància de l'eix viari que uneix a l'època les capitals del
Bages i Osona.

L'anàlisi en detall de les fases d'aquesta evolució dels preus dels encants ens porta a altra mena de consid-
eracions. La més important: les bolles de la col·lecta manresana triguen molt a experimentar els efectes
perniciosos de la crisi. De fet, la dècada dels setanta, on la majoria de les col·lectes alenteixen el seu
creixement, resulta gairebé la millor del mig segle a Manresa. El període 1554-1572 veu un creixement de
l'encant del 67,2%, mentre els anys 1572-1599, aquest es situa en un 55,9%, percentatge inferior, però que
assenyala una notable estabilílitat. Només les col·lectes de Montblanc i Vilafranca del Penedès presenten uns
índexs de creixement superiors durant el darrer quart del segle. Per a la recaptació manresana la crisi arribà
tard i marxà aviat, afectant només estrictament els anys vuitanta. Durant els anys noranta tornà al creixement
accelerat només aturat amb l'arrendament a la baixa del trienni 1602.
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Figura X-9. Estructura organitzativa de la col·lecta de Manresa (1564-1598)

DlPUTATLOCAL

ASSESSOR ORDINARI ESCRIVÀ O NOTAR OFICIALS AMB FUNCIONS
DE GOVERN ¡JUSTÍCIA

Administració dels drets
del General

COLUDORl GUARDA
ORDINARI DELS DRETS
D'ENTRADES i EIXIDES

BOLLADORITENALLERS
DELS DRETS DE BOLLA I

SEGELL DE CERA

OFICIALS A LA
CAPITAL

OFICIALS AMB FUNCIONS
DE RECAPTACIÓ

BOLADOR 1 TENALLERS
DELS DRETS DE BOLLA I

SEGELL DE CERA

CALDERS

OFICIALS A LA RESTA DE
LA COL·LECTA

L'espectacular creixement de la recaptació portà a un creixement del 34,7% del pes de les bolles de la
col·lecta en el conjunt del Principat i els Comtats. Si les bolles de Manresa i Cardona representaven un 5,8%
del volum total dels encants el 1554, aquest percentatge havia passat al 7,8% el 1599. Més de la meitat
d'aquest creixement s'acumulà precisament durant la dècada dels noranta premiant la ràpida sortida de la
crisi a les bolles de la col·lecta. Així, el creixement fou del 0,9% entre el 1554 i 1590, i de l'1,1 entre 1590 i
1599 (figura 8). Un percentatge no superat a cap altre indret del país i únicament comparable al de la demar-
cació de Montblanc: dins el mateix eix de creixement que hem assenyalat, la fins aleshores expansiva
col·lecta de Camprodon, a l'extrem contrari, veurà caure en un punt el seu pes dins les expectactives de
recaptació total de la bolla durant la dècada dels noranta. Es tracta de reequilibris i redistribucions que, com
hem vist, caracteritzen els anys de crisi del final de segle a Catalunya.

Aquest creixement de les bolles a la col·lecta esposa encara més de relleu en comparar l'evolució del volum
dels encants amb la població de la diputació local, prenent com a única referència estable —a falta d'altres
més adaptades a la cronologia— el fogatge del 1553. La primera constatació és contundent: el creixement
d'aquesta ratio lliures de bolla per foc a la col·lecta de Manresa és el més elevat de Catalunya, superant totes
les altres demarcacions del país que resulten beneficiades de la redistribució propiciada perla crisi. Amb un
creixement de 8 lliures, Manresa supera les col·lectes de Camprodon (7,4), Vic i Tarragona (4,2) i Vilafranca
del Penedès (3,8). Al llarg dels cinquanta anys analitzats, només el conglomerat de bolles centralitzat a
Camprodon disputa elprimerMoca la col·lecta de Man resa: aquesta el perd a mans seves durant les dècades
dels cinquanta, seixanta i vuitanta, però el recupera als setanta ¡noranta, per canviar de segle com la col·lecta
arnb una recaptació dels drets de bolla proporcionalment més elevada del país.

Com correspon a una col·lecta situada al bell mig del país, la recaptació dels drets d'entrades i eixides —
adreçada al control fronterer— debia resultar, en contrast, força reduïda. L'administració estable de la
diputació a la col·lecta responia a aquesta realitat. La majoria dels tenallers i bolladors eren proveïts pels ar-
rendadors sense un control de part de la diputació local. La Generalitat disposava només d'un bollador
Permanent directamenht nomenat a la vila de Calders, al camí de Vic, iaia capital. L'únic collidor dels drets
d'entrades i eixides residia igualment a la capital. Més sorprenent resulta la raquítica estructura de la cort del
diputat local. Encara que la major part de l'activitat de la Diputació a la col·lecta tingués lloc a tra vés de mans
Privades no sembla coherent que, en una demarcació del seu pes, els col·laboradors del diputat local en les
funcions generals de supervisió, de govern ¡justícia fossin tan escassos.
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Aquest fet podria portar a pensar en l'existència d'una gestió molt autònoma de l'impost per part dels
arrendadors particulars, deficientment controlada per l'administració local de la Diputació. L'únic oficial
novament nomenat durant el període que ens ocupa fou l'assessor ordinari jurista del diputat local (1574),
un oficial encarregat d'atendre les reclamacions de justícia presentades davant la màxima representació de
la Generalitat a la col·lecta i de la defensa dels drets de la institució davant els particulars. En la mateixa data
els oficials recaptadors dels arrendadors treballa ven en una casa o botiga pròpia. No sembla que la Diputació
comptés amb un edifici propi on residissin els seus oficials i es centralitzés el control de les mercaderies
subjectes al pagament del drets. L'estructura pública de la Generalitat a Manresa era, doncs, una de les més
reduïdes de Catalunya, únicament comparable —encara que per diferents motius— a les de Berga i la Vall
d'Aran.

Per conèixer el perfil social dels diputats locals manresans només cal analitzar els seus nomenaments (figura
10). Set de cada deu màxims representants de la Diputació a la col·lecta pertanyien als estaments privilegiats
de la societat local, un percentatge que els situa va quinze punts per sobre de la mitjana del país (únicament
superat per sis col·lectes). Militars igaudints constituïen la meitat d'aquest índex i els eclesiàstics l'altra. Els
gaudints es trobaren durant el període 1524-1599 totalment al marge de l'ofici. L'element més destacat, per
tant, resulta ésser el paper del clergat, un 14% superior a la de la mitjana catalana. Potser com a
rescabalament de la seva dependència vigatana, els preveres beneficiats de la Seu manresana dominen
clarament l'ofici durant el tercer quart del segle (fins a situar-se com la quarta col·lecta amb major participació
eclesiàstica, només superada per les de Montblanc, Castellbò i la Seu d'Urgell, fortament influïdes per la
presència de les seus més importants del país). En contrast el desinterès dels mercaders —o la seva manca
d'oportunitats— sembla ésser notable.

Més interessats probablement per la gestió dels drets de bolla que per la direcció de la limitadíssima
estructura local de la Diputació, representen només un de cada cinc nomenaments, un 10,8% menys que al
conjunt de Catalunya (només les quatre principals ciutats del país i Balaguer presenten índexs més baixos).
Tot i la distinció estamental que hem assenyalat el cert és que tot sovint els mercaders es barregen de forma

Figura X-10. Extracció social superior i inferior dels oficials locals de la col·lecta de Manresa
(1524-1599)
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Figura X-ll. Distribució dels oficis locas de la Diputació
per categories socials a la col·lecta de Manresa (1564-1598)
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indestriable amb els clergues i els cavallers. Algunes famílies on trobem membres d'una ¡altra categoria social
aconsegueixen succeir-se en l'ofici, com ara els Navès el 1527 o els Morell el 1597. D'altres van apareixent
en diversos moments: tres Coromines aconsegueixen accedir al càrrec al llarg de trenta anys (1548-1578).
En general, però, l'ofici recau en manresans de diversa procedència i afiliació. El control dels residents a la
ciutat damunt la ciutat resulta absolut: cap dels vint-i-quatre nomenaments de diputat local coneguts durant
aquest període, recau a mans d'un aspirant domicliat fora de Manresa.

Figura X-12. Comparació entre l'extracció social dels oficials locals de la col·lecta de
Manresa i els de la resta de Catalunya. Diferència en percentatge (1524-1599)
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Figura X-13. Evolució cronològica del percentatge d'oficials
extraordinaris residents a la capital de la col·lecta (1560-1599)
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L 'escassíssim nombre d'oficials ordinaris a la col·lecta rebaixa considerablement les possibilitats d'aprofun-
dir en la seva anàlisi social. En els nou casos coneguts, això sí sembla poder-se constatar amb seguretat,
els oficials ordinaris resideixen a la mateixa ciutat o vila on serveixen la Diputació, és a dir, bé a Manresa,
béaCalders. El nombre de nomenaments de mosquetes o guardes extraordinaris és, encanvi, molt més no-
table. Aquests oficials, al servei dels arrendadors particulars i dels taules nomenats per aquells, recorren el
país a la recerca de fraus tant pel que fa als drets d'entrades i eixides com als drets de bolla.

A Manresa, una col·lecta d'interès notable pel que fa a la recaptació, la multiplicació d'aquests oficials segueix
un ritme notable. Si la capital aplega un 21% de la població de la Diputació local, un 29,9% dels mosquetes
hi resideixen. Una diferència molt petita que ens serveix com a indici segur de la important penetració dels
guardes extraordinaris a tots els racons de l'estructura social de la col·lecta.La figura 13 denota com aquest
arrelament de la Diputació fora de la capital és produeix bàsicament durant aquesta segona meitat del Cinc-
cents: si durant els triennis 1560 a 1569 tots els mosquetes de la Diputació residien a Manresa, aquest
percentatge s'havia vist reduït vint anys més tard—coincidint amb el moment en què existia el màxim mombre
d'oficials d'aquesta mena en actiu—a/25,7% (el setè índex més baix del país). Les modificacions introduïdes
pel nou redreç del 1585 faran, però, que el percentatge s'elevi novament cap a finals de segle al 47%, super-
ant la mitjana del país.

La immensa majoria dels mosquetes manresans són pagesos (73,1%). Aquí, el nombre de menestrals
urbans al servei del General es troba més de quinze punts per sota de la mitjana del conjunt de país. Fora
de la capital de col·lecta, els cada vegada més nombrosos guardes extraordinaris treballen al camp: gairebé
un 88% d'aquests mosquetes són pagesos, per només un 8,6% de menestrals. La figura 14 mostra ben a les
clares com els guardes procedeixen dels racons més amagats de la col·lecta. Així, 27 dels 41 municipis
actuals aporten mosquetes a la diputació local al llarg del període 1560-1599. Els trobem alMoianès i al camí
de Vic, però també als límits amb les col·letes de Berga i Cervera, o al sud, al camí d'Igualada. Entre els
menestrals —gairebé tots residents a la ciutat de Manresa— que accedeixen a l'ofici de mosquete gairebé
la meitat (47,4%) treballen als sectors productius del vestit i el calcat, d'acord amb el percentatge habitúala
la majoria de les col·lectes catalanes. La variació respecte als trets més comuns és la preferència pels
processos industrials d'elaboració dels productes, més que no pas pels d'acabat, característics de les
principals ciutats del Principat i els Comtats.

Elqueresultaveritablementespecíficdeladivisióocupacionald'aquestsmenestralsésl'altíssimapreferència
perles activitats constructives: un 31,6% dels menestrals s'hi dediquen (tres vegades el percentatge habitual
a la resta del país). El treball en els sectors de la metal·lúrgia i l'armament ocupava també més menestrals
de l'habitual a altres demarcacions de la Diputació (15,8%). Aquesta, per dir-ho així, concentració en
aquestes tres branques de la producció deixava molt per sota dels seus nivells normals el paper de les
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professions relacionades amb el parament de la llar i la decoració, l'alimentació o l'activitat com a corredor
o porter, que acostumen a relacionar-se també amb la doble condició de menestral i mosquet.

La facilitat de reclutament d'aquests oficials per part de la Diputació resta de manifest a través de l'anàlisi de
la seva durada en els càrrecs. Els guardes extraordinaris manresans es situen pràcticament en la mitjana
catalana, amb 1,3triennis(nomésaaltressiscol·lectesesrenovenambmajorfreqüència, entreelles, algunes
de les ciutats més importants com ara Barcelona, Tortosa, Tarragona i Girona). No podia ésser d'una altra
manera, atès que Manresa és la col·lecta —en contrast amb l'escassa infraestructura estable de la
Diputació— amb una major densitat de guardes extraordinaris. La relació nombre de mosquetes per cada
cent focs d'habitants la situa (amb 5,8) destacadíssima en el conjunt del pafs. Es tracta d'una densitat que
sobresurt a nivell de la capital (8,3), on la col·lecta de Manresa només es veu superada per les ciutats de la
Seu d'Urgell, Cervera i Vilafranca de Conflent. Però on realment es posa de manifest aquesta penetració local
és en la constatació d'aquesta densitat a la ruralia de la col·lecta: fora de la capital, la densitat es situa en 5,1
mosquetes per cada cent focs, un índex que pràcticament dobla els de les col·lectes que la segueixen:
Camprodon (2,7), Girona (2,6) i Castelló d'Empúries i Cervera (2,5).

La procedència dels mosquetes que actuen a la col·lecta pot perfilar-se una mica més si parem atenció a
l'arribada d'alguns elements procedents d'altres diputacions locals veïnes. Les terres manresanes neces-
siten, en aquest aspecte, molt reduïdes aportacions. Només un 9,3% dels guardes que actuen a la col·lecta
procedeixen de fora. Es tracta d'un percentatge únicament comparable als de les diputacions locals de Girona
(7,9%) o Vilafranca del Penedès (9,9%) i claríssimament inferiora la mitjana catalana (27,8%). És, per tant,
una nova demostració del poder de convocatòria de la Diputació dins la col·lecta. Els comptadíssims guardes
arribats procedeixen de les veïnes col·lectes de Cervera, Vic i Barcelona, principals connexions socials i
econòmiques de la demarcació manresana. Els guardes extraordinaris propis també juguen un cert paper
a l'exterior. Els intercanvis en aquest sentit es produeixen principalment amb la col·lecta de Berga, on els
bagencs constitueixen quatre de cada deu mosquetes foranis. A l'oest, a Cervera, representen un 19%, per
un 11,1% a Tàrrega i un 10% a Vilafranca del Penedès. La principal influència en aquest sentit, doncs, lliga
la col·lecta amb les afeblides terres bergadanes del nord.

Figura X^l 4. Universitats on resideixen els mosquetes
de la Diputació dins la col·lecta de Manresa
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En definitiva, la col·lecta de Manresa destaca especialment pel volum de la recaptació dels drets de bolla,
fet que contrasta amb la simplificadíssima estructura de comandament de la Diputació. Els arrendadors
gaudeixen, doncs, d'amplis poders i un escàs control. En contrast amb aquesta feble organització estable,
la Generalitat auxilia aquells arrendadors amb una nodrídíssima xarxa d'oficials extraordinaris al seu servei.
Eldiputat localmanresà,pertant,novaobtenir probablement un reconeixement públic comparable al d'altres
col·lectes, com ara Lleida, on aquells encapçalaven una munió de funcionaris residents a la capital. Potser
la proximitat del consistori de diputats i oïdors a Barcelona ho feia innecessari. Sembla clar, però, que pocs
manresans, sobretot aquells implicats en les activitats productives, van poder sentir gaire lluny la presència
dels oficials encarregats de fiscalitzar-les. La Diputació local manresana era forta en termes diferents als de
la majoria de les col·lectes, però el manteniment d'unes excel·lents expectatives de recaptació al llarg de
gairebé tot el mig segle, reflecteix en certa forma l'èxit d'aquest peculiar model.

Figura X-J 5. Procedència dels mosqueters
arribats a Manresa des d'altres col·lectes

Figura X-l 6. Col·lectes amb mosqueters pro-
cedents de la de Manresa (% sobre el total dels

que venen de col·lectes forànies)
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COL·LECTA DE MONTBLANC

La riba esquerra de l'Ebre, a Vinebre i Garda, ¡les estríbacions de la Serra de Llabería serapaven la col-lela
de Montblanc de les frontereres septentrionals de la demarcació tortosina. A l'est, les Serres de l'Argentera,
la Mussara, Miramar i Comaverd, conjunt de carenes que formen la Serralada Pre-litoral catalana,
esdevenien fites geogràfiques clares que deixaven a l'altra banda la depressió pre-litoral tarragonina, amb
alguns dels principals centres de població del país a finals del Cinc-cents. Més al nord, els límits amb les
col·lectes de Lleida i Tàrrega apereixien més desdibuixats, encara que la diputació local de Montblanc es
dibuixava a través d'un terreny abrupte des de la Serra del Tallat, al nord-oest de la col·lecta, a la de
Brufaganya, que la separa, al nord-est de les terres de l'Anoia incloses dins la col·lecta de Vilafranca del
Penedès.

Figura XI-1. Les universitats
de la col·lecta de Montblanc
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Qui arribés a la col·lecta a través de les terres del nord, a l'actual comarca de la Conca de Barberà, trobaria
una extensa fossa nascuda del pas incessant de les aigües dels rius Gaià, Francolí i Anguera, amb la capital,
Montblanc, al bell mig. Continuant cap al sud, superant els obstacles de les Muntanyes de Prades, el viatger
podia endinsar-se en les terres del Priorat, solcades al seu torn pels corrents del Montsant i, sobretot, el riu
Siurana. Les dues comarques, la Conca de Barberà iel Priorat, pertant, constituïen elnuclicentralde l'anome-
nada col·lecta de Montblanc. La resta dels cinquanta-vuit municipis que avui en formarien part, procedien de
comarques veïnes: la col·lecta prenia quatre municipis de les de l'Alt i el Baix Camp a l'est (que formaven parí
històricament del comtat de Prades), cinc de l'Urgell, al nord, i tres més de la Ribera de l'Ebre, al sud. En
conjunt hem pogut identificar noranta-dos llocs i universitats incloses dins aquesta allargassada demarcació
de la Generalitat.

La de Montblanc presentava una extensió de 1.486 quilòmetres quadrats, el que la situava en desè lloc entre
les vint-i-dos col·lectes del General. Els fogatges medievals la situaven clarament per sobre de la mitjana
catalana pel que feia al poblament i el recompte del 1553 li atorgà 3.361 focs d'habitants. Totes dues vari-
ables, superfície ¡poblament donaven a la col·lecta un perfil de plenitud demogràfica. Amb els seus 2,3 focs
per quilòmetre quadrat era la sisena col·lecta catalana pel que feia a densitat de població, just per darrera
de les demarcacions corresponents a algunes de les principals ciutats del país com ara Barcelona, Tarragona
i Girona —que alteraven, per tant, els resultats pel conjunt del territori gràcies a la plenitud de les seves
capitals—, o d'aquelles que comptaven amb una superfície més reduïda, com ara Tàrrega i Castelló
d'Empúries.

Figura XI-2. Dominis senyorials: distribució en
percentatge dels focs de la col·lecta de Montblanc

0,24%
22,13%

77,63%

O Baronal M Reial I Mixt

Les terres de la col·lecta es trobaven sotmeses, en ta majoria dels casos, a les jurisdiccions baronals (figura
2). A Montblanc els senyors laics i eclesiàstics dominaven 2.603 focs, és a dir, un 77,6% dels focs de la
col·lecta. Només les col·lectes de Castelló d'Empúries, Pallars, Seu d'Urgell, Tàrrega i Tarragona, per aquest
ordre, superaven la demarcació de Montblanc. Aquest predomini senyoria! en el control de la població era
encara més clar pel que feia als llocs i universitats de la col·lecta, nou de cada deu en mans de barons (vint
punts per sobre deia mitjana del país). Finalment, a nivell territorial.el rei dominava un 14,3% deia superfície
de la col·lecta,essent el percentatge global de tota Catalunya d'una 26,4%. Montblanc era, doncs, un país ple
i dominat sobretot pels barons.

El monarca no era a finals del segle XVI ni tan sols el primer senyor de la col·lecta i la seva influència es veia
fortíssimament limitada a les terres del nord de la col·lecta, a l'actual comarca de la Conca de Barberà, als
termes de les Piles, Conesa, Sarral, Cabra del Camp, Blancafort i la mateixa Montblanc. En contrast, els
barons dominaven tota la resta de la col·lecta. Les terres patrimonials del comtat de Prades i la baronia
d'Entença —principals títols feudals—havien anata raure a mans dels ducs de Cardona que aleshores domi-
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naven fins a 21 llocs i universitats de la col·lecta —triplicant les possessions reials— i 1.016 focs d'habitants
(per 742 del rei, ubicats sobretot a la capital). A nivell territorial els Cardona controlaven pràcticament una
tercera part de tota l'extensió de la col·lecta.

La resta dels senyors es trobaven en un pla molt inferior. Cap altre baró laïc sumava més de cent focs sota
la seva jurisdicció. Les altres grans possessions senyor/a/s pertanyien al clergat i les seves institucions. En
primer lloc, l'orde de Sant Joan de Jerusalem i la seva comanda d'Ascó, que d'acord amb les dades delfogatge
del 1553 dominava 452 focs d'habitants i tretze llocs de la col·lecta. El seguien el monestir d'Scala Del,
cartoixa situada al municipi actual de la Morera de Montsant, al nord de la comarca del Priorat, amb 235 focs
d'habitants. Pertanyia al bisbe de Tortosa la baixa justícia a sis llocs i 142 focs de la baronia de Cabacés, al
sud de la col·lecta, i als abats benedictins de Poblet i Santes Creus, respectivament 4 i 8 llocs, i 157 i 130 focs.
El poder de tots aquests senyors eclesiàstics equilibrava prou exactament el del primer baró de la col·lecta,
el duc de Cardona.

Figura XI-3. Els dominis senyorials
al territori de la col·lecta de Montblanc

Universitats sota domini reial

Universitats amb domini compartit entre el rei i barons

Dominis baronals laics

Dominis baronals d'eclesiàstics

Universitats amb domini compartit entre barons laics i eclesiàstics

persota dels cent focs apareixien el monestir de Vallbona de les Monges, amb les seves possessions a
Urgell (89) i l'arquebisbe de Tarragona (71) entre els eclesiàstics, i —després de les Corts barcelonines
del 1599— les terres dels comtes de Savallà (76) í de Guimerà (71). Tot i aquest desigual repartiment
ÍUrisdiccional entre rei i barons el monarca no només dominava la capital, sinó també la tercera vila de la
col·lecta, Sarral (segons Henrique Cock, poblada el 1585 per uns 400 veïns), població que enviava els seus
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Figura XJ-4, Les deu principals universitats de la
col·lecta de Montblanc segons elfogatge del 1553

Montblanc 457
Falset 216
Sarral 199
Cornudella de Montsant 162
L'Espluga de Francolí 151
Vimbodí 137
Prades 137
Garcia 121
Ulldemolins 110
Barberà de la Conca 78

Figura XI-5. Distribució damunt el territori de la col·lecta de
Montblanc de la població i l'administració dels drets del General

• Tàrrega Santa Coloma
de Queralt i

Igualada

SARRAL

• Alcover,
Reus I

Tarragona

Móra
d'Ebre f
Tortosa

Collidors, guardes ordinaris i credencers dels drets del General

| | Collidor i guarda ordinari dels drets del General

Q Guarda ordinària dels drets del General

jfe'j Bollador i tenaller dels drets de bolla

OLIANA Deu principals nuclis de població de la col·lecta
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propis representats a les Corts catalanes. Les altres vuit principals universitats depenien de baró (figura 4).
La capital del comtat de Prades, Falset, amb els seus 216 focs era la segona vila de la col·lecta i la princi-
pal possessió del duc de Cardona. En conjunt, aquest dominava cinc de les deu primeres universitats, totes
elles al centre i sud de la col·lecta, terra de barons per excel·lència: a Falset calia afegir Cornudella de
Montsant, Prades, Garcia i Ulldemolins. A mans de l'orde de Sant Joan es trobaven la cinquena i la desena
viles de la col·lecta, l'Espluga de Francolí í Barberà de la Conca. Finalment, l'abat de Poblet senyorejava
Vimbodí.

Tant la població com l'estructura fiscal de la Diputació es disposa ven damunt del territori seguint les principals
vies de comunicació. La figura 5 mostra clarament el predomini dels ombrejats damunt els clars, en contrast
amb la majoria de les col·lectes del país. Aquests termes apareixen sempre connectats amb camins que
porten cap a altres capitals de col·lecta. De nord a sud un eix travessa la demarcació a l'alçada de la seva
mateixa capital, Montblanc. Henrique Cock afirmava el 1585 que el seu miler de veïns 'tienen harto pan, vino
y aceite en su campaña ". Cap al nord, uneix la capital amb el camí de les Borges Blanques i Lleida a través
de la taula local de Vimbodí. Vers el sud, travessa la Serralada Pre-litoral per adreçar-se persones i mercad-

Figura XI-6. Evolució del preu dels encants dels drets de bolla
de plom i segell de cera de la col·lecta de Montblanc i propor-

ció respecte al total de Catalunya

Trienni

1554
1563
1572
1581
1590
1599

Augment %

Bolla

5.070
5.397
7.965
9.380
8.103

12.567

147,87

%

3,54
3,20
3,20
3,39
3,52
4,53

28,04

enes cap a Alcover, primer, Reus i els ports de Salou, Cambrils o Tarragona, després. Un altre eix va de punta
s punta de la col·lecta a través de tot el seu allargassat territori, sempre passant per la capital. Des d'aquesta
i la veïna Espluga de Francolí, un sinuós camí travessa les muntanyes de Prades i les taules d'entrades i
eixides de la mateixa vila comtal, Cornudella de Montsant, Poboleda, Gratallops, Falset i Garcia, per sortir
de la col·lecta amb la travessia de l'Ebre, a l'alçada de Móra, el que permet portar el viatger fins a la ciutat
de Tortosa i el delta del riu.

°es de Montblanc, cap al nord, aquest mateix eix que travessa la col·lecta fent una mena de diagonal es
desdobla. Anant cap a l'est, a través de la taula de Sarral, s'arriba a Santa Coloma de Queralt primer i a
Igualada i ei camí reial en segon terme. Marxant cap a l'oest, en canvi, a través de la taula de Ciutadilla el
camí condueix a Tàrrega. La constatació de l'existència d'aquests eixos sembla trencar una aparença
d'aïllament que les condicions geogràfiques semblaven fixar al seu desenvolupament. La col·lecta de Mont-
blanc, és doncs, una col·lecta plena —especia/menta les terres de l'actual Conca de Barberà—¡perfectament
connectada amb el seu entorn social i econòmic. Ara veurem com, a més, es tracta d'un territori en una
evolució de fort progrés en el context dels reequilibris derivats de la crisi del darrer Cinc-cents a Catalunya.

0 territori de la diputació local i col·lecta dels drets d'entrades i eixides de Montblanc inclou, de fet, dos
col·lectes de bolla que —com hem vist a d'altres demarcacions— foren portades a l'encant públic per part de
la Diputació de forma separada fins al trienni 1590. D'una banda tenim l'estricta col·lecta de Montblanc, amb
e' seu nucli a les terres de la Conca de Barberà; de l'altra al territori del Priorat actual, la col·lecta de Prades,
u"a romanalla derivada del prestigi tradicional del comtat com a unitat històrica (en un clar paral·lelisme,
er>cara més éxitos, amb la conservació de la col·lecta de Castelló d'Empúries a terres gironines). La proporció
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de cadascuna d'aquestes bolles en el conjunt anà oscil·lant de manera important al llarg de la segona meitat
del Cinc-cents fins a la seva unificació final (figura 7). Així, ¡a bolla de Prades mantingué una certa estabilitat
alabaixa:el 1551, el preu de l'encant suposava un 36,4% del conjunt, volum que s'havia vist rebaixat el 1581
a un 32,5%. Nou anys abans, a més, aquest percentatge s'havia vist dràsticament reduït i la darrera dècada,
la del 1570, havia aconseguit redreçar una important caiguda (el 1563, la bolla de Prades representava el
29,5% i el 1572 només el 24%),

La part del lleó del volum total de la recaptació procedia, per tant, de les terres més properes a la capital de
col·lecta, Montblanc.AI llarg del mig segle, aquesta es multiplicà per tres, oferint un dels processos de
creixement més importants del país. En concret, l'augment del 147,9% al llarg dels triennis del 1554 al 1599
situen la col·lecta de Montblanc com la cinquena més expansiva del país, superada únicament per alt res nous
pols de desenvolupament com ara els dels entorns de les veïnes col·lectes de Tarragona (184,2%) i
Vilafranca del Penedès (183,8%), o les de Camprodon (166,9%) ¡Manresa (160,7%) més al nord. Com a tret
específic de l'evolució a la capital de la Conca de Barberà cal assenyalar el mateix que hem definit en parlar
de la col·lecta manresana: el notable manteniment dels índexs de creixement del preu de l'encant al llarg de
tot el període. Això, gràcies al fet que la crisi es delimita clarament a la sola dècada dels vuitanta, mentre la
sortida d'aquestes dificultats a la dècada dels noranta resulta del tot fulgurant.

Figura XI-7. Evolució del preu dels encants dels drets de bolla de
plom i segell de cera de les bolles de Montblanc i Prades (J554-J599)

1554 1563 1572 1581 1590 1599

I Montblanc B Prades

Així, si dividim en dos el període, ens trobem amb uns índexs de creixement gairebé idèntics: entre 1554 i
1572 es produeix un augment d'un 57,1%(aun ritme d'un 3,2% anual, per tant). Els anys posteriors, entre
1572 i 1599, presenten un gairebé idèntic creixement del 57,8% (encara que aquí la mitjana anual cau una
mica fins al 2,1% anual). La comparació entre un i altre període, encara que admetent la més extensa
cronologia del segon, permet assenyalar que aquest lleugeríssim a vantatge del darrer bloc és un fenomen
únic al país. Arreu els percentatges de creixement es desplomen a partir del 1572 o 1581. Aquesta con-
statació, doncs, ens parla ben clarament del discretíssim pas de la crisi per les terres de la col·lecta de Mont-
blanc.

Aquesta realitat permetrà a la demarcació guanyar pes en el conjunt del país (figura 8). Així, durant la segona
meitat del Cinc-cents, les expectatives de recaptació a les bolles de la col·lecta passen de representar un
3,5% a un 4,5%, un creixement del 28% que situa la col·lecta només per darrera de les assenyalades
anteriorment. En analitzar aquest augment, però, cal tornarà assenyalaria força del redreçament correspo-
nent a la dècada dels noranta, explosiva fins als nous problemes de l'encant del 1602. En concret, només els
triennis que van del 1590 al 1596-d'altra banda, els de més alta conflíctivitat política al Principat—, aporten
a les bolles de la col·lecta un creixement del 32,5%, passant d'un encant de 8.103 lliures per a tot el trienni
1590aunde 12.000peralde 1596. Sis anys d'intensíssim creixement que, encanvi, es viuen amb dificultats
a mols altres indrets del país.
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Aquest redreçament serà el que permetrà a la col·lecta a vançar més posicions en el context català. Si, com
hem esmentat, el 1554 el pes de les bolles de Montblanc era del 3,5%, aquest s'havia vist fins i tot reduït—
fruit de l'escassa virior del creixement de les primeres dècades del període— a/ 3,2% el 1563 i 1572, data a
la partir de la qual havia començat la seva recuperació: 3,4 el 1581 i 3,5, novament, el 1590. Els quaranta
primers anys del període, per tant, havien passat sense que la col·lecta de Montblanc augmentés el seu pes.
Aquest creixement cal atribuir-lo en exclusiva, per tant, a la darrera dècada del segle. Sembla, per tant, que
la crisi —a diferència d'altres col·lectes veïnes, com ara la de Tarragona— no va f er gaire mal a la col·lecta
de Montblanc.

La relació entre expectatives de recaptació inombre d'habitants ens serveix per mesurar d'una manera més
exacta el gruix de l'activitat econòmica al territori de la col·lecta. Amb un augment del 2,23 en la ratio lliura
d'encant de bolla per foc —mantenint fictíciament estables les dades corresponents al fogatge del 1553—
, la de Montblanc es situa com la setena col·lecta del país pel que fa al creixement d'aquest índex. Les dades
ratifiquen des d'un altre punt de vista l'anàlisi d'espectacular creixement que hem presentat f ins ara. A mitjans
del segle XVI, la de Montblanc apareix com una de les col·lectes amb una relació més baixa entre recaptació
i habitants. Dit d'una altra manera, d'acord amb els nivells demogràfics de la demarcació, el volum recaptat
hauria d'ésser considerablement més alt.

Figura XI-8. Evolució del pes dels encants dels drets de bolla
de plom i segell de cera a la col·lecta de Montblanc en el

conjunt de Catalunya (1554-1599)
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Així, el 1554 la de Montblanc era la quinzena de dinou col·lectes analitzades, posició que encara va empitjorar
un lloc més durant les dècades dels seixanta i setanta. El 1581, la col·lecta millorà la seva posició relativa fins
31 catorzè lloc, el 1590 era dotzena i el 1599 novena. Novament, podem percebre un final de segle en el qual
fe col·lecta esposa al sector capdavanter dins els nous equilibris de l'economia catalana. Perobteniraquests
resultats calia una certa organització. Aquesta es trobava sobretot a mans dels arrendadors particulars, atès
Que l'estructura estable de la Diputació a la col·lecta no s'ocupava d'aquests drets de bolla de plom i segell
d& cera, sinó de la recaptació dels drets d'entrades i exides. A falta de dades sobre els resultats fiscals
d'aquest altre impost, podem analitzar l'evolució d'aquesta estructura al llarg de la segona meitat del Cine-
cents.

dinou oficials ordinaris, la de Montblanc era només la desena del país — al nivell de les estructures
existents a Puigcerdà, Camprodon o Vic— pel que feia al volum del personal que treballava al servei de la
Üiputació de forma estable i sota la seva directa dependència. D'aquests, set residien a la capital i dotze a
les taules foranes de la col·lecta. Al llarg de la segona meitat del Cinccents la Diputació mostrà només una
tímida voluntat d'ampliar aquesta estructura. Cap dels collidors fou desdoblat —com hem vist a les grans
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col·lectes de Girona i Lleida, per exemple— / les novetats es concentraren, en canvi, en la creació de dues
noves taules: la de Ciutadilla en el camí de Tàrrega (1561) i la de Poboleda, al Priorat, al camí de Montblanc
a les terres de l'Ebre (instaurada el 1564).

A la capital la Diputado no controlava la recaptació dels drets sinó a través de dos oficials, un estrictament
encarregat de la fiscalització a la ciutat i un altre de rebre els llibres i diners procedents de les taules foranes.
No existia ni un sol guarda ordinari estable encarregat de la inspecció al carrer —es confia va del tot aquesta
feina, per tant, als mosquetes. Com a la resta de les col·lectes de Ponent, a Montblanc existien també dos
veedors dels safrans, directament encarregats de l'administració de l'impost. La cort del diputat local venia
caracterizada perla seva estructura simplificada. Com moltes de les col·lectes on la recaptació dels drets de
la bolla de plom i segell de cera superava en importància a la dels drets d'entrades i eixides, a Montblanc la
fiscalització dels arrendadors particulars ¡les feines de govern ¡justícia relacionades no semblen haver tingut
un pes prou destacable com per obligar a bastir una estructura de comandament i control més sòlida.

A diferència d'altres col·lectes on s'introduïren amb aquest propòsit durant els anys setanta els oficis de pro-
curador i advocat fiscal, a la col·lecta de Montblanc, arribats al canvi de segle, només assistien al diputat local
un notari o escrivà que posava en ordre la seva correspondència i les seves determinacions, i un assessor
ordinari, encarregat de les qüestions jurídiques per a les quals el diputat local no era dotat amb els
coneixements tècnics necessaris. Coneguda l'estructura del govern a la diputació local podem preguntar-nos
quina era l'extracció social d'aquests diputats locals. En una anàlisi general cal començar per posar de relleu

Figura XI-9. Estructura organitzativa de la col·lecta de Montblanc (1564-1598)
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Figura XI-10. Distribució dels oficis locals de la Diputació
per categories socials a la col·lecta de Montblanc (1564-1598)

Diputats locals Ordinaris Mosquetes

Militars
Clergat
Ciutadans
Gaudints
Mercaders
Artistes
Menestrals
Pagesos

42,11
5,26

21,05
15,79
15,79

5,56

27,78
11,11

38,89
16,67

4,35
4,35

34,78
56,52

el tímid domini dels mercaders, artistes i menestrals (52,6%) per davant dels grups privilegiats (47,4%).La
diferència entre els seus percentatges de representació i la mitjana catalana era d'un 7% favorable a uns i
desfavorable per als altres.

L'anàlisi per estaments revela altres característiques dels diputats locals. La primera és que els militars
mostren un absolut desinterès per l'ofici. Al llarg de període 1524-1599 no hi trobem ni un de sol ocupant la
diputació local. Tot el contrari es pot dir del clergat local: els preveres beneficiats a les principals esglésies
de Montblanc representen el 42% dels nomenaments i acaparen l'ofici sobretot durant la primera part del
període. Només a la Seu d'Urgell (on els canonges ¡preveres locals representen més de la meitat dels diputats
locals, trobem una participació comparable). Ciutadans igaudints aporten una minsa representació, de forma
que gairebé tota la representació que hem anomenat dels grups privilegiats cal atribuir-la al clergat local.

En la distribució de la representació al si dels altres estaments es presenten també altres peculiaritats
importants. La mancança d'interès dels grans no ve substituïda pel paper dels mercaders, com en la majoria

Figura XI-11. Extracció social superior i inferior dels
oficials locals de la col·lecta de Montblanc (1524-1599)

Diputats locals Oficials ordinaris

52,63%

47,37%

D Militars, clergat,
ciutadans i gaudints

ü Mercaders, artistes,
menestrals i pagesos

Oficials extraordinaris
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dels casos en què els equilibris de forces es troben en aquest estat, sinó que a la col·lecta de Montblanc, són
els artistes ¡sobretot els menestrals, els qui obtenen una representació superiora l'habitual. Així, un 21% dels
nomenaments van a pararà mans dels mercaders de la ciutat de Montblanc, un percentatge que els situa
gairebé deu punts per sota de la mitjana catalana, superant només sis col·lectes, en la majoria de les quals
la representació dels mercaders es veu obstaculitzada, a diferència del que succeeix a Montblanc, per
l'interès dels militars o els ciutadans d'honrats per fer-se amb el control de les diputacions locals.

Els artistes ¡menestrals obtenen, cadascun, un 15,8% de les provisions de l'ofici fetes des de Barcelona. Junts
aquests dos grups, artistes i menestrals, només obtenen una representació major a la col·lecta de
Camprodon. Flassaders, para/res o argenters com FrancíiJoan Grenyó —que obtenen l'ofici cap a mitjan
segle— són diputats locals a Montblanc. Aquesta és, per tant, una de les úniques vuit col·lectes catalanes
on es troben nomenaments de menestrals. D'altra banda, cal dir que els grups urbans de la col·lecta no deixen
escapareis nomenaments de diputats locals. Dels vint-i-tres coneguts durant el període, només el 1572 recau
en un aspirant aliè a ta capital: el mercader barceloní Salvador Ferran.

Pel que fa als oficials ordinaris de la col·lecta, principalment els collidors ¡guardes de les taules foranes, es
repeteixen bona part de les característiques que presentaven els nomenaments de diputat local. Els grups
privilegiats ratifiquen el seu desinterès i obtenen només un 5,6% dels oficis. Entre la resta de grups els mer-
caders, amb un 27,8% es situen a onze punts del que és habitúala altres col·lectes. Els grups més ben situats
en aquest aspecte són novament el dels menestrals, amb un 38,9% dels nomenaments (tretze punts per
sobre de la mitjana del país) i el dels pagesos, amb un 16,7% (6,9% més del que és comú).

Figura XI-12. Comparació entre l'extracció social dels oficials locals de la col·lecta
de Montblanc i els de la resta de Catalunya. Diferència en percentatge (1524-1599)
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0,00

Figura XI-13. Evolució cronològica del percentatge d'oficials
extraordinaris residents a la capital de la col·lecta (1560-1599)

•Montblanc

Catalunya

1560-69 1569-78 1578-87 1587-99

En termes generals, per tant, cal assenyalar com a més característic de la composició social d'aquesta mena
d'oficis, el fet que artistes, menestrals ¡pagesos obtinguin dos de cada tres provisions, una proporció divuit
punts per sobre de la mitjana del país i que només superen les col·lectes pirinenques de Pallars, Castellbò
i la Seu d'Urgell. D'altra banda, f em esment del fet que, tretd'uncas, tots els nomenaments d'oficials ordinaris
analitzats van a pararà mans d'aspirants que resideixen a la mateixa població per a la qual són nomenats.
La influència de la capital és en aquest sentit molt reduïda damunt les altres viles de la col·lecta.

Pel que fa als oficials extraordinaris, sembla que el seu impacte a la vida econòmica de Montblanc fou més
limitat que a la majoria de les col·lectes. Dels més de 1.500 nomenaments de mosquetes que hem pogut
reconstruir corresponents a la segona meitat del segle, només vint-i-tres van recaure en aspirants residents
a la col·lecta. La distribució d'aquests escassos guardes segueix prou exactament la que hem definit per al
conjunt del país. Els pagesos, majoritaris, representen un 56,5% dels nomenats. Els segueixen els
menestrals que, amb un 34,8% es troben lleugerament per sota de la mitjana catalana. Entre aquests, tres
de cada quatre es dediquen als oficis relacionats amb la producció de béns de vestit i calçat. Predominen a
nés, els oficials que s'ocupen a les fases corresponents a l'elaboració d'aquest productes, més que no pas
sis acabats.

La figura 14 demostra les dificultats que l'administració del General troba a l'hora de penetrarà tots els racons
de la col·lecta. Així, les terres de l'actual Priorat no aporten pràcticament cap nomenat com a guarda
extraordinari durant el període 1560-1599, tret d'alguns procedents de les universitats de Falset i Porrera.
Àmplies zones del sud-oest del país, per tant, compten amb taules estables del General, però, encanvi, amb
una presència molt limitada als camins dels mosquetes encarregats de controlareis fraudants. L'entorn de
la capital constitueix un planter una mica més obert al reclutament. En qualsevol cas, aquesta mena de
Presència de la Diputació resulta molt més limitada que a la majoria del país. Davant les dificultats de
reclutament els guardes extraordinaris de la col·lecta presenten un percentatge més elevat de permanència
als oficis. Montblanc presenta el vuitè índex més elevat, ben a prop de les col·lectes pirinenques, on la
Diputació troba encara majors dificultats de penetració.

Si la població de la col·lecta representa un 4,7% del total del Principat i els Comtats d'acord amb el recompte
°te/1553, et percentatge total dels mosquetes al servei de la Diputació és només de l'1,5. Cap altra col·lecta
°atalana presenta un desequilibri tan accentuat entre volum demogràfic i creació de guardes extraordinaris.
L'evolució d'aquest percentatge —sense comptabilitzar aquí els mosquetes de la col·lecta barcelonina— al
llarg del període 1560-1599, presenta un marcat paral·lelisme amb la de les expectatives de recaptació dels
drets de bolla de plom i segell de cera a la col·lecta.Durant la dècada dels seixanta, el percentatge de
Mosquetes al servei del General a Montblanc era del 2,6% del conjunt de Catalunya. Durant els triennis
Posteriors evolucionà a la baixa fins a caure a l'1,8 durant els triennis 1578-1587.
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Figura XI-14. Universitats on resideixen els
mosquetes de la Diputació dins la col·lecta

de Manresa i nombre d'aquests (1560-1599)
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Durant la darrera dècada del segle, finalment, aquest percentatge es situà al 2,5%, en tot cas, per sota dels
índexs amb els quals havien començat el període. Aquest augment final hauria estat conseqüència també,
probablement, de la reordenació i limitació dels nomenaments de mosquetes decretada per les Corts de
Montsó del 1585. La relació entre volum demogràfic ¡nomenaments durant el període ens permet obtenir la
densitat d'oficials extraordinaris, expressada en mosquetes per cada cent focs. En aquesta ratio, Montblanc
es situa per davant únicament de la col·lecta de la Vall d'Aran. El percentatge afecta especialment les taules
foranes de la col·lecta, on els colliders ¡guardes ordinaris locals pràcticament no compten amb l'auxili dels
mosquetes. Fora de la capital, la relació mosquetes per cada cent focs és de només 0,5. Lleugerament
superior és la densitat d'oficials a la capital, Montblanc. Aquí, l'index és superior al d'altres vuit capitals
catalanes.

Aquesta constatació ens demostra clarament ¡'excessiva concentració dels nomenaments de mosquetes en
pagesos i menestrals residents a la capital de la col·lecta. Si la capital representà un 11,1% de la població
total de la col·lecta, un 53,3% dels nomenaments van a parar a mans d'aspirants domiciliats a Montblanc. Una
concentració que només és superada per les ciutats i viles de Lleida, Vic i Vielha. Al present apèndix hem
pres el descens d'aquest percentatge dels nomenaments de guardes residents a la capital com a un indici
de la progressiva penetració de la Diputació del General a les àrees rurals. La trajectòria que obtenim peral
conjunt del país fins a les Corts del 1585 avala aquesta apreciació. Doncs bé, les dades corresponents a la
col·lecta de Montblanc ens presenten una situació exactament inversa (figura X-13). Al llarg del període 1560-
1585 el nombre de nomenaments urbans a la col·lecta augmenta, en comptes de recular.

Així, la mitjana dels nomenaments de guardes extraordinaris residents a la capital durant el trienni 1560-1569
és del 50%, passant durant el període 1569-1578 al 62,5% i per als anys 1578-1587 al 68,7%.La diputació
local, per tant, compta cada vegada amb menys oficials procedents de les taules foranes i, per tant, amb
menys facilitats per controlar l'espai rural de la col·lecta. Hem vist que la majoria dels guardes extraordinaris

—688—



L'organització territorial de la Diputació afináis del Cinccents. La col·lecta de Montblanc

resideixen a la capital. Els arribats des d'altres col·lectes o que hi gaudeixen de facultats de controléis trobem
també en un percentatge inferior (21%) al de la mitjana catalana (27,8%), encara que vuit col·lectes presenten
percentatges encara més reduïts. Un altra element que permet constatar la voluntat de controlar la
demarcació estrictament des de la capital.

Tàrrega i Tortosa són les col·lectes des de les quals arriben un major nombre de guardes forans (25%) encara
que en trobem d'origen cerverí, vigatà, taragoníopenedesenc (figura 15). No gaire més important resulta el
paper dels guardes procedents de Montblanc que actuen a altres col·lectes veïnes. Els intercanvis es pro-
dueixen aquí amb les mateixes col·lectes, amb les quals hem descrit convenientment les vies de comunicació
i els seus punts de control i fiscalització a través de les taules locals de la col·lecta. Els de Montblanc
representen el 31,2% dels guardes forans a Tarragona, el22,2% aTàrregaiel'20% a Tortosa, peresmentar
aquelles col·lectes on superen el deu per cent dels mosquetes en actiu. Tant els fluxes d'entrada com de
sortida en aquest aspecte no semblen excessivament intensos.

Al llarg de la segona meitat del Cinccents, per tant, la col·lecta de Montblanc camina amb dificultats cap a la
integració dels territoris de les col·lectes dels fogatges i bolles de Montblanc i Prades. El creixement de les
expectatives de la recaptació dels drets de bolla situen en la col·lecta dins un nucli de nova vitalitat al sud del
país del qual formarien part també les col·lectes veïnes de Tarragona i Vilafranca del Penedès. En contrast,
l'administració del General sembla haver trobat fortes dificultats de penetració en una col·lecta on, tot i el
creixement, els volums demogràfics no troben encara un equlibri satisfactori amb els resultats fiscals. La
Diputació compta amb una estructura que pivota molt més damunt els oficials estables ordinaris que ñopas
sobre els extraordinaris, model exactament contrari al que trobem a altres col·lectes que viuen els mateixos
moments d'expansió, com ara la de Manresa. Models diversos en temps de transformació de l'espai econòmic
català i la seva fiscalització per part de la Diputació del General.

Figura XI-15. Procedència dels mosqueters
arribats a Montblanc des d'altres col·lectes

Figura XI-16. Col·lectes amb mosqueters pro-
cedents de la de Montblanc (% sobre el total dels

que venen de col·lectes forànies)





COL·LECTA DE PERPINYÀ

La major part de les actuals comarques catalanes adminis-
trades per l'Estat francès a través del Departament dels
Pirineus Orientals, eren —al llarg de la segona meitat del
Cinc-cents— incloses dins la col·lecta i diputació local de
Perpinyà. Les paraules inicials de Francesc Comte a les
seves Il·lustracions dels comtats, ens situen en primer lloc la
col·lecta: «Los comtats de Rosselló, Conflent y Cerdanya

Figura XII-1. Les universitats
de la col·lecta de Perpinyà

CANOES (47)
CASES DE PENA, LES (8)
CASTELLNOU DELS ASPRES (42)
CERET (96)

wWU-yy* ""äZSZ^Pni CERVERA DE LA MARENDA (108)
W^vJg|flft|·MÍi CLAIRÀ(12)

•̂ gPlf CLUSES i EL PERTÚS, LES (99 1100)
CORBERA DEL CASTELL i CORBERA DE

ALBERA, L' ( 102) BASTIDA i CASAFABRE, LA (55 i 69) LES CABANES (39140)
ALENYÀ (52) BOMPÀS (18) CORNELLÀ DEL BÈRCOL (66)
ARGELERS ( 105) BRULLÀ (81) CORNELLÀ DE LA RJBERA (24)
ARLES i ELS BANYS D'ARLES (91, 93 i BULA D'AMUNT (54) CORTSAVÍ (87)
D 94) BULATERNERA (37) COSTOJA(109)
«AGES DE ROSSELLÓ (64) CABESTANY (34) COTLLIURE i PORTVENDRES (106)
"AixÀs(16) CALCE ( 15) ELNA (67)
BANYULS DELS ASPRES (80) CALMELLA (72) EspIRA DE L>AGLÍ (9)
BANYULS DE LA MARENDA (107) CAMELES (41) l5™*"^BA°(30) CANET DE ROSSELLÓ (35) v~-—,^

L'AGLÍ (9)

|STAGEL1>^FORQUES (60)
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ILLA (21)
LLUPIÀ (45)
MILLARS (23)
MONTBOLÓ (90)
MONTESCOT (65)
MONTESQUIU D'ALBERA (98)
MONTFERRER (88)
MONTNER(14)
MONTORIOL (58)
MORELLÀS I LES ILLES (97)
NEFIAC (22)
OMS (74)
OPOL i PERELLÓS (2)
ORTAFÀ (82)
PACA, LLAURO i TORDERES (75)
PALAU DEL VIDRE (83)
PARESTORTES (17)
PERPINYÀ (33)
PESILLÀ DE LA RIBERA (26)
PIA (11)
POLLESTRES (48)
PONTELLÀ (46)
PRATS DE MOLLÓ, LA PRESTA i EL TEC

(86)

PRUNET i BELLPUIG (57)
QUEDCÀS (56)
REINERS (95)
RIBESALTES (10)
ROCA D'ALBERA, L1 (103)
SALELLES (50)
SALSES (3)
SANT ANDREU DE SUREDA (84)
SANT CEBRIÀ DE ROSSELLÓ (53)
SANT ESTEVE DEL MONESTIR (31)
SANT FELIU D'AMUNT (25)
SANT FELIU D'AVALL (27)
SANT GENIS DE FONTANES (85)
SANT HIPÒLIT DE LA SALANGA (4)
SANT JOAN LA CELLA (63)
SANT JOAN PLADECORTS (79)
SANT LLORENÇ DE CERDANS (92)
SANT LLORENÇ DE LA SALANGA i EL

BARCARÈS (5)
SANT MARÇAL (70)
SANT MIQUEL DE LES LLOTES (38)
SANTNAZARl(36)
SANTA COLOMA DE TUÏR (44)

SANTA MARIA LA MAR (20)
SERRALLONGA i LA MENERA (89)
SOLER, EL (29)
SUREDA (104)
TALTEÜLL (6)
TELLET (73)
TERRATS (59)
TESA (51)
TEULÍS i CROANQUES (71)
TOLUGES (32)
TORRE D'ELNA, LA (68)
TORRELLES DE LA SALANGA (13)
TRESSERRA (77)
TRULLARS (61)
TUÏR (43)
VILALLONGA DELS MONTS (101)
VILALLONGA DE LA SALANGA (19)
VlLAMULACA (62)
VILANOVA DE LA RAÓ (49)
VILANOVA DE LA RIBERA (28)
VlNGRAU(l)
VIVERS (76)
VOLÓ, EL (78)

són situats dins las Montanyas Pireneas y endosos dins dites montanyes». La col·lecta perpinyanesa de la
Diputació del General s'ajustava exactament—de fet, com cal altra a les demarcacions catalanes actuals—
al territori fixat per al comtat de Rosselló des del segle XII més la comarca històrica del Vallespir. Es dibuixa va
també damunt els límits exactes de la vegueria reial del Rosselló i sots-vegueria del Vallespir. La identificació
del seu espai territorial, per tant, no ha presentat gaires complicacions.

Geogràficament, la plana rossellonesa que constituïa el nucli de la col-ecta limita amb la costa a orient, des
dels límits amb la col·lecta de Castelló d'Empúries a Cervera de la Marenda, fins a les fronteres llanguedo-
cianes a l'estany de Leucata. L 'Aglí, la Tet, el Rard i el Tec reguen una plana que els condueix perpètuament
des de les veïnes terres de la Fenolleda, el Conflent i el Vallespir vers el mar. La capital, Perpinyà, és situada
al bell mig d'aquesta plana. Al sud, la col·lecta incloïa la plana del baix Vallespir i, tot pujant des de Ceret, la
seva derivació en tom del Tec fins als límits amb l'actual Ripollès. Al sud, la Serra de l'Albera i els massis-
sos del Roc de Frausa, Montnegre i Costabona —amb les seves connexions als colls del Pertús i d'Ares—
, separaven aquestes terres de les de la col·lectes d'Empúries, de Girona i Camprodon.

A l'oest, les muntanyes dels Aspres amb el Puig de l'Estela com a panent, i el massís del Canigó, separen
el Rosselló i el Vallespir de les terres del Conflent. Al nord-oest finalment, la Serra de les Corberes servia de
frontera amb la Fenolleda i les terres del Llenguadoc amb el partent més elevat a Montoliu de Perellós.
Amb quelcom més de 2.050 quilòmetres quadrats, la de Perpinyà era la setena col·lecta més extensa del país,
encara que només una dotzena de quilòmetres la separaven de la sisena i la cinquena, Balaguer i Cervera.
Era superada només substancialment, per tant, pels territoris de les col·lectes de Girona, Tortosa, Pallars i
Lleida. La demarcació barcelonina restava justper darrera. Hi hem comptabilitzat, d'acord principalment amb
el fogatge del 1553, 119 llocs i universitats que concorden amb els 103 municipis actuals (una primera
constatació és, doncs, el petit tamany dels termes dels actuals municipis francesos del Departament dels
Pirineus Orientals, comparats amb els del sud de les Alberes).

A la figura 1 hem inclòs els termes de la Fenolleda, formalment incorporada als Comtats però on la Diputació
del General no comptava amb cap establiment. Si d'acord amb un raonament emprat per aquells anys pels
consistorials de la Generalitat, plens catalans eren aquells qui procedien de les terres on es pagaven els drets
del General, aleshores els habitants de la Fenolleda no s'hi podien comptar com a tais. Segons el fogatge
esmentat, la col·lecta de Perpinyà era la quarta més poblada, superant per un estret marge d'alguns centenars
de focs les demarcacions de Lleida, Tortosa i Cervera. La col·lecta de Tarragona hi aplegava vuit-cents focs
més, ¡les de Girona ¡Barcelona, gairebé triplicaven la població rossellonesa i vallespirenca. La relació entre
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demografia i territori atorgava a la col·lecta una densitat de 2,1 focs per quilòmetre quadrat, tot superant lleu-
gerament la mitjana del Principat i els Comtats.

Qui dominava aquest territori? En la pluralitat jurisdiccional de l'edat moderna la realitat de la col·lecta cal
considerar-la des de diverses perspectives. Pel que feia als habitants, el rei aconseguia un domini superior
al de la mitjana del país. Posseïa un 51,7% dels focs, d'acord amb el recompte del 1553, més de deu punts
per sobre de la mitjana catalana (figura 3). Només les col·lectes de Vic, Girona, Puigcerdà, Castellbò i
Barcelona presentaven percentatges superiors de control reial. Però aquest percentatge perpinyanenc
descansava d'una forma excessivament important en el control de la capital, on residia un 40,1% dels
habitants de la col·lecta. El cert és que fora de la vila de Perpinyà aproximadament quatre de cada cinc focs
es trobaven sota domini senyorial.

Figura XH-2. Els dominis senyorials al
territori de la col·lecta de Perpinyà

Universitats sota domini reial

Universitats amb domini compartit entre el rei i barons

Y/\ Dominis baronals laics

K;;V'.J Dominis baronals d'eclesiàstics

V-tfk Universitats amb domini compartit entre barons laics i eclesiàstics
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Figura XII-3. Dominis senyorials: distribució en
percentatge dels focs de la col·lecta de Perpinyà

0,35%

51,66%

47,99%

I Baronal Reial I Mixt

Si traduïm aquest domini de la Corona damunt els habitants al territori dels actuals municipis ens trobem que
només li pertocava l'administració de ¡ajusticia damunt un 23,8%. El percentatge es situava aquí ja tres punts
per sota de la mitjana catalana ¡altres nou col·lectes del General comptaven amb una major superfície sota
el domini reial. Les xifres encara resulten més limitadores del poder reial pel que fa al nombre de llocs i
universitats sota el domini de la Corona: amb un 9,5%, restava disset punts per sota de la mitjana catalana
i es situava com la setena col·lecta del país pel que feia a un menor nombre de llocs sota domini reial, su-
perada únicament per les demarcacions de Tarragona, Pallars, Balaguer, la Seu d'Urgell, Tàrrega i
Montblanc.

Si bé és cert que el rei controlava els centres principals (com veurem, cinc dels deu principals nuclis de
població), nou de cada deu llocs es trobaven sota domini baronal, A mans de la Corona només restaven
alguns centres estratègics com ara, en primeríssim lloc, la capital amb les veïnes viles de Toluges i Tuïr, les
terres frotereres del nord amb una determinant funció defensiva, a Òpol, Perellós i Salses, els grans ports
del sud de la plana rossellonesa, Argelers, Cotlliure i Portvendres, i, finalment, alguns punts de la ruta del
Vallespir-ambPrats de Molló comatancameni. Calassenyalar-el'ifetque, a partdePerpinyà, lestresprimeres
àrees esmentades enviaven els seus propis representats a les Corts catalanes, fins al punt que podem afirmar
que les terres rosselloneses eren les que millor s'hi trobaven representades (respectivament, Tuïr, Salses,
Argelers i Cotlliure). Els nuclis assenyalats, eren en realitat una mena d'illes en un mar de jurisdiccions
baronals laïques i eclesiàstiques.

Figura XII-4. Les deu prinicipals universitats de la
col·lecta de Perpinyà segons elfogatge del 1553

Perpinyà
Illa
Cotlliure
Elna
Ceret
Arles
Prats de Molló
Millars
Tuïr
Argelers
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174
173
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76
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Figura XII-5. Distribució damunt el territori de la col·lecta de
Perpinyà de la població i l'administració dels drets del General
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Més de la meitat dels 2.069 focs de baró corresponents al recompte del fogatge de mitjan segle es trobaven
a mans de només sis senyors. El vescomte d'Illa i Canet dominava nou llocs amb 337 focs d'habitants i era
el primer baró del Rosselló. Les seves possessions comptaven amb dos nuclis ben definits: a l'est, bona part
de la costa més propera a la capital de la col·lecta des de Torrelles de la Sa/anca a Canet; a l'oest, una altra
franja fronterera amb les terres del Conflent, des d'Illa a Bula d'Amunt. El seguien en importància tres dig-
nitats eclesiàstiques: el Capítol de la Seu d'Elna (7 llocs i 268 focs) i les primeres dignitats de les abadies
benedictines de Santa Maria d'Arles, al Vallespir, unida finalment el 1592 a la Congregació Claustral Tarra-
conense (6 i 179), i de Santa Maria de la Grassa, situada a les terres llenguadocianes del Carcasses, a l'altra
banda de les Corberes (4 i 144).

Les possessions del cambrer de la Grassa s'agrupaven en les rodalies de Perpinyà, sobretot al nord i a l'oest;
les de l'abat d'Arles, en canvi, al sud, en torn de la mateixa vila on s'alça va el monestir. Les terres del Capítol,
excepció feta de Baixàs, al nord de Perpinyà, voltaven el terme de la capital eclesiàstica del Rosselló a finals
del Cinccents. Pel que fa als barons laïcs amb més de cent focs sota la sevajurísdicció destacaven les famílies
Oms i Albert. Els primers concentraven les seves possessions al sud de la col·lecta, concretament, en dos
nuclis perfectament definits: un entorn de la vila d'Oms, amb Calmella i Teilet, als límits entre la plana
rossellonesa i el Vallespir; l'altre, als límits amb les Alberes, controlant el coll del Pertús. Els Albert, en canvi,
disposaven d'un patrimoni molt més dispers, amb els termes de Millars, Pontellà i Reiners com a centres
principals. A més, algunes ràncies famílies de l'aristocràcia perpinyanesa disposaven de dominis més o
menys extensos a la plana de la capital, com ara els Llupià, Delpàs, Tort o Pagès.

Figura XII-6. Evolució del preu dels encants des drets de bolla de
plom i segell de cera de la bolla de Perpinyà i proporció respecte
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Pel que fa als nuclis de població més importants de la col·lecta cal esmentar la proporcional importància de
les possessions reials. Com hem afirmat, el monarca controlava cinc de les deu primeres viles de la col·lecta:
Perpinyà en primer lloc (centre que multiplicava per set el volum demogràfic de la segona ciutat de la
col·lecta), Cotlliure, port principal, Prats de Molló, Tuïr i Argelers (figura 4). Les altres cinc es trobaven
repartides entre alguns dels principals barons de la col·lecta queja hem esmentat. Illa, la segona vila, era
possessió del vescomte del mateix títol; Elna, pel Capítol de la seva discutida Seu; Ceret, per la família dels
Lanuça aragonesos; Arles, pels seus abats; i, finalment, Millars, la vuitena vila de la col·lecta, perla inquieta
família Albert.

Dins aquesta complexa estructura de dominis jurisdiccionals, viles i llocs, la Diputació del General organitza
la seva estructura. Atén perfectament al control de les rutes principals que encara avui travessen la plana
rossellonesa.En primer lloc, d'aquelles que neixen als dos ports principals de la col·lecta: Cotlliure i Canet de
Rosselló, on la Diputació disposa de taules permanents amb dos collidors i credencers. Al sud, la primera
d'aquestes controla no només les entrades a través del seu port, sinó també el trànsit de mercaderies des
de Perpinyà i Elna, cap al sud de l'Albera, a Llançà i Figueres. Una altra ben definida i ben controlada és la
que recorre l'eix del Vallespir fins a Molló i Camprodon, a través de les taules d'Elna, el Voló, Ceret ¡Arles.
En direcció a l'oest existeixen dues rutes que s'encreuen als límits de la col·lecta a la vila d'Illa: una procedeix
de la ruta d'Elna i Tuïr; l'altra, de la de Perpinyà ¡Millars. Totes dues parteixen des d'Illa cap a Vilafranca de
Conflent i Puigcerdà, tot seguint el curs de la Tet.
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Una altra via es dirigeix o arriba a Perpinyà des de la taula de Ribesaltes. Des d'aquesta vila un desdoblament
es dirigeix cap a les terres frontereres del terme d'Estagell. Travessant la Fenolleda d'est a oest —i la seva
capital, Sant Pau de Fenollet—,aquesta ruta s'endinsa a les terres llenguadocianes de l'Aude i l'Arieja. També
des de Ribesaltes, la ruta principal s'enfila vers el nord, a través de la taula de Salses, per abandonar el Prin-
cipat seguint el camí que s'adreça a Narbona. És la principal via d'entrada de les mercaderies llenguado-
cianes ideïs exèrcits invasors dels Comtats que cal aturar a la fortalesa construïda al terme de la vila en temps
de Ferran II.

Les taules dels drets d'entrades i eixides establertes a la col·lecta s'adapten a la perfecció a l'existència
d'aquestes vies i dels seus fluxes d'intercanvis. Aquests eixos marquen, a més, d'una forma claríssima els
principals agrupaments demogràfics a la plana rossellonesa d'acord amb les densitats per terme municipal
que hem aconseguit fixar. A la col·lecta fronterera de Perpinyà, la població s'arrecera dels perills a les prin-
cipals vies de comunicació de la col·lecta. Per això, una extensa franja central de la frontera rossellonesa amb
el Conflent roman pràcticament deshabitada (figura 5).

No disposem de les dades corresponents als ingressos derivats dels drets d'entrades i eixides al llarg de la
segona meitat del Cinc-cents. Com a col·lecta de frontera, cal pensar que la recaptació de Perpinyà
constituiría una de les principals fonts d'ingressos de la Diputació per aquest concepte. Pel que fa als encants
dels drets de bolla de plom i segell de cera, presenten una evolució positiva que cal matitzar considerable-

FigumXII-7. Evolució del preu dels encants des drets de
bolla de plom i segell de cera a la bolla de Perpinyà

(1554-1599)

1554 1563 1572 1581 1590 1599

ment. El preu passà de 19.950 lliures el 1551 a 25.650 lliures el 1602. Per tant, un increment de només un
28,6%. Només les bolles de Berga, Castellbò, Castelló d'Empúries, Puigcerdà, la Seu d'Urgell o Tàrrega,
mostraren una evolució comparable o clarament pitjor que la rossellonesa. Si es diferencien dues fases en
aquesta segona meitat del Cinc-cents es poden apreciar dos moments ben marcats, que mostren la virulència
de la crisi general catalana en el cas de la col·lecta de Perpinyà, els draps de la qual "tramesos a diversos
Països i són molt fàcilment venuts", havien estat lloats per l'ambaixador venecià S. Cavalli el 1567, al seu pas
Perla vila, "com hi ha, en aquesta terra,un nombre infinit de xais", en un testimoni recollit per J. Bolòs.

, entre 1551 i 1572 es produí un notable augment del 75, 6% en la recaptació que portà gairebé a doblar
tes expectatives d'ingressos a la col·lecta. Els trenta anys posteriors, en canvi, rebaixaren aquestes
esperances en un 26, 8%. En el creixement d'aquelles dècades dels cinquanta i seixanta només fou superat
a nou altres col·lectes: la de Perpinyà, per tant, es trobava en una situació intermitía i semblava gaudir, sinó
en plenitud, si de forma important, dels beneficis d'una expansió econòmica general. Les dècades dels
setanta, vuitanta i noranta mostren un moviment fortament contrari a les bones expectatives plantejades.
Únicament quatre col·lectes catalanes patiren un col·lapse més important que l'experimentat a Perpinyà.
Com a conseqüència, la col·lecta cedirà el segon lloc pel que fa al volum de recaptació a mans de l'emergent
^marcado tarragonina.
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Una anàlisi encara més pormenor/izada descobreix altres elements d'interès. El més destacat, la creixent
irregularitat dels arrendaments, senyal inequívoc dels dubtes dels arrendadors. Durant els triennis del
període 1554-1563, els encants de la bolla de Perpinyà seran els únics —a excepció del descens que es
produeix a la col·lecta de Lleida— que veuran estabilitzada la seva cotització (figura 7). Tot el contrari, al llarg
dels tres triennis posteriors, es produirà un ascens vertiginós del 66,7%, especialment amb motiu de
l'arrendament encapçalat pel donzell perpinyanec Benet de Vallgornera el 1572 (paga 7.092 lliures més que
el seu antecessor, el barceloní Antoni Caldes, també donzell). Tot aquest terreny guanyat es perd novament
des d'aleshores fins el 1590. El petit redreçament posterior, corresponent al període 1590-1599, s'haperdut
novament el 1602. El sentit de decadència en la bolla perpinyanesa sembla un moviment consolidat.

La figura 8 mostra ben clarament la caiguda del pes de les expectatives de la recaptació de bolla a Perpinyà
al llarg de la segona meitat del Cinc-cents. Si el 1554, representava un 14,6% del volum total a Catalunya,
el 1599 havia caigut fins el 10,3%. És a dir, la bolla perpinyanesa va perdre gairebé un terç del seu valor al
llarg del període, un percentatge només superat per les sis col·lectes que hem esmentat. El principat desgast
es produirà durant els períodes 1554-1563 i 1572-1581, que mostren una mena de crisi en dos períodes. En
el segon d'aquests, el pes de la bolla perpinyanesa en el conjunt caurà del 14,1%al 10,8% en només nou
anys. Aquesta dada contrasta amb el fet que els anys setanta són encara expansius a la majoria de les
col·lectes catalanes (amb l'excepció de Berga, Castelló d'Empúries, Puigcerdà, la Seu d'Urgell, Tàrrega i
Tortosa, és a dir, les mateixes bolles que perden el major pes —tret de la darrera—al llarg de tot el mig segle).

Figura XII-8. Evolució del pes dels encants des drets de bolla de plom i
segell de cera a la bolla de Perpinyà en el conjunt de Catalunya (1554-1599)
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La crisi, pertant, arriba d'hora a Perpinyà ¡el 1602 sembla trobar-se encara present. Per entendre aquest pes
de la recaptació cal parlar de la relació entre volum d'aquesta i força demogràfica de la col·lecta. En aquest
aspecte, després dels paràmetres de crisi analitzats, canvia una mica el color de la nostra perspectiva. Encara
que de forma discreta, la nostra ratio lliures de bolla per foc d'habitants atorga a la col·lecta de Perpinyà un
creixement al llarg del període 1554-1599 d'1,73. És el vuitè augment més important entre les dinou
demarcacions de la Diputació del General analitzades. Aquesta proporció ens situa la col·lecta de Perpinyà
com la segona productora de l'impost darrera de Manresa el 1554.

A partir d'aleshores, la demarcació anà perdent posicions inexorablement, davant del creixement dels nous
pols de desenvolupament del Principat. El 1563 havia baixat al tercer lloc que mantingué encara el 1572. Les
primeres manifestacions de la crisi durant els setenta acabaren per situar en cinquè lloc la col·lecta de Per-
pinyàel 1581. Durant els darrers anys del segle, la demarcació rossellonesa ascendí al quart lloc. Sibéés
cert que la col·lecta va saber mantenir-se en el grup de territoris amb una major proporció de recaptació per
habitant, també ho és que s'allunyà del tot dels principals pols de desenvolupament del país. Així, si el 1554
es trobava a només 0,2 lliures del primer lloc, el 1581 eraa3,8iel 1599a6,4. La bolla rossellonesa mai més
no reflectiria la potència econòmica d'una col·lecta en expansió.
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Figura XII-9. Estructura organizativa de la col·lecta de Perpinyà
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Hem parlat de la instal·lació de l'administració del General a la col·lecta. La institució disposava d'un gruix molt
considerable. Amb quaranta-tres oficials, la de Perpinyà es trobava únicament per darrera de les de
Barcelona, Girona, Lleida i Tortosa en aquest aspecte. Tot i que quatre de cada sis habitants de la col·lecta
residissin a la capital, aquesta presentava una estructura força descentralitzada: vint-i-nou oficials a les taules
foranes de la col·lecta per catorze a Perpinyà. D'aquests quaranta-tres oficials, vuit havien estat creats durant
el període 1562-1571. El creixement de l'estructura al principi del període analitzat (un de cada cinc oficials
de la col·lecta és nou, per tant), és un dels més notables entre les col·lectes del General.

Pel que feia a les funcions de govern ¡justícia de la col·lecta el diputat local perpinyanenc disposava d'una
cort perfectament estructurada a mitjan segle, a la qual només calgué afegir un nou ofici d'advocat fiscal el
1571. L'altra de procuradorfiscal, habitualment creat per les mateixes dates a les principals col·lectes del país
existia a Perpinyà abans de la segona meitat del Cinccents. El diputat local comptava, doncs, amb el suport
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Figura XII- JO. Distribució dels oficis locals de la Diputació
per categories socials a la col·lecta de Perpinyà (1564-1598)
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d'un assessor jurídic ordinari, el seu escrivà o notari, un porter ordinari de l'antiga casa de la Diputació a la
vila —vell establiment que contrasta amb les noves construccions que sovintegen durant els anys sentanta
a altres capitals de col·lecta— / un corredor! trompeta, encarregat de difondre les seves disposicions.

Un receptor dels drets del Generala la vila lles taules foranes fiscalitzava des de Perpinyà la recaptació dins
i fora de la capital. Entre els oficials estables a la vila existien, a més, un duaner i guarda de la casa del General
—encarregat del seu manteniment— / dos colliders i credencers ocupats pròpiament de gestionaria taula
local. A més, existien tres guardes ordinaris encarregats d'actuar de forma estable al carrer—comptant, a
més, amb l'activitat dels mosquetes. Un d'aquests guardes ordinaris, es troba va de forma estable controlant
les mercaderies al seu pas pel Portal de Nostra Senyora del Pont de Pedra; els altres, es movien lliurement
perla vila, controlant sobretot els altres portals.

L'estructura pròpiament recaptadora fora de la capital fou la més reforçada amb la creació de nous oficials.
D'una banda, el consistori barceloní decidí afegir un cinquè guarda ordinari als quatre existents a diferents
punts del país. Aquests no mantenien una taula, sinó que actuaven als camins per controlar per sorpresa els
viatgers. A diferència dels mosquetes, cobraven un salari estable. Als dels pasos fronterers d'Òpol, Salses,
Vingrau i Sant Llorenç de la Balança, i al ja existent per a la vila reial de Cotlliure s'afegí un nou guarda ordinari
a la veïna Argelers, el 1562. Aquests oficials tenien la funció d'auxiliar les principals taules de frontera i el port
més important de la col·lecta.

Catorze poblacions de la col·lecta diposaven d'una taula estable on es recaptaven els drets d'entrades i
eixides. D'aquestes, vuit, com hem vist, es trobaven situades en les vies de comunicació principals del comerç
amb el Llenguadoc, el Principat i el Conflent. Al sud, Arles i el Voló sembla que disposaven ja d'una
infrastructura humana local formada per dos collldors i credencers abans de mitjans de segle. Les altres sis
taules desdoblades foren crescudes l'any 1566: Canet de Rosselló, Cotlliure, Estagell, Illa, Millars i Salses
foren les viles beneficiades per la creació d'aquests nous collidors i credencers. Durant la segona meitat del
Cinc-cents altres sis viles van mantenir l'estructura simplificada —i més comuna a tot el país— d'una taula
regida per un sol collidor: Baixàs, Ceret, Claire, Elna, Ribesaltes i Tuïr.

Aquesta era l'estructura dels oficis locals de la Diputació; ara calque ens interroguem sobre la seva composi-
ció social. Comencem per apropar-nos a la figura de diputat local perpinyanenc. Els grups privilegiats
detentaven vuitde cada deu nomenaments, en una proporció que es situava vint-i-set punts imig per damunt
de la mitjana del pals. Aquest percentatge era només superat per motius molt semblants a la col·lecta de
Tortosa, mentre els diputats locals lleidatans i gironins posseïen també una extracció semblant. Caldria dir,
per tant, que era la pròpia de l'ofici de diputat local a les ciutats i viles més importants del país.

Dins d'aquests grups privilegiats, els burgesos honrats perpinyanencs aconseguiren un pes extraordinari.
Amb un 50% dels nomenaments, es situaren 34,9 punts per damunt de la mitjana del mateix grup a la resta
de les col·lectes. Enlloc com a Perpinyà (i encara més Tortosa) la condició de ciutadania honrada es con vertí
en trampolí per a l'exercici com a diputat local. La noblesa local era el segon grup en importància, amb un
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22,7% dels nomenaments (és a dir, més de deu punts per damunt de la mitjana del país), només per darrera
de les col·lectes de Balaguer, Girona i Pallars, amb un domini nobiliari encara més gran. Per tant, els grups
socials articulats a través de la confraria de Sant Jordi local es feren amb tres de cada quatre nomenaments.

En un context de repartiment —que nopatrimonialització— de l'ofici entre diverses famílies destaca el paper
dels Bolet, burgesos i donzells, que obtenen tres nomenaments durant el període 1575-1596. Dos d'aquests
recauen en una sola persona en el curs de tres triennis consecutius (igualment, participaren dels oficis
ordinaris locals, en concret, del de collidor i credencers dels drets del General a la taula de la capital). Aquest
domini dels militars ¡burgesos contrasta amb l'escassa presència del clergat (amb un 9% dels nomenaments,
dotze punts per sota del nivell habitual de participació) que potser cal atribuir a l'allunyament de la Seu d'Elna
i al desinterès de les comunitats de clergues de la capital. Només un canonge elnenc, Pere Capdevila,
accedirà a l'ofici el 1562. Serà l'única vegada durant aquest període en què el càrrec de diputat local anirà
a parar a mans d'un no resident a la capital.

El que hem anomenat grups no privilegiats (figura 11) aplegaven només un 18,2% dels nomenaments. En
la seva totalitat es tractava de mercaders que, pertant, obtenien un 12,6% menys d'oficis de diputat local que
a la resta del país (superant només les col·lectes de Girona, Lleida, Tortosa i Balaguer, amb un pes encara
inferior dels oficis mercantüs).A més, la col·lecta de Perpinyà foula única de iot el país on ni menestrals, ni
artistes, ni pagesos obtingueren un sol nomenament de diputat local. El control per part dels privilegiats
només permeté, doncs, l'accés esporàdic d'algun mercader ben connectat amb els estaments rectors de la
vila.

El pes d'aquests grups privilegiats en el control dels of ids ordinaris era lògicament molt inferior, encara que
netament superior al que era habitual a altres col·lectes. Retenien un 17,6% dels oficis, gairebé set punts per
damunt de la mitjana catalana. Els burgesos honrats comptaven a la capital amb un pes determinant. Això
feia que en termes generals, un 11,8% dels nomenaments d'oficis ordinaris anés a parar a mans seves.
Militars, clergat igaudints es mostraven molt menys interessats per aquests oficis. Els altres grups sumaven
un 82,3% dels nomenaments a la col·lecta de Perpinyà. El segment més nombrós correponia als mercaders
¡negociants, un 35,3% (quatre punts per sota, encara de la mitjana del país). Els menestrals obtingueren un
29,4% dels oficis (quatre punts per damunt), mentre artistes (9,8%) ¡pagesos (7,8%), quedaven per sota del
que era comú a altres demarcacions locáis de la Diputació.

Figura XII-11. Extracció social superior i inferior dels
oficials locals de la col·lecta de Perpinyà (1524-1599)
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Entre els oficials ordinaris de les taules foranes, el consistori barceloní —informat pels diputats locals
perpinyanencs—, acostumarà a encomanar el regiment de les taules a algunes famílies amb tradició de
servei a la institució. Així, negociants i mercaders de les famílies Pasqual i Pi es succeiran respectivament
a l'ofici de collidor de les taules d'Estagell i Fübestaltes, respectivament. El mateix succeeix amb altres
llinatges d'ocupació desconeguda com ara els Lanyosa a Arles o els Gros a Vingrau. En aquest sentit, els
Comte d'Illa, família de notaris i burgesos honrats, rebran un tractament molt especial. A part de succeir-se
a la gestió de la taula local de la vila, accediran al profitós ofici de collidor i credencer al gran port de Cotlliure.
Alguns oficis inferiors perpinyanencs, de la mateixa manera, seran confiats repetidament a membres de
famílies de confiança com ara e/s Nebot o els Ferrando.

Una altra de les característiques dels oficis ordinaris a la col·lecta de Perpinyà serà la notable mobilitat dels
seus ocupants. En concret, un 31,7% dels nomenaments que hem enregistrat a la demarcació corresponen
a oficials que no resideixen a la població per a la qual han estat nomenats. Aquest percentatge es situa
netament per damunt de la mitjana catalana (12,6%) i, de fet, és el més elevat del país per davant del que
corresponen als nomenaments a les col·lectes veïnes Vilafranca de Conflent (26,3%) i Castelló d'Empúries
(25%). Un fet que sembla respondre a la necessitat de comptar amb oficials de confiança enviats si cal des
d'altres poblacions. Així, mercaders i burgesos perpinyanencs es difonen per tota la plana rossellonesa i els
trobem ocupant oficis de collidor i credencer a Elna, Salses, Illa, Cotlliure, Tuïr, Millars i Argelers.

Però no només es tracta de moviment del centre vers la perifèria: trobem oficials de Cotlliure a Baixàs, de
Baixàs a Vingrau o de Clairà a Òpol. Els barcelonins no hi manquen: els trobem a Perpinyà, però, també a

Figura XII-12. Comparació entre l'extracció social dels oficials locals de la col·lecta
de Perpinyà i els de la resta de Catalunya. Diferència en percentatge (1524-1599)
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Figura XII-13. Evolució cronològica del percentatge d'oficials
extraordinaris residents a la capital de la col·lecta (1560-1599)

• Perpinyà

Catalunya

0,00

1560-69 1569-78 1578-87 1587-99

altres taules foranes, com ara les de Tuïr i Estagell. Dos oficis ens poden servir com a exemple d'aquesta
pluralitat d'orígens. Dels cinc nomenaments de collidori credencera Cotlliure dos corresponen als propis
vilatans, però trobem també altres a mans de residents a Illa, Perpinyà i Barcelona. D'altra banda, els
nomenaments per a un dels dos oficis de guarda ordinària del General a Perpinyà recauen en oficials que
procedeixen de la mateixa capital —com resulta comú arreu—, però també d Elna i fins i tot del Principat: en
aquest cas, de Banyoles i de Cervera. La terra rossellonesa havia estat, sens dubte, terra de pas per molts,
terra on s'establien sovint persones procedents d'arreu del país esperant gaudir dels possibles avantatges
d'una societat de frontera. L'evolució cap a la despoblació i el desmantellament eonòmic, però, es farà dia
a dia més visible.

Finalment, hem de fer referència als mosquetes o guardes extraordiaris de la Diputació del General a la
col·lecta. Més de la meitat d'aquests oficials residien a la capital. Aquest fet, determinava un pes proporcion-
alment superior dels menestrals en la seva extracció social i un pes relativament menor dels pagesos. En
concret, els menestrals representaven un 54,7% dels mosquetes per un 41,5% de pagesos, és a dir,
pràcticament els percentatges inversos als habituals a les altres col·lectes. Pel que fa a la divisió ocupacional
d'aquest segment majoritari de menestrals cal dir que el sector del vestit i el calçat era clarament majoritari
(44,8%) en un percentatge que pràcticament igualava el del conjunt del país. Dos de cada tres d'aquests
menestrals dedicats al vestit i al calçat treballaven en els processos d'elaboració i la resta en fases d'acabat
(uns setze punts per sota de la mitjana catalana).

Entre la resta dels oficis menestrals cal destacar principalment el paper desenvolupat pels porters i corredors
(13,8%, gairebé nou punts per damunt de la mitjana catalana) iamb ¡gual percentatge el dels simples trebal-
ladors (onze punts més) sense una ocupació més concreta. En contrast amb la resta de les col·lectes, en
canvi, els oficis relacionats amb la construcció eren del tot absents (representaven un 10,3% de l'ocupació
dels mosquetes al conjunt del país) i es trobaven clarament per sota del que era habitual els oficis dedicats
a¡ parament de la llar i la decoració, la metal·lúrgia i l'armament, la pesca i la navegació, la restauració o els
transports. Pel que fa a la durada d'aquests guardes extraordinaris als seus oficis, cal situar-la en el cas de
Perpinyà en uns paràmetres molt normals: a escasses centessimes de la mitjana catalana d'1,3 triennis per
bosquetà.

S/posem en relació la població de la col·lecta amb el nombre de mosquetes podem obtenir diversos resultats.
4 /a col·lecta de Perpinyà residia el 6,1% de la població catalana d'acord amb el fogatge del 1553. En canvi,
Esposava només d'una mica menys del 4% de tots els guardes extraordinaris catalans. Sense comptabilitzar
e/s mosqueters de la col·lecta barcelonina, disposem de dades parcials referents al període 1560-1599. Així,
durant els triennis 1560 a 1569 la col·lecta comptava amb un 7% dels guardes, només superada perles de
Camprodon, Cervera, Girona ¡Lleida. Durant els tres triennis posteriors, el percentatge pujà al 8% ¡situà la
col·lecta en tercer lloc del país, molt més d'acord amb el seu pes demogràfic i els rendiments fiscals que hi
obtenia la Diputació del General.
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Figura XII-14. Universitats on resideixen els mosquetes de la
Diputació dins la col·lecta de Perpinyà i nombre d'aquests (1560-1599)

La gran inflació d'oficis de mosquetes anteriora les Corts de Montsó del 1585 no tingué com a escenari la
col·lecta perpinyanenca: el percentatge del total de mosquetes que actuaven a la col·lecta es veié rebaixat
fins al 3,6% (superada per altres nou demarcacions). Durant el període immediatament posterior, entre els
triennis 1587 i 1599, la limitació dels guardes portà novament a augmentar el pes relatiu de la col·lecta fins
al6,7%ialtercerllocdarreraGironaiManresacompartitambladiputac!ólocaltortosina. El càlcul mésexacte
de la densitat d'oficials per cada cent focs ens situa la col·lecta perpinyanesa com a una de les menys con-
trolades per aquesta mena d'oficials. Només superava en aquest aspecte altres sis col·lectes, totes elles
pirinenques, a excepció de les de Montblanc i Tarragona on els molt elevats volums demogràfics no es
corresponien amb la representació de la Diputació.

Aquesta situació resultava especialment f rapant pel que feia a la capital, Perpinyà. Tret de Vielha, cap altra
capital de col·lecta catalana, presentava una densitat tan escassa de guardes extraordinaris per cada cent
focs d'habitants (46 nomenaments per a 1.755 focs el 1553). Encara que relativament baixa, la densitat de
guardes extraordinaris a les taules foranes, era molt més ajustada al conjunt del país. Els 35 nomenaments
pera 2.625 focs fixaven un índex d'aproximadament la meitat del de la capital, però amb el qual quedaven
per darrera fins a vuit col·lectes, entre elles Lleida, Vic, Tàrrega, Montblanc i les pirinenques, amb una
penetració molt deficient de la xarxa administrativa de la Diputació.

El fet és, però, que la majoria dels guardes extraordinaris de la col·lecta residien a la capital (56,8%). La figura
13 mostra una evolució al respecte exactament contrària a la de la resta del país. Si durant els triennis de la
dècada dels seixanta només un 31,2% dels mosquetes rosselloneses habitaven a la capital (per sota, per tant,
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del 40,1 % que representava la població de Perpinyà en el conjunt de la col·lecta), aquest percentatge s'elevà
al 34,5% durant el període 1569-1578 i al 56,2% durant els triennis de 1578 a 1587. Amb posterioritat als
canvis derivats de les Corts de Montsó del 1585, gairebé tots els nous nomenaments (96,9%) anaren a raure
a mans de perpinyanesos.

La figura 14 ens permet abundar en aquesta impressió d'escassa implantació dels mosquetes al país (a
diferència de l'estructura estable de la Diputació que sembla molt ben distribuïda). Només 17 dels 103
municipis actuals proporcionaren mosquetes a la diputació local del General: Elna, Ceret, el Voló, Argelers
i Cotlliure, viles on ja existien taules de la Diputació, foren les úniques que aportaren més d'una guarda
extraordinària a la Diputació en el llarg període 1560-1599.

Les figures 15 i 16 mostren els principals fluxes d'entrada i sortida d'oficials entre la col·lecta de Perpinyà i
les seves veïnes. Ens permet comprovar el nivell de relacions existent entre la col·lecta del Rosselló i el
Vallespir i el seu entorn. Pel que fa als corrents d'entrada, sabem que no eren gaire extensos: vuit de cada
deu mosquetes que actuaven al servei de la Diputació a la col·lecta de Perpinyà residien habitualment en ell
(superant en gairebé deu punts la mitjana del país). La majoria dels guardes arribats de fora actuaven al sud
de la col·lecta, prop de Cotlliure, ¡procedien de la col·lecta de Castelló d'Empúries. També del sud, des Girona,
arribaven un 27,8% dels guardes foranis. De més lluny, de Barcelona i Vic, procedien un 11,1% dels
mosquetes en tots dos casos. La influència de col·lectes com ara Conflent, Puigcerdà o Camprodon era molt
limitada a la plana rossellonesa i al Vallespir.

Lògicament, la influència en sentit in vers era molt més determinant. Els rosselloneses representaven un 50%
dels guardes foranis a la col·lecta de Vilafranca de Conflent, damunt la qual desplegaven una influència social
i econòmica remarcable. Destacaven pel seu pes també al sud de les seves fronteres a Castelló d'Empúries

Figura XII-15. Procedència dels mosqueters
arribats a Perpinyà des d'altres col·lectes

Figura XII-16. Col·lectes amb mosqueters pro-
cedents de la de Perpinyà (% sobre el total dels

que venen de col·lectes forànies)
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(23,1 %), Camprodon (21,7%) í Girona (22,2%). A ¡'altre extrem dels Comtats, a la col·lecta de Puigcerdà el
16,7% dels mosquetes forans procedien també de la col·lecta de Perpinyà.

Un pes entre les col·lectes veïnes que ens mostra la importància del territori de la segona ciutat del país. Unes
terres amb una estructura de la Diputació plenament consolidada i vàlidament adaptada a ¡a distribució de-
mogràfica i a les principals vies de comunicació que la travessen. Unes terres, però, sotmeses a les condi-
cions de frontera i al gairebé ple control baronal de l'espai. Unes terres on la crisi de la fiscalitat del General
—si és que la podem prendre com a indicador de l'evolució de la producció industrial i els intercanvis, de bona
part de l'activitat econòmica en definitiva— denota l'inici d'una època de dificultats que els síndics dels
Comtats manifestaran repetidament en les convocatòries de Corts del 1585 i 1599, i que derivaran en les reac-
cions particularístes d'alguns rosselloneses alentades des de Madrid a les primeries del Sis-cents.
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COL·LECTA DE PUIGCERDÀ

La col·lecta de Puigcerdà gaudia d'una extensió de 1.437
quilòmetres quadrats. Es tractava, per tant, d'una demarca-
ció de tamany mitjà, proper als de les col·lectes de Mont-
blanc, Vic i Manresa. Durant la segona meitat del Cinc-cents
s'hi podien identificar 115 llocs i universitats agrupats avui a
47municipis, principalment, de la comarca de la Cerdanya,
sota administració francesa i espanyola. A l'extrem occiden-
tal de la col·lecta, a l'anomenada Baixa Cerdanya, s'hi enca-
bien les terres del Baridà i alguns llocs de l'actual comarca de

Figura XIII-l. Les universitats
de la col·lecta de Puigcerdà

ALP (32)
ANGOSTRINA i VILANOVA DE LES

ESCALDES (3)
ARSÈGUEL (23)
BELLVER DE CERDANYA (25)
BOLQUERA (19)
BOLVIR (29)
CABANASSA, LA (20121)
CAMPELLES (47)
CAVA (22)
DAS (31)
PORRES (12)
EOUET(16)
EINA (41)
ENVEIG(H)
ERR (39)

ESTAVAR (17)
FONTANALS DE CERDANYA (30)
FONT-ROMEU(18)
GER (8)
GUILS DE CERDANYA (9)
GUINGUETA o'Ix, LA (33)
ISÒVOL (26)
LLES (5)
LLÍVIA (14) '
MERANGES (7)
MONTELLÀ i MARTINET (24)
NAÜJA (37)
OSSEJA (36)
PALAU DE CERDANYA (35)
PARDINES (49)
PLANÉS (43)
PLANOLES (46)
PONT DE BAR, EL (4)

PORTA i PORTÉ (112)
PRATS i SANSOR (27)
PRULLANS (6)
PUIGCERDÀ (34)
QUERALBS (45)
RIBES DE FRESER (48)
SALLAGOSA (40)
SANT PERE DELS FORÇATS (42)
SANTA LLOCAIA (38)
TARGASONA(IS)
TOR DE QUEROL, LA (10)
TOSES (44)
UR(13)
URÚS (28)
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l'Alt Urgell, geogràficament obertes vers la capital de la veïna col·lecta de la Seu, tot seguint el curs del Segre:
el Pont de Bar, Cava ¡Arsèguel, cau d'una de les bandositats de més anomenada a la Catalunya moderna.

A l'altre extrem de la col·lecta, al sector oriental, s'incloïen també les terres de la Vall de Ribes —seguint el
curs dels rius Rigard i Freser— que formen part avui de la comarca del Ripollès: els municipis de Toses,
Queralbs, Planoles, Campelles, Ribes de Freser i Pardines. La Vall restava aïllada de la resta de les terres
del Ripollès perles muntanyes de Mogrony, la Cavallera i el Catllar. Tant les terres de l'Alt Urgell com les del
Ripollès constituïen només petits apèndixs als límits de la col·lecta. El centre geogràficament marcadíssim
venia constituït pel territori cerdà. Un sistema única Europa format per una plana d'una vintena de quilòmetres
d'amplada i uns cinc de llargada, a més de mil metres d'alçada, travessat gairebé de punta a punta per les
aigües del Segre. Aquesta plataforma es troba tancada al nord per un sistema de serralades —on destaquen
les de la Calm i el Carlit—només obert al pas vers el país de Foix per la Valide Querol. Més enllà de les fron-
teres cerdanes resten les valls de l'Arieja i el Capcir.

Al sud de la col·lecta, les serralades dels Cortils i Moixerò constitueixen un altre límit a la plana cerdana. Els
colls de Pendís, Jou, Toses i la Creu de Maians donen pas a les valls del Llobregat al Bergadà i del Ter al
Ripollès. A occident, finalment, la Cerdanya limita amb les terres del Conflent a través del coll de la Perxa.
Aquests límits naturals que tanquen la terra cerdana, però, no han constituït històricament un obstacle als
intercanvis, sinó que, ben al contrari, la plana ha estat centre d'encreuament de diversos eixos de
comunicacions de primera magnitud. A mitjans del Cinc-cents en aquest espai que hem delimitat s'hi podien
comptar 1.488 focs d'habitants, amb els quals la col·lecta cerdana superava de poc els poblaments d'altres
diputacions locals com ara la veïna Camprodon (1.469) o la petitíssima de Tàrrega (1.429).

La relació entre territori i volum demogràfic ens situa la terra cerdana en el seu context pirinenc. Les set
col·lectes catalanes amb una densitat de població més reduïda pertanyen a aquest espai del nord del país
—sense comptar les de Camprodon i Perpinyà. Les set, es situen a l'àrea pirinenca. En aquest marc de
relativa buidor, la col·lecta de Puigcerdà presenta el segon índex més elevat (1 foc per quilòmetre quadrat)
per darrera únicament de les terres situades a occident, en tom de la Seu d'Urgell (1,1). Per darrera resten
Tremp i Pallars i la Vall d'Aran (0,9), Berga i Vilafranca de Conflent (0,8) ¡Castellbò (0,65). Dins el seu context,
per tant, la plana cerdana i les terres de l'alt Urgell es troben lleugerament més poblades.

La major part d'aquest territori es troba sota jurisdicció reial, en una proporció molt superiora la mitjana del
país (figures 2 i 3). Només per darrera de la col·lecta de Castellbò—amb uns orígens històrics que determinen
decisivament aquesta situació, a diferència d'allò que succeeix a Cerdanya— la col·lecta de Puigcerdà és la
segona del país pel que fa al percentatge del territori sota domini reial. Amb un 62,2% de la superfície de la
col·lecta (per un 26,4% al conjunt del país), el monarca controlava una extensió molt més important que no

Figura XIII-2. Dominis senyoríals: distribució en percen-
tatge dels focs de la col·lecta de Puigcerdà

1,26%
25,45%

73,29%
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—708—



L'organització territorial de la Diputació afináis del Cinccents. La col·lecta de Puigcerdà

Figura XIII-3. Els dominis senyoríals al territori de la col·lecta de Puigcerdà

Universitats sota domini reial

Universitats amb domini compartit entre el rei i barons

Dominis baronals laics

Dominis baronals d'eclesiàstics

Universitats amb domini compartit entre barons laics i eclesiàstics

Pas /a de les col·lectes que la seguien immediatament, Barcelona (4 7,1 %) i Girona (41,6%). Potser aquesta
independència senyoria! hauria permès a les universitats de la col·lecta una organització pròpia —paral·lela
i sovint oposada al domini de la capital— perfectament estructurada a través del Sindicat de Cerdanya.

© rei domina va a plaer la totalitat de les terres de la Vall de Ribes a excepció de l'extens terme de Toses que
li servia de connexió amb la resta de la col·lecta. Una pèrdua, pertant, notable. Al nord d'aquesta Vall els grans
establiments monàstics conflentins i vallespirencs estenien la seva influència més enllà del coll de la Perxa,
damunt les primeres poblacions de la col·lecta al camí entre Vilafranca de Conflent i Puigcerdà, com ara la
Cabanassa (Santa Maria d'Arles), Odellò i Via a Font Romeu, Èguet i Targassona (Sant Martí del Canigó),
Gna (Priorat de Cornellà de Conflent) i Sant Pere dels Forçats o Planés (Sant Miquel de Cuixa). Un gran eix
central, de nord a sud, amb Puigcerdà al bell mig es trobava també gairebé del tot a mans del monarca, bé
a través de la plena jurisdicció, bé a través d'un domini compartit.

os grans termes fronterers del nord a Porta, Porté iAngostrina eren del tot controlats pel monarca. Finalment,
a l'est, les terres del Barídà i t'ait Urgell abans descrites presentaven tota una altra situació amb el castell
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d'Arsèguel com a principal baluard contestan. Les terres fortament despoblades a mitjan segle de Montellà
¡Martinet—pedrera de coneguts bandolers com ara el famós Minyó—, Cava, Lles, el Pont de Bar i Arsèguel
escapaven del tot al seu domini, al menys fins al segrestament reial del castell ell 587 i els infructuosos setges
posteriors contra el baró Joan Cadell i les seves quadrilles de partidaris. La col·lecta és, per tant, un bastió
reial en la frontera de les bandositats de Nyerros i Cadells que afecten l'eix urgellenc.

En termes generals, pel que fa als llocs i universitats de la col·lecta, el rei en dominava un 54,7% (més del
doble de la mitjana del país), i encara de forma compartida mantenia la seva jurisdicció en una altra petita
porció dels poblats. A nivell de focs, aquesta proporció s'elevava fins al 73,3%. Perlant, és clar que el monarca
tenia jurisdicció damunt la major part del territori, però, a més, damunt els nuclis més grans de la col·lecta
(figura 4). Així, de les deu principals viles de la demarcació, el rei gaudia de la jurisdicció plena a sis i de l'alta
jurisdicció en exclusiva a dos més. El pes demogràfic de la capital, a més, era determinant al conjunt de la
col·lecta: a Puigcerdà hi residien gairebé una tercera part dels cerdans a mitjans del Cinc-cents.

Entre els barons, en canvi, cap ni un comptava amb una jurisdicció superior als cent focs. D'acord amb les
dades del fogatge del 1553, el Col·legi de capellans de la capital senyorejava 62 focs i set llocs (gairebé tots
ells, a excepció de Bolquera) perfectament agrupats al voltant de la capital. El segon baró de la col·lecta era
el comte de Guimerà (titulat a les Corts del 1599) que a mitjan segle comptava amb 36 focs amb Estavar, al
camí de la Vilafranca de Conflent, com a nucli principal. Finalment, les abadies de Sant Miquel de Cuixa (34)
i Sant Martí de Canigó (32): dominaven no només els nuclis propers al Coll de la Perxa queja hem esmentat,
sinó també alguns altres propers a la capital com ara Bolvir i Sant Jaume de Rigolisa (al terme de Puigcerdà)
en el cas de Cuixa (a més d'Urús, al sud de la col·lecta).

Figura XIII-4. Les deu principals universitats de la
col·lecta de Puigcerdà segons el fogatge del 1553

Puigcerdà 408
Bellver de Cerdanya 134
Ribes de Freser 85
Llívia 72
Lles 44
Sallagosa 41
Osseja 34
Toses 34
Queralbs 32
Fontanals de Cerdanya 31

L'administració del General a la col·lecta s'adaptava de forma adequada als grans centres de la demarca-
ció. Els principals establiments coincidien amb les tres viles més poblades: Puigcerdà, Bellver, capital de
l'anomenada Batllia, ¡Ribes de Freser, centre d'una Vall pròpia. Les tres viles disposaven d'oficials estables
dedicats al controls dels drets de la bolla de plom i d'entrades i exides. Deixant de banda el territori annex de
la Valide Ribes, a la resta de la col·lecta, la població s'arrecerava al gran eix central que travessava la col·lecta
unint les veïnes col·lectes de Conflent i la Seu d'Urgell. És sobretot en aquest sentit que la persecució del
senyor d'Arsèguel pren tot el seu sentit.

La disposició de la població i de les taules del General seguia els principals eixos d'intercanvis en part
esboçats (figura 5). AI nord-est el camí des de Puigcerdà fins al Coll de la Perxa que enllaçava la col·lecta
amb les rutes del Capcir cap a Fprmiguera i el Conflent vers Vilafranca es desdoblava. Al nord, una via traves-
sava els termes d'Angostrina, Ègueti Targassona. Al sud, unaaltra ruta arribava al coll a través dels termes,
entre altres de Sallagosa i Eina. Segurament a causa del control de totes dues rutes per les jurisdiccions dels
barons eclesiàstics, la Diputació del General fixà una taula a mig camí entre una i altra ruta a la vila reial de
Llívia.
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Al nord, una important ruta partia de Puigcerdà vers la Valide Querol a través d'Ur. La Generalitat prestà una
especial atenció a aquesta via i per això comptava amb una casa al centre de la Vall que el 1566 es trobava
gairebé del tot desmantellada i abandonada. Tot i les reformes constructives de les dècades dels setanta i
vuitanta per fer-la més habitable i assentar el control de les mercaderies en aquest pas, sabem que vers el
1600 el collidor nomenat des de Barcelona no volia residirà Querol i ho feia a Puigcerdà. Més al nord de la
vila, després de travessar els termes deserts de Porta i Porté (amb una densitat inferior a 0,25 focs per
quilòmetre quadrat, la més baixa de la col·lecta), aquesta ruta s'endinsava al país de Foix o entrava a Andorra
a través del Pas de la Casa.

Figura XIII-5. Distribució damunt el territori de la col·lecta de
Puigcerdà de la població i l'administració dels drets del General
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|"*"[ Collidor i guarda ordinari dels drets del General

£\ Guarda ordinària dels drets del General
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OLIANA Deu principals nuclis de població de la col·lecta
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*-es connexions de Puigcerdà amb el migdia català es feien a través de tres vies principals. A l'est, a través
d'Alp i la collada de Toses, els viatgers arribaven a Planoles i Ribes de Freser, des d'on podien emprendre
camí cap a Camprodon i d'aquesta capital de col·lecta adreçar-se a Olot o, més al sud, cap a Vic. La ruta de
Bagà i Berga portava els caminants i les seves mercaderies fins ben a prop de Bellver des d'on es dirigien
°ap al sud a travessant els termes de Prats i Sansor i Urús cap al Coll de Jou, partent d'aigües amb el
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Figura XIII-6. Evolució del preu dels encants dels drets de bolla de
plom i segell de cera de la col·lecta de Puigcerdà i proporció

respecte al total de Catalunya
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Berguedà. Finalment, el mateix camí que portava a Bellver continuava cap a l'oest através del conflictiu camí
de Martinet i el Pont de Bar, cap a la Seu d'Urgell i Castell-ciutat.

Aquesta estructura proporcionà a la Diputació un raonable control del territori no exempt, però, d'una forta
contestació. A la pràctica els encants dels arrendaments dels drets de bolla a la col·lecta ens dibuixen una
situació de crisi en la recaptació. El difícil és atribuir aquesta reducció a les repercussions locals de la crisi
(com hem fet a la majoria de les col·lectes) o bé a les dificultats de fiscalitzar els intercanvis i la producció
damunt el terreny. El cert és que les expectatives de recaptació a la col·lecta de Puigcerdà passaren de les
5.253 lliures del 1554a6.600el 1599, amb un increment en percentatge del 25,6%. Només les bolles de Berga
(-14,8%), la Seu d'Urgell (-1,5%), Tàrrega (19,4%), Castelló d'Empúries (20,7%) i Castellbò (23,1 %) presen-
ten índexs de creixement inferiors als de la col·lecta cerdana.

L'evolució resulta clarament més positiva si ampliem el marc cronològic, anant del trienni 1551 al 1602, dates
entre les quals es produeix un augment del 76,2%, gràcies principalment al pas d'un encant de 3.918 lliures
el 1551 a un 1.335 lliures superior només tres anys després. De fet, la marxa de l'arrendament presenta una
trajectòria fortament oscil·lant per als períodes en què ens resulta coneguda. Com acabem d'esmentares de
3.918 el 1551 i de 5.253 el 1554. La trajectòria de fort creixement es manté el 1557, quan Rafael Ros pacta
un arrendament a Barcelona de 6.000 lliures. El creixement ha estat per tant del 53% en només sis anys
(1551-1557).

Figura XIII-7. Evolució del preu dels encants dels drets de bolla de plom i
segell de cera a la col·lecta de Puigcerdà (1554-1599)
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Després, però, semblen començar les dificultats. El 1560 l'encant atorgat a Gaspar Meca, senyor de
Montfalcó, es redueix a 5.880 lliures. Tres anys més tard, la família burgesa local dels Coll l'obté per un preu
encara més baix de 5.400 lliures. El 1566, Onofre Cardona l'obté per un preu molt semblant, 5.505 lliures.
El període 1560-1566, per tant ha estat d'estabilitat a la baixa. Aquesta tendència, però, es trenca espectacu-
larment el 1569, quan el ciutadà gironí Francesc Despuig es compromet a pagar 6.810 lliures per
l'arrendament, és a dir, un preu gairebé un 24% més elevat que el del trienni anterior. Aquesta tendència es
manté tres anys després, quan el mercader barceloní Guerau Valide Líos obté l'arrendament per gairebé vuit
millliures. Enconjunt, al llarg del període 1569-1572 l'arrendament augmenta d'un 44,7%. Desgraciadament
no disposem de prou dades sobre els arrendaments de les dècades dels setanta i vuitanta a excepció del
corresponent al trienni de 1581 on retrobem un arrendament reduït en gairebé un miler de lliures.

L'evolució al llarg de la dècada dels noranta ens presenta, ben al contrari d'allò que s'esdevé entre el 1551
i el 1572, uns encants força estables, amb una sostinguda però lleugera tendència a l'alça. Així el 1590 el
para/re de Bellver Joan Cardona obté l'arrendament amb el compromís de satisfer al General 6.063 lliures
(és a dir, un 23,9% menys que el 1572, divuit anys enrera). El 1593 una altra família de la burgesia honrada
local, els Rubí, ben aparentáis entre la judicatura barcelonina, es comprometen a pagar 6.618. Els dos triennis
posteriors mantindran fixat l'arrendament amb un lleugeríssim retrocés en 6.600 lliures. Finalment, el 1602,
aquest s'apuja a 6.903.

1554

Figura XIII-8. Evolució del pes dels encants dels drets de bolla de plom i segell de
cera a la col·lecta de Puigcerdà en el conjunt de Catalunya (1554-1599)
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Convé assenyalar, per tant, que a principis del Sis-cents el volum de l'arrendament cerda es troba encara un
13% per sota del nivell obtingut el 1572. Només les col·lectes de Berga, Castelló d'Empúries, Perpinyà i
Tàrrega presenten aquesta mateixa situació. Sembla que la crisi —sigui del signe que sigui entre les causes
abans esmentades o una conjunció de totes dues a través de mútues influències— afecfa especialment la
terra cerdana. Com a conseqüència, la pèrdua de pes de la bolla de Puigcerdà en el conjunt del país, presenta
una pendent de caiguda gairebé permanent al llarg del període 1554-1599 (figura 8). En termes absoluts la
Participació cerdana en el conjunt dels arrendaments del país passà en aquell període del 3,7 al 2,4%, amb
una reducció per tant del 35,1%. El pes de les expectives de recaptació, per tant, es reduïen una terç durant
la segona meitat del Cinc-cents.

Cal relacionar, però, aquests volums de recaptació amb la densitat de població, com hem vist escassa, de
'a col·lecta. Mantenint de forma fictícia les dades delfogatge del 1553—a falta d'un altre recompte que situés
el termes del creixement en els seus justs termes— obtenim un augment global al llarg del període 1554-1599
tfe 0,91 lliures per foc. Aquest índex situa la col·lecta de Puigcerdà en la part baixa de la classificació de
creixements a les col·lectes catalanes. La realitat és, però, que la demarcació del General a Cerdanya
començà el període amb un dels índex de bolla per habitant més alts del país. Així, el 1554, la de Puigcerdà
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era la cinquena col·lecta del país amb 3,5 lliures per foc, per darrera només de les de Manresa, Perpinyà,
Camprodon i Vic.

La col·lecta cerdana pogué mantenir aquest cinquè lloc tant el 1563 com el 1572, però el 1581 fou superada
per les emergents col·lectes de Tarragona, Penedès i Girona, passant a la vuitena posició. El redreç de la
dècada dels noranta no aconseguí millorar la seva posició relativa en el conjunt del país. En definitiva, si el
1554 l'índex bolla per habitant a Puigcerdà es trobava a només 1,4 lliures del més alt del país, el 1599 aquesta
distància havia augmentat fins a 8,5 lliures. Les col·lectes de Manresa i Camprodon presentaven a finals de
segle uns índexs que triplicaven els de la col·lecta cerdana. La demarcació s'allunyava, per tant, de les
posicions que assenyalaven els principals pols de desenvolupament al país.

La Diputació comptava a la col·lecta durant la segona meitat del Cinc-cents amb una estructura estable
formada perdivuit oficials, vuit dels quals residien a la capital—apartdelcollidordelfogatge nomenat després
de les Corts del 1553— ¡altres deu a les taules foranes. Altres deu col·lectes superaven la diputació local de
Puigcerdà pel que feia al volum d'oficials permanents i remunerats amb salaris estables (figura 9). Pel que
feia als servidors del General en les funcions de recaptació, existien dos grans centres que es corresponien
amb les dues principals poblacions de la col·lecta: Puigcerdà i Bellver de Cerdanya. Cadascuna comptava
amb dos colliders i credencers encarregats dels drets d'entrades ie eixides. A més, la Diputació havia
assegurat l'existència d'un bollador estable a Puigcerdà i dos a la capital de la Batllia.

Figura XIH-9. Estructura organizativa de la col·lecta de Puigcerdà (1564-1598)
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Sense desdoblareis oficis d'entrades ¡eixides iamb l'ofici de holladero tenallerpermanent comptaven també
els altres dos centres principals de la col·lecta, capitals de dues valls importants pel que feia al trànsit de vi-
atgers i mercaderies: Querol i Ribes de Freser. Llívia i Queralbs, a més, compta ven també amb una estructura
estable de recaptadors dels drets de bolla de plom i segell de cera. Aquesta estructura de recaptació es
mantingué estable al llarg de la segona meitat del Cinc-cents, amb la única novetat del desdoblament en dos
credence rs —comú, com he m vist, a diverses col·lectes— del fins aleshores solitari ofici de collidordels drets
d'entrades i eixides a Bellver.

Les principals innovacions introduïdes en l'estructura de la col·lecta durant la segona meitat del Cinc-cents
afectaren els oficis de govern ¡justícia al servei directe del diputat local i residents per tant a Puigcerdà. El
1573 f ou creada la figura d'advocat fiscal i onze anys després la de procurador. La cort del diputat local passà
així de dos a estar formada per quatre oficials estables. El tipus d'oficis creats contribueix a remarcar el
creixents problemes de fiscalització de la col·lecta pe r part dels servidors de la Diputació. L'advocat i el
procurador fiscal s'encarregarien de la persecució dels fraus comesos contra els drets del General. A mans
seves, de l'assessor ordinari de la col·lecta i del diputat local recauria el càstig contra els fraudants i els qui
s'atrevissin a atemptar contra els oficials recaptadors.

Figura XIII-10. Distribució dels oficis locals de la Diputació per catego-
ries socials a la col·lecta de Puigcerdà (1564-1598)
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Convé, finalment, preguntar-nos qui eren a nivell local els qui actuaven al servei del General i, per tant,
gaudien dels seus salaris i dels avantatges de la seva representació. Pel que fa al primer dels oficis de la
col·lecta, el de diputat local, la proporció dels oficis a mans dels grups privilegiats, d'una banda, i a mans de
mercaders i artistes, de l'altra, és molt semblant a la del conjunt del país (aproximadament dos punts per sota).
Pel que fa als grups rectors de la capital destaquen certs trets característics. En primer lloc, el molt limitat
Paper del clergat, tot ¡el pes de les seves jurisdiccions senyor/a/sa/a terra cerdana (amb un 11,4% de nome-
naments menys que a la resta del país). Només a altres cinc col·lectes catalanes els preveres mostren un
desinterès major. El fet de no comptar amb seu episcopal explicaria potser aquesta situació, encara que hem
vist la importància del Col·legi de capellans. Els militars també mostren un interès escàs per ocupar l'ofici de
diputat local.

Tot el contrari dels burgesos honrats de Puigcerdà: gairebé un de cada quatre nomenaments al llarg del
període 1524-1599 anà a mans seves (el que suposa un percentatge un 8,75% superior al de la resta del país)
Només a Perpinyà i Tortosa els ciutadans obtenen una major representació. Com e/s burgesos, els gaudints
tenen a la col·lecta un pes superior en els nomenaments que a tot Catalunya. Fora dels grups privilegiats els
mercaders es converteixen en capdavanters. A Puigcerdà obtenen el38,1 % dels nomenaments, fet que els
situa 7,3 punts per damunt del que és habitual a la resta de les col·lectes. Els artistes, un 9,5% dels diputats
'oca/s, es troben en les proporcions habituals, mentre menestrals ¡pagesos resulten del tot absents.

pe/ que fa a les grans famílies, els Àngel, artistes i mercaders a mig camí entre la residència cerdana i
barcelonina obtindran tres nomenaments entre 1552 i 1572. A part d'ells, l'ofici anirà a raure a diferents
membres de les famílies Paraire, burgesos honrats que obtenen el nomenament el 1536 i 1542, i, més
er>davant, els Gili.mercaders ¡preveres, que es succeeixen en l'ofici el 1564, com si la mort o l'abandonament
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Figura XIII-11. Extracció social superior i inferior dels oficials
locals de la col·lecta de Puigcerdà (1524-1599)
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del càrrec per part d'un membre de la família, donés dret a que un altre de la mateixa nissaga esgotés el seu
mandat. Com hem constatat a la majoria de les col·lectes, doncs, l'ofici es reparteix d'una forma notable entre
els diferents grups urbans que encapçalen la societat catalana moderna. En el cas de Puigcerdà, a més,
també aquests grups locals controlen els oficis de forma que només un dels vint-i-un nomenaments regis-
trats durant el període esmentat del Cinccents va a pararà mans d'un aspirant aliè a la capital de col·lecta.

Per sota dels diputats locals es trobaven els procuradors fiscal, collidors, credencers ¡guardes ordinaris dels
drets del General i de la bolla, dels quals hem fet una anàlisi sociològica conjunta. Es tractava d'oficis estables
amb salaris reconeguts i permanents. En termes generals cal dir que a Puigcerdà els grups privilegiats
mostraren un interès superior per aquests oficis que ñopas el de la mitjana del país. Si aquest percentatge
global és només de l'10,9% en el total català, a la capital cerdana s'eleva fins el 21,7% (només a les
demarcacions de Berga i Tortosa trobem un índex superior de control d'aquesta mena d'oficis pels
privilegiats). Pel que fa a aquests grups es mantenen les mateixes constants assenyalades en el cas dels
diputats locals: el clergat es troba del tot absent, mentre els ciutadans passen del 3,6% dels nomenaments
del conjunt del pais al 13% de Puigcerdà.

Pel que fa als altres segments de població la situació a la capital presenta alguns elements de fort contrast
amb la resta de les col·lectes analitzades. A Puigcerdà els mercaders només obtenen un 21,7% dels
nomenaments per un 47,8% dels menestrals. Això suposa —en una perspectiva comparativa que pot resultar
encara més aclaridora—, els mercaders es situen 17,6puntspersota del que és habitúala Catalunya, mentre
els menestrals superen els seus índexs normals en un 22,6%. Per davant de les de Camprodon i Lleida, la
col·lecta de Puigcerdà és la que presenta un índex superior d'oficials ordinaris ocupats als oficis mecànics.
Artistes ¡pagesos es troben també molt infrarepresentats en benefici dels menestrals.

D'altrabanda, el percentatge d'aquests menestrals no residentsalapoblacióperalaqualhanestat nomenats
resulta molt semblant a la mitjana del país (un 12,9% a Cerdanya, per un 12,6% al conjunt català). La majoria
d'aquests oficials foranis són barcelonins. El 1566 en desdoblar-se l'ofici de collidor de Bellver, el consistori
central de la Diputació atorga els nous oficis de credencers a dos menestrals enviats des de la capital: el
buidador Simó Fenodíi el calceter Antoni del Front. A la resta dels oficis trobem en alguna oportunitat suc-
cessions familiars: per exemple en el cas dels Vergés, paraires, també a Bellver, el 1598—després de gairebé
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vint anys ocupant l'ofici—; o els Claveria, de para/re a notari dins la família— a Ribes de Freser, el 1577.
Aquesta mena de patrimonialitzacions, per tant, són relativament habituals i apuntalen el poder local de la
Diputació a través de la implantació de forts lligams de confiança entre la institució i algunes famílies.

Quisón, finalment, els guardes extraordinaris de la col·lecta cerdana. Els menestrals ocupen un lloc important
també entre aquests oficials encarregats de l'exacció al carrer i els camins: representen un 42,3% dels
nomenaments, quelcom més que a la resta del país. La majoria, però, són pagesos (53,8%). Aquestes dues
categories acaparen gairebé la totalitat dels nomenaments que hem pogut recollir al llarg del darrer terç del
segle. Els menestrals s'ocupen principalment del vestit i el calçat (54,5%), encara que molts d'ells apareixen
anomenats a la documentació simplement com a treballadors. El petit nombre de casos que hem recollit no
permet aprofundir excessivament en l'anàlisi d'aquest punt; en qualsevol cas, cal dir que ¡a proporció entre
menestrals dedicats als processos d'acabat i d'elaboració del vestit i el calçat apareix força anivellada.

Pel que fa als pagesos, destaca el seu paper a la mateixa capital: quatre de cada deu mosquetes nomenats
residents a Puigcerdà són pagesos. Tots aquests guardes extraordinaris presenten una mitjana de durada
a l'ofici d'1,3 triennis, molt a prop de la mitjana catalana. En principi, aquest índex ens serveix com a indici
d'una bona implantació de la Diputació a la col·lecta, que permet una renovació fàcil d'aquests oficials sense
la necessitat d'establir lligams de confiança massa estables. Només altres set col·lectes presenten índexs
més baixos de durada a l'ofici dels seus guardes extraordinaris.

Figura XIII-12. Comparació et
la col·lecta de Puigcerdà i el
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Figura XIH-1 3. Evolució cronològica del percentatge d'oficials extraordi-
naris residents a la capital de la col·lecta (1560-1599)
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L'anàlisi conjunta de les variables demogràfiques i del nombre d'oficials al servei de la Diputació ens permet
enriquir d'alguna forma aquesta perspectiva. En el conjunt del període 1560-1599 a la col·lecta cerdana
actuen el 2,2% de tots els guardes extraordinaris catalans, essent la seva població el 2,1% del total català.
Es tracta per tant, d'uns percentatges força ajustats i relativament estables fins als canvis legislatius del 1585.
Sense comptar els mosquetes barcelonins, entre 1560 i 1569 Puigcerdà comptava amb aquest percentatge
del 2,2% que es situà de forma estable en el2,5% entre e 1569 i el 1587. A les darreries de segle, finalment,
es doblà fins a situar-se en un 4,85%. És a dir, suposant que la distribució de la població catalana hagués
estat semblant al llarg de tot el nostre període —; aquest és ara mateix un punt de controvèrsia
historiogràfica—, l'administració del Generala Puigcerdà hauria anat guanyant en control del territori a través
de l'augment del nombre de guardes extraordinaris al llarg de la segona meitat del Cinccents.

Si posem en relació el volum demogràfic i el nombre de guardes extraordinaris nomenats entre 1560 i 1599
podem obtenir un índex de densitat per cada cent focs —prenent novament el recompte del 1553. Aquesta
relació ens situa Puigcerdà amb 3 mosquetes per cada cent focs com la cinquena col·lecta, només superada
per les de Cervera (3,3), Castelló d'Empúries (3,6), la Seu d'Urgell (4,8) i Manresa (5,8). Els quaranta-cinc
nomenaments enregistrats durant el període esmentat es reparteixen gairebé a parts iguals entre la capital
i la resta de la col·lecta. Així, els índexs de densitat es situen en un 6,1 a la capital i un 2 a la part forana. Deu
altres capitals de col·lectes presenten índexs superiors, mentre a les taules foranes només sis demarcacions
superen l'índexs de Cerdanya.

En realitat, els nomenaments es concentren encara excessivament entre els menestrals ¡pagesos de la
capital. La figura 14 mostra com, a part de Puigcerdà, només Ribes de Freser i Pardines a l'actual Ripollès,
d'una banda, i Bellver de Cerdanya i Ger, de l'altra, obtenen el nomenament de dos o més mosquetes al llarg
del darrer terç del Cinc-cents. En total, només tretze dels actuals quaranta-set municipis de la col·lecta
obtenen algun nomenament, la majoria, a més, veïns a la capital. Si gairebé exactament un de cada quatre
habitants de la col·lecta residien a la capital, el nombre de guardes augmenta fins a més de la meitat (51,1 %).
La diferència entre un i altre percentatge dobla la que és comuna al conjunt del país.

Aquest percentatge, però, mostra una trajectòria can viant i ben adaptada a la general a Catalunya. Al llarg
dels primers triennis que hem analitzat, entre 7560/1569, sis de cada deu mosquetes nomenats a la col·lecta
residien a la capital. Sembla, doncs, que la Diputació no havia aconseguit estendre la seva xarxa d'influències
arreu de la col·lecta. Els anys de forta expansió en la recaptació coincideixen amb el descens d'aquesta
proporció fins al 44,4% durant els triennis 1569-1578: potser per primera vegada la majoria dels guardes
nomenats procedeixen de fora de la capital. A partir d'aleshores i, per tant, abans del que succeeix en termes
generals a la resta de Catalunya, la proporció de guardes residents a Puigcerdà toma a créixer fins a situar-
se en el 50% el 1578 i 1587, i en el 52,2% entre 1587 i 1599.
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La deficient capacitat de reclutament de nous guardes podria restar de manifest si ens atenem al fet que més
d'un de cada tres guardes que actuen a la col·lecta de Puigcerdà procedeixen d'altres demarcacions del
General. Aquest fet reflecteix, si més no, unes importants connexions entre la col·lecta cerdana i les seves
veïnes. En concret, un 34,8% dels mosquetes de Cerdanya procedien d'altres diputacions locals (per un
27,8% de la resta del país. Només quatre col·lectes superen aquest percentatge i es tracta, en tots els casos,
de zones pirinenques molt més despoblades: Tremp i Pallars (39%), Conflent (42,1%), Vall d'Aran (66,7%)
iCastellbò (74,1%).

Tot i el que la durada dels oficials en el càrrec podia fer pensar de forma indirecta, sembla que altres
constatacions més directes mostren com la implantació de l'administració de la Diputació a la col·lecta trobava
algunes dificultats. La majoria dels guardes extraordinaris foranis actuaven a la Valide Ribes o hi procedien
indirectament. Arribaven bé des de la veïna col·lecta de Camprodon (25%), bé de més enllà encara, Girona
i Vic (totes dues aportaven un altre quart dels guardes arribats a la de Puigcerdà des d'altres col·lectes.

De l'est, de més enllà del coll de la Perxa i el Conflent, de la plana rossellonesa procedia un 16,7% dels
guardes. El mateix percentatge que arribava a les terres cerdanes des de l'oest, des de la Seu d'Urgell. Entre
els vint-i-quatre guardes enregistrats hi trobem també barcelonins, bergadans, confíentins i fins i tot,
cerveríns. En conjunt, doncs, nou col·lectes diferents aporten material humà a l'estructura de la Diputació local
dePuigcerdà. El paper dels cerdans a altres col·lectes, encanvi, és molt més reduït. Només representen un
20% dels guardes foranis a la col·lecta de Berga. A la Seu d'Urgell, un 13,3% i a Camprodon, un 13%,
percentatges, doncs, molt semblants. A Conflent, un 12,5% dels guardes arriben des de les terres cerdanes.
A cap altra col·lecta representen més del deu per cent dels nouvinguts.

A llarg de la segona meitat del Cinccents la terra cerdana segueix un rumb semblant al de la veïna capital
rossellonesa. El seu pes fiscal disminueix en el conjunt del país disminueix i l'estructura de la Diputació hi
respon amb un mins refermament. La crisi sembla afectar de forma important la fiscalització del General,que
no aconsegueix afermar-se fora dels tres centres principals de Ribes de Freser, Bellver de Cerdanya i
Puigcerdà. L'estat de semi-abandonament de la duana querolana constituiria un símbol en aquest sentit. La
consolidació de l'equip fiscal del diputat local mostra les dificultats de control d'una col·lecta que sembla oferir
resistència a l'encotillament que suposen les imposicions del General. De la mateixa manera que el rei es veu
obligatacrídarsometentgeneraliposarsetgealgranCadelld'ArsèguelJaDiputacióesveuobligadaaaplicar
l'alta justícia contra aquells que s'atreveixen a atacar els oficials del General a la col·lecta.

Figura XIII-14. Universitats on resideixen els mosquetes de la Diputació dins
la col·lecta dePuigcerdà i nombre d'aquests (1560-1599)
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Figura XIII-15. Procedència dels mosqueters
arribats a Puigcerdà des d'altres col·lectes

Figur a XIII-16. Col·lectes amb mosqueters pro-
cedents de la de Puigcerdà (% sobre el total dels

que venen de col·lectes forànies)

Es tracta d'una administració controlada en bona mesura per una burgesia honrada poderosa que ben sovint
arrela a Barcelona i a les institucions centrals. Una burgesia honrada plenament afectada perles bandositats
de l'època, en les quals els cerdans hi tenen un primer paper protagonista. Una administració on els me-
nestrals de les tres viles que hem assenyalat mostren un interès remarcable en el servei a /a Diputació, tot
i les seves dificultats d'arrelament al territori. En definitiva, en el context del gran reequilibri català de la segona
meitat del segle, els cerdans no es troben en et sector capdavanter. Això sí, mantenint una particular dinàmica
pròpia, semblen preferir mantenir-se units a la trajectòria general de declivi dels Comtats.
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COL·LECTA DE LA SEU D'URGELL

Amb els seus 714 focs segons el fogatge del 1553, la
col·lecta de la Seu d'Urgell era la tercera menys poblada del
país. Ara bé, formant sistema amb la veïna demarcació de
Castellbò —amb la qual compartia part de l'administració i,
en ocasions, l'arrendament dels drets de bolla— restaria
situada ben a prop d'altres col·lectes com les de Tàrrega,
Camprodon i Puigcerdà, i superaria de bon troç les de
Berga, Vilafranca de Conflent i la Vall d'Aran. Comptava
amb una extensió territorial de poc més de 636 quilòmetres
quadrats, semblant a la de les demarcacions de la Vall
d'Aran i Castelló d'Empúries. S'hi encabien els termes de

ALÀS i CERC (3)
BASSELLA (8 19)
FÍGOLS i ALINYÀ (5)
JOSA i TUIXÉN (7)
ORGANYÀ (4)
RIBERA D'URGELLET (2)
SEU D'URGELL, LA (1)
VANSA i FÓRNOLS, LA (6)

Figura XIV-1. Les universitats de la
col·lecta de la Seu d'Urgell

trenta-quatre llocs agrupats avui en vuit municipis, tots ells situats
dins el territori de l'Alt Urgell. De fet les terres de la col·lecta de la
Seu d'Urgell no arribaven a la meitat de l'actual comarca. Els altres
municipis de l'Alt Urgell es situaven a les veïnes col·lectes de
Castellbò, Puigcerdà i Balaguer.

Les terres de la col·lecta s'agrupaven al sud de la capital i a
l'esquerra del curs del Segre. Al nord, limitaven amb la col·lecta
cerdana a través del camí d'Arsèguel i les seves viles urgellenques.
AI sud-est, la Serra del Port del Compte establia un limit clar amb
les col·lectes de Berga i Cervera (a l'actual comarca del Solsonès).
Encara més 'al sud, completament aïllades de la resta de la
col·lecta es trobaven les terres del municipi de Bassella, en el cam í
de Solsona a Ponts. A l'oest, finalment, la col·lecta limitava sense
obstacles geogràfics i amb llaços directes —només trencats per
una estructura que es basava en la realitat feudal—amb les terres
del vescomtat de Castellbò.

Si posem en relació les dades demogràfiques conegudes per a la
meitat del segle amb l'extensió del territori de la col·lecta trobem
una proporció semblant a la dels altres territoris pirinencs. La
densitat de població a la diputació local de la Seu d'Urgell és d'1,12
focs per quilòmetre quadrat, és a dir, aproximadament de la meitat
de la mitjana del país (2,02). Aquesta densitat, però, supera la de
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les veïnes col·lectes del seu àmbit: Puigcerdà (1,04), Tremp í Pallars (0,94), Vall d'Aran (0,90), Berga (0,82),
Conflent (0,80) i Castellbò (0,65), per aquest ordre. Com afirmàvem en analitzar les terres cerdanes, cal
assenyalar que aquestes i les de l'entorn de la Seu d'Urgell presenten un poblament lleugerament superior
al del seu context immediat.

Dins aquest espai territorial, nou de cada deu llocs es trobaven sota la tutela baronal. Pel que feia al nombre
de focs, els senyors dominaven el 85,6% del total de la col·lecta (figura 2), fet que situa va la de la Seu d'Urgell
com la tercera del país (superant en més de trenta punts la mitjana catalana), només superada perles de Cas-
telló d'Empúries i Tremp i Pallars. Tal domini baronal responia, a més, als privilegis aconseguits per la seu
urgellenca: el Capítol i la mensa episcopal senyorejaven 449 dels 527 llocs de baró de la col·lecta, d'acord
amb el fogatge del 1553. A causa del parcial domini reial damunt els extensos termes de la Vansa i Fórnols
el percentatge del territori de la col·lecta sota domini baronal era més reduït: «només» d'un 82,5%; altres set
col·lectes catalanes presentaven percentatges més elevats en aquest apartat.

Figura XIV-2. Dominis senyorials: distribució en percentatge dels
focs de la col·lecta de la Seu d'Urgell

14,45%

85,55%

D Baronal B Reial

El rei dominava en exclusiva només el terme d'Organyà, la segona vila de la col·lecta pel que feia al
poblament. La mensa episcopal de la Seu d'Urgell comptava gairebé exclusivament amb el domini damunt
els 248 focs de la capital (amb tres mes al terme de l'actual municipi de la Ribera d'Urgellet). El Capítol de
la Seu d'Urgell, distribuïa els seus 198 focs de vassalls entre els termes de la Vansa ¡Fórnols (compartits amb
el rei), la Ribera d'Urgellet (amb altres barons eclesiàstics) i els actuals municipis de Alàs i Cerc ¡Josa i Tuixén,
al nord de la col·lecta. Al sud, el domini damunt Fígols i Alinyà i Bassella era compartit per diversos barons
(figures 3 i 4).

L'estructura permanent de la Diputacióala col·lecta s'adaptava a aquesta realitat senyorial. Tant la recaptació
dels drets de bolla com dels d'entrades i eixides es centralitza va des de dos únics punts: la capital de col·lecta,
lògicament, en primer lloc, i, en segon, la única vila sota domini reial: Organyà. A la capital (que hauria vist
augmentaria seva població des del 227 focs enregistrats el 1553 als 400 del 1595) arribaven dos importants
rutes d'intercanvis: des del nord, seguint el curs de la Valira, una procedent de les valls andorranes; des de
l'est, seguint el curs del Segre, una altra procedent del Bandalla Cerdanya. Aquesta darrera viacontinuava
més al sud de la capital dibuixada al damunt del riu fins a arribar a Organyà, emplaçada a la riba dreta del
Segre. Aquest era el segon punt de control establert per les autoritats de la Diputació, a fi de controlar els
viatgers i traginers que viatjaven cap al sud, a Ponts, Balaguer o Tàrrega. Les despobladíssimes terres
situades a l'est d'aquest eix del Segre restaven fora del control de la Diputació (figura 5).

L'anàlisi dels arrendament de bolla entre 1554 i 1590presenta una evolució negativa de les expectatives de
recaptació de l'impost. Entre una i altra data extrema s'enregistra un descens d'1,5%. Amb l'excepció de
Tàrrega es tracta de l'única col·lecta del país que mostra una evolució negativa entre aquestes dues dates.

—722—



L'organització territorial de la Diputació afináis del Cinccents. La col·lecta de la Seu d'Urgell

Aquesta evolució negativa, però, sembla redreçar-se amb la dècada de recuperació general de finals del
Cinc-cents. Per comprovar-ho hem de sumar les dades corresponents als arrendaments de Castellbò,
juntament amb els quals es fan els de la Seu d'Urgell a partir del 1599. Si el 1554 sumaven 2.364 lliures a
mans dels mercaders Jaume Valls, vigatà, i Pere Balcells, barceloní, el 1602 havia calgut recorrerà un ar-
rendament conjunt per un valor de 3.213 lliures, per part d'un modest negociant de Santa Maria d'Oló, Llorenç
Pruns.

En un mig segle fortament expansiu al conjunt del país, les expectatives de recaptació a la Seu d'Urgell i
Castellbò havien augmentat d'un 36%. Com hem analitzat, però, aquest creixement calia atribuir-lo
bàsicament als darrers triennis del segle: passant de les 2.562 lliures de l'arrendament conjunt de les bolles
de la Seu d'Urgell i Castellbò del 1590 a les citades 3.213 del 1602. Pel que fa al comportament exclusiu de
la bolla urge/lenca cal assenyalar el creixement de les dècades dels cinquanta i seixanta: passà de les 1.338
lliuresofertesal'arrendamentdel1551peldonzellcerveríPereMiqueld'Agullóales2.049del1572delpagès
gros manresà Jaume Davesa. Un augment molt notable (53,1%) sustentat principalment en l'interès dels
mercaders ¡cavallers vigatansperla bolla urge/tenca, en especial d'un negociant important, Jaume Valls, ar-
rendador durant els triennis 1554, 1557, 156011566.

Figura XIV-3. Els dominis senyoríi
territori de la col·lecta de la Seu d'l

Universitats sota domini reial

Universitats amb domini compartit entre rei i barons

Dominis baronals laics

Dominis baronals d'eclesiàstics

Universitats amb domini compartit entre barons laics i eclesiàstics
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Figura XIV-4. Població de les universitats de la col·lecta de
la Seu d'Urgell segons elfogatge del 1553
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A aquest temps d'expansió succeeix un altre molt fortament recessiu (figura 7). Així, entre 1572 i 1590 e/s
arrendaments de la bolla de la Seu d'Urgell van caure d'un 23,9%, mantenint un descens continuat durant
aquest vintenni. Es tracta d'una caiguda només superada per les enregistrades a les col·lectes de Berga (-
47%), Tàrrega (-39,6%) i Castelló d'Empúries (-27%), i lleugerament superiora l'evolució durant el mateix
període a Perpinyà (-18,5%) i Puigcerdà (-17,1%). La recessió fini-secular, per tant, comença ben aviat a
terres urgellenques. La figura XIV-8 mostra ben clarament la pèrdua de pes dels arrendaments de la col·lecta
en el conjunt del país al llarg del mig segle, tot i la recuperació dels anys vuitanta, motivada més per la crisi
aliena que no pas per l'inexistent creixement propi. La bolla urgellenca passà de representar un 1,11% del
total el 1554 a només un 0,68% el 1590, és a dir, perdé un 38,6% del seu valor durant aquest període.

Si posem en relació aquesta evolució de la recaptació amb el pes demogràfic, obtenim una ratio de lliures
de bolla recaptades per foc d'habitants que ens pot assenyalar amb més exactitud la importància de la
producció i el consum a la col·lecta. Prenent com a base permament les dades demogràfiques del fogatge
del 1553 aquesta ratio passa del 2,22 del 1554 al 2,18 del 1590. Cal dir que una actualització de les dades
apartirde censos posteriors oferiria un descens encara més pronunciat i incontestable d'aquesta ratio. Sense
tenir en compte les col·lectes de Barcelona, Conflent i la Vall d'Aran, la de la Seu d'Urgell era la desena de
dinou col·lectes el 1554. Al llarg dels quaranta anys posteriors la col·lecta va anar caient fins el setzè lloc del
1581, per restar finalment al catorzè el 1590, Només la col·lecta de Berga va perdre més graons en la jerarquia
de les col·lectes catalanes durant aquells anys.

En aquestes condicions a ningú no pot extranyarque l'estructura organitzativa de la Diputació es mantingués
completament estable. Entre 1564 i 1598 no hem enregistrat la creació de cap nou ofici local. Un primer cop
d'ull a aquesta estructura mostra clarament una molt notable concentració a la capital. Onze dels catorze
oficials estables del General a la col·lecta residien a la Seu d'Urgell. Encara al seu mateix terme, al lloc de
Castell-ciutat, es trobava un dels altres tres, un tenaller encarregat de la recaptació de la bolla. A Organyà,
finalment, en la via del Segre que hem assenyalat abans, hi residien un altre tenaller i un collidor dels drets
d'entrades i eixides. Aquesta era tota l'estructura recaptadora fora de la capital. L'administració dels drets del
General a la Seu, en canvi, comptava amb un organigrama bastant més complex (figura 9).

Un receptor del General a la ciutat i col·lectes de la Seu i Castellbò organitzava conjuntament la recaptació
a les dues col·lectes. Era auxiliat per dos collidors, guardes icredencers dels drets d'entrades ¡eixides. L'únic
bollador i tenaller a la capital també es trobava sota el seu control. Encarregats de la fiscalització al carrer
existien a més dos guardes ordinàries amb facultats per intervenir les mercaderies susceptibles de pagament
tant dels drets de bolla com del d'entrades i eixides. Pel que fa als oficials encarregats de les funcions de
govern ¡justícia a la capital, el diputat local era auxiliat per un escrivà o notari i un assessor ordinari. A més,
comptava també amb la presència d'un procurador fiscal que, com en el cas del receptor dels drets, era comú
al servei de les col·lectes de la Seu ¡Castellbò. Estracta, per tant, d'una estructuraque segueix els paràmetres
normals, però amb dos característiques que cal recordar: el seu grau de centralització —d'acord amb la con-
centració de la mateixa població de la col·lecta a la seva capital— i la manca de desplegament al llarg de la
segona meitat del Cinccents.

Quines són les característiques socials d'aquests oficials estables a la Seu d'Urgell. En correspondència amb
la feblesa de l'estructura disposem de poques dades al respecte. Tot i així es poden dibuixar alguns perfils
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Figura XIV-5. Distribució damunt el territori de la col·lecta de la Seu
d'Urgell de la població i l'administració dels drets del General
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interessants. Comencem pel cap local d'aquest cos administratiu: el diputat local. En una societat, com hem
vist, fortament dominada per la presència catedralicia, el domini dels estaments privilegiats damunt l'ofici és
força notable (figura 10). En concreí, un 71,4% dels nomenaments de diputat local van a parar a mans de
militars, clergues, ciutadans i gaudints (és a dir, disset punts per sobre de la mitjana de la resta de les
col·lectes). Només les grans ciutats del país presenten percentatges superiors de control privilegiat de l'ofici
de diputat local.

Ara bé, cal distingir clarament dins aquest grup que homogeneïtzem com a privilegiat: en realitat, militars (-
7,2%), ciutadans (-5,5%) i gaudints (-1,6%) es troben menys representats entre els diputats locals de la Seu
d'Urgell que a la mitjana de les altres col·lectes. Això perquè el domini correspon gairebé en règim de monopoli
a/ clergat.Entre el 1524 i el 1599 canonges i preveres beneficiats a la seu acaparen el 52,4% dels nome-
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Figura XIV-6. Evolució del preu dels encants dels drets de bolla de
plom i segell de cera de la bolla de la Seu d'Urgell i proporció

respecte al total de Catalunya
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1.785
1.560

-1,52

%

1,11
0,96
0,82
0,64
0,68

-38,65

naments; encara si no considerem els darrers quinze anys del període la proporció augmenta fins a dos de
cada tres nomenaments. La proporció de clergues entre els diputats locals de la Seu, per tant, supera de
trenta punts la mitjana del país i és un cas realment únic de domini eclesiàstic de l'ofici. El segon grup en
importància entre els diputats locals serà el dels mercaders, amb un 23,8% dels nomenaments (set punts per
sota de la mitjana). El seu pes serà notable a finals de segle: entre 1587 i 1602, els quatre darrers diputats
locals del Cinc-cents seran mercaders.

A cavall entre els diversos estaments, dos famílies mostren un pes notable en el nomenament dels diputats
locals. En primer lloc, els Grau: Ponç, canonge, obté l'ofici el 1524, i més endavant ho faran Joanot, ciutadà,
el 1542, i Jeroni, doctor en drets, el 1569. En segon lloc, els Besturs, a través sobretot de Joan, canonge
urgellenc, que obtindrà l'ofici fins a tres vegades al llarg del període 1551-1584. El 1599 serà un mercader
anomenat Alemany Besturs qui torni a recuperar l'ofici per a la família. Les classes dirigents de la ciutat sabran
retenir tots els nomenaments de diputat local del mig segle en els seus rengles.

El cas de la família Boquet resulta força interessant per mostrar com a les capitals de col·lecta de mitjana i
petita importància les famílies busquen intervenir en els diferents nivells de l'administració local del General.
El notari Jaume Boquet aconseguí fer-se amb l'ofici de collidor, guarda i credencer de la Seu pel setembre
del 1570. Jaume Bernat Boquet, potser el seu fill, el succeí al mateix ofici l'estiu del 1578. Això no significà
l'abandonament de l'administració local per part del notari Jaume, atès que el 1580 el trobem ocupant l'ofici
de receptor del General a la ciutat i col·lectes de la Seu i Castellbò, el més important ofici relacionat direc-
tament amb l'administració dels drets del General.

Figura XIV-7. Evolució del preu dels encants dels drets de bolla de plom i
segell de cera a la col·lecta de la Seu d'Urgell (1554-1599)
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Figura X1V-8. Evolució del pes dels encants dels drets de bolla de plom i segell de
cera a la col·lecta de la Seu d'Urgell en el conjunt de Catalunya (1554-1599)
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Figura XIV-9. Estructura organizativa de la col·lecta de la Seu d'Urgell (1564-1598)

DlPUTATLOCAL

ASSESSOR ORDINARI

_ PROCURADOR FISCAL A LES
^•tKTESDELASEUlCASTHiBÒ

' •»i

ESCRIVÀ O NOTARI

OFICIALS AMB FUNCIONS DE GOVERN I JUSTÍCIA

Administració
dels íogatges

(COLUDOR DEL FOGATGE

BOLLADORITENALLER
DELS DRETS DE BOLLA I

SEGELL DE CERA

Administració dels drets
del General

RECEPTOR DEL GENERAL A
LA OUTATIOOL • LKTES Œ

LA SEU i CASTELLBÒ

COLUDOR, GUARDA i
CREDENCER DELS DRETS

D'ENTRADES i EIXIDES

COLUDCR, GUARDA I

CREDENCER DELS DRETS
D'ENTRADES i EIXIDES

/\
GUARDA ORDINÀRIA

DELS DRETS DEL
GENERAL I BOLLA

GUARDA ORDINÀRIA
DELS DRETS DEL
GENERAL I BOLLA

OFICIALS A LA CAPITAL

OFICIALS AMB FUNCIONS DE RECAPTACIÓ

COLUDOR, GUARDA i
CREDENCER DELS DRETS

D'ENTRADES i EIXIDES

BOLLADORITENALLER
DELS DRETS DE BOLLA I

SEGELL DE CERA

BOLLADORITENALLER
DELS DRETS DE BOLLA I

SEGELL DE CERA

CASTELL-CIUTAT

ORGANYÀ

OFICIALS A LA RESTA DELA COL·LECTA

-727—



L'organització territorial de la Diputació afináis del Cinccents. La col·lecta de la Seu d'Urgell

Els Boquet controlaven, per tant, dos oficis locals a la Seu i l'estiu de l'any següent aconseguiren el
nomenament a Barcelona de Josep Boquet, definit com a ciutadà, peral càrrec local de més alt rang, el de
diputat local. Entre 158111584, per tant, els Boquet es trobaven en els principals llocs de la jerarquia admin-
istrativa de la Diputació a la Seu d'Urgell. Sabem que el 1588, un altre Boquet, el mercader Joan Francesc,
substituí Jaume Bernat en l'ofici de collidor, guarda icredencerlocal. Entre 1570 i 1593, per tant, l'ofici passà
de mà en mà entre tres membres de la família.

En contrast amb la distribució social del càrrec de diputat local, en el cas dels oficials ordinaris, una petita
mostra dels nomenaments realitzats durant les darreres dècades del segle ens permet constatar com els
grups privilegiats mostraren un absolut desinterès per aquest oficis, diguem-ne, mitjans. Entre la resta dels
grups, els mercaders hi apareixen amb un pes inferior al normal com havíem detectat també en el
nomenament de diputats locals. Només un 21,4% dels nomenaments van a raure a mans de mercaders i
negociants (gairebé divuit punts per sota de la mitjana catalana). Els veritables protagonistes són aquí els
artistes i menestrals de la ciutat. Junts i amb participacions idèntiques sumen un 71,4% dels nomenaments.

Eis artistes, per tant, es situen aquí20,9 punts per davant deícon¡unt de la seva participació habitual al conjunt
de les col·lectes (la Seu és la col·lecta on els artistes obtenen un major percentatge d'oficis), mentre els me-
nestrals presenten un percentatge un 10,5% superior (és la setena col·lecta del país). Cap altra col·lecta
presenta un protagonisme tan gran per part de menestrals ¡artistes. Els pagesos, en canvi, obtenen només
un 7,1% dels nomenaments, per sota del que és comú a la majoria de les col·lectes. Com en el cas dels
diputats locals, gairebé tots els oficis ordinaris aniran a pararà mans de persones que resideixen a la mateixa
ciutat o vila pera la qual han estat nomenats. Només hem enregistrat dos de vint-i-set casos en què succeeixi
el contrari.

Ens resta únicament analitzar les principals característiques dels guardes extraordinaris de la col·lecta. La
seva distribució social i professional es correspon en termes generals prou exactament a la de la mitjana del
país. Els menestrals representen un 38,1 % dels nomenaments (un punt i mig per sota de la mitjana del país),
mentre els pagesos són majoria, amb un 57,1% dels oficis (un 0,9% per sobre del que és habitual). Entre els
menestrals dominen les dedicacions laborals al vestit i el calçat (62,5%), per damunt dels treballadors de la
construcció ¡porters ¡corredors (escassament per damunt del deu per cent dels casos). Encara que la mostra

Figura XIV-10. Extracción social superior i inferior dels oficials
locals de la col·lecta de la Seu d'Urgell (1524-1599)
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Figura XIV- 11. Distribución dels ofici locals de la Diputació per
categories socials a la col·lecta de la Seu d'Urgell (1564-1598)
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resulta massa reduïda per extreure'n conclusions decissives, sembla que quatre de cada cinc oficials
menestrals treballen en els processos d'acabat del vestit i el calçat.

Pel que fa als pagesos destaca el seu pes a la ciutat de la Seu d'Urgell: la majoria dels guardes extraordi-
naris residents a la mateixa capital de col·lecta són també pagesos. Amb la majoria de les col·lectes
pirinenques, la col·lecta de la Seu destaca per la notable durada dels mosquetes o guardes extraordinaris
en el seus oficis. En aquest sentit, aquesta demarcació presenta el segon índex de durada més llarg, només
supe rat pel corresponent a la Vall d'Aran. Aquest manteniment en el càrrec (durant 1,7 triennis per 1,3 triennis
com a mitjana al conjunt del país) podria respondre a la dificultat de reclutar nous guardes en una col·lecta
encara no prou controlada perla xarxa administrativa de la Diputació ien una situació de clara recessió durant
bona part del període que analitzem.

Aquesta interpretació, però, ha de conviure dificultosament amb la constatació d'un elevat percentatge de
mosquetes a la col·lecta si prenem com a punt de referència la seva població. El 1553, la col·lecta compta
exactament amb un 1% del conjunt de la demografia catalana. Encanvi, el nombre de mosqueters que actuen
a la Seu respecte al total del país és de l'1,66%. És, per tant, una de les úniques set col·lectes catalanes on
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Figura XIV-12. Evolució cronològica del percentatge d'oficials
extraordinaris residents a la capital de la col·lecta (1560-1599)
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Figura XIV-13. Comparació entre l'exi
d'Urgell i els de la resta de Ca
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el percentatge de guardes extraordinaris supera al de població, en una diferència de conjunt que acapara el
territori de Barcelona, que disposa d'un 16,5% de la població, però d'un 27,6% dels mosquetes en el conjunt
del període 1560-1599. Aquest percentatge de guardes extraordinaris a la Seu d'Urgell, però, no es manté
estable: evoluciona en el mateix sentit descendent de la recaptació dels drets de bolla.

Sense tenir en compte les dades corresponents a Barcelona, al llarg de la dècada dels seixanta, la col·lecta
de la Seu comptava amb el 5,7% de tots els mosquetes catalans, un percentatge realment notable que la
situava com la setena més ben dotada del país. Durant els triennis 1569-1578 aquest percentatge va
disminuir de forma molt notable fins al 3,3%, amb deu col·lectes per davant. Durant el període que enceta
la crisi, la caiguda es fa encara més pronunciada: entre 1578 i 1587 la col·lecta de la Seu d'Urgell disposa
només del 2,4% dels guardes extraordinaris (com en els percentatges anteriors, sense tenir en compte els
barcelonins). Dotze col·lectes presenten percentatges superiors a l'urgellenc. Durant la darrera dècada del
segle la proporció des mosquetes a la Seu es recuperarà fins al 2,7%: només cinc col·lectes presenten
aleshores uns percentatges més reduïts: Montblanc (2,5%), Tàrrega (1,9%), Berga (1,5%), Castellbò (1%)
i la Vall d'Aran (0,4%).

Tot i comptar amb aquesta evolució negativa el cert és que la col·lecta de la Seu d'Urgell presenta el segon
índex més alt del país pelquefaa la densitat de mosquetes per cada cent focs al llarg del període 1560-1599.
Aquest percentatge es deu pràcticament en exclusiva al paper que hi juguen els mosquetes residents a la
mateixa capital. Només Vilafranca de Conflent supera la Seu d'Urgell pel que fa a aquesta densitat de guardes
extraordinaris a la capital de col·lecta. A la resta de la col·lecta la densitat cau vertiginosament. Si a la capital
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aquest índex fictici ésd'11 mosquetes per cada cent focs, fora de la Seu d'Urgell es redueix a 1,8. Altres set
col·lectes presenten uns índexs superiors.

Aquesta anàlisi ens porta a descobrir un importantíssim desequilibri—que hem observat ja en el conjunt de
l'estructura de la diputació local— entre el nombre de nomenaments de guardes extraordinaris a la capital
i a la resta de la col·lecta. A la Seu d'Urgell hi residia gairebé un terç de la població total de la diputació local,
concretament un 31,8%. En canvi, el nombre de mosquetes residents a la ciutat era del 73,5% del total, un
percentatge només superat per les ciutats de Lleida i Vic. El percentatge de guardes extraordinaris amb
domicili a la capital, a més, va en augment al llarg del nostre mig segle. Aquest índex, que hem pres com a
punt de referència per parlar d'una progressiva integració de la xarxa administrativa de la Diputació al seu
medi, presenta, per tant, una tendència en bona part inversa a la del conjunt del país (figura 12).

Aquesta tendència enllaça amb altres dos fenòmens que hem visualitzat en l'evolució de la col·lecta: la
caiguda del pes específic de la recaptació a les terres de la Seu d'Urgell i l'immobilisme de la seva estructura
organiizativa al llarg de la segona meitat del Cinc-cents. Així, entre 1560 i 1569 la proporció de mosquetes
residents a la capital era del 61,5% (per un 48,4% del conjunt del país). A partir d'aleshores la progressió en
augment fou constant: 75% per al 1569-1578 (39,1% a Catalunya), 80,9% el 1578-1587 (34,5%) i 92,3% per
al 1587-1599 (per un 43,9% de mitjana de totes les col·lectes). La figura 14 mostra clarament l'importantíssim
grau de centralització de la col·lecta. Només tres viles proveeixen de guardes extraordinaris el General: la
capital, Organyà —vila reial amb administració estable de la Diputació— / Bassella. La resta del territori de
la col·lecta es troba completament oblidat.

En conjunt, a més, més de dos de cada tres mosquetes que exercien la seva activitat de control a la col·lecta
residien a la mateixa col·lecta. El percentatge de mosquetes foranis era del 30,6%, només 2,8 punts per sobre

Figura XIV-14. Universitats on resideixen els mosquetes de la Diputació dins la
col·lecta de la Seu d'Urgell i nombre d'aquests (1560-1599)
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Figura XIV-15. Procedència dels mosqueters
arribats a la Seu d'Urgell des d'altres col·lectes

Figura XIV-16. Col·lectes amb mosqueters pro-
cedents de la Seu d'Urgell (% sobre el total dels

que venen de col·lectes forànies)

de la mitjana. Les figures 15116 mostren els fluxes d'entrades d'oficials entre la Seu d'Urgell i el seu entorn
i, d'alguna manera, poden servir com a punt de referència per apreciar les principals àrees de contacte i
influència amb la nostra demarcació. La principal constatació és la inhabitual diferència entre els fluxes
d'entrada i de sortida d'oficials. A la Seu d'Urgell arriben mosquetes procedents sobretot de Cervera (33%),
Barcelona (20%) i Camprodon ¡Puigcerdà (13,3%). Procedeixen, per tant, de les terres de l'est de la col·lecta.
El corrent de sortida, en canvi, es girà vers l'oest. Així, trobem que dos de cada tres guardes foranis de la veïna
Castellbò procedeixen de la Seu d'Urgell i són presents també en una proporció molt alta (43,7%) a la col·lecta
de Tremp i Pallars. Finalment, a la veïna Puigcerdà representen un 16,7% dels guardes foranis.

Les terres de la Seu d'Urgell, com les veïnes de Castellbò, o les terres del Comtat es veuen afectades
fortament pel reequilibri de la demografia i l'economia catalana de la segona meitat del Cinc-cents.
L'estructura organizativa de la Diputació s'adapta i alhora reflecteix aquesta força local de la recessió. A la
Seu d'Urgell, una terra dominada pel Capitol i la mensa episcopal, la Diputació del General no sembla pro-
gressar
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COL·LECTA DE TARRAGONA

La Diputació del General de Catalunya estructurà la seva
organització al territori de la ciutat i camp de Tarragona
abraçant un centenar de llocs. La superfície de la col·lecta,
sense arribar al miler de quilòmetres quadrats (982,9, per ser
més exactes), superava únicament les diputacions locals de
Camprodon (977,4), la Seu d'Urgell (636,1), Vall d'Aran (621,8),
Castelló d'Empúries (605,4) i Tàrrega (468,8). Era, per tant,
una de les col·lectes més petites del país. Damunt aquest
territori existien cent tres llocs agrupats avui en cinquanta-tres
municipis; és a dir, bona part de les comarques de l'Alt i el Baix
Camp (catorze i vint-i-tres municipis, respectivament) ¡gairebé

Figura XV-1. Les universitats de
la col·lecta de Tarragona
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BORGES DEL CAMP, LES (28)
BOTARELL (33)
BRÀFIM (6)
CAMBRILS (53)
CASTELLVELL DEL CAMP (17)

CATLLAR, EL (38)
COLLDEJOU (44)
CONSTANTÍ (36)
CREIXELL i RODÀ DE BERÀ (42143)
DUESAIGÜES (26)
FIGUEROLA DEL CAMP (1)
GARIDELLS, ELS (55)
MASÓ, LA (10)
MASPUJOLS (29)
MILÀ, EL (9)
MONTBRIÓ DEL CAMP (46)
MONT-ROIG DEL CAMP (52)
MORELL, EL (21)
Nou DE GAIÀ, LA (40)
NULLES (13)
PALLARESOS, ELS (37)
PERAFORT (23)
PLA DE SANTA MARIA, EL (2)

POBLA DE MAFUMET, LA (22)
POBLA DE MONTORNÈS, LA (41)
PUIGPELAT (5)
RENAU (25)
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RIERA DE GAIÀ, LA (39)
RIUDECANYES (32)
RIUDECOLS (27)
RIUDOMS (34)
ROURELL, EL (11)
SECUITA, LA (24)
SELVA DEL CAMP, LA (19)
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tot el Tarragonès (amb l'excepció de les poblacions de Bonastre, Salomó i Vespella, atribuïdes a la col·lecta
veïna de Vilafranca del Penedès). A més, la col·lecta incloïa al sud la vila de la Torre de Fontaubella (avui
a la comarca del Priorat).

Els límits de la col·lecta apareixien a ulls del viatger d'una forma no gaire marcada. A l'est, de nord a sud la
frontera amb la col·lecta de Vilafranca del Penedès era assenyalada pel curs del riu Gaià des de la Conca
de Barberà. Limita ¡'oriéntala excepció d'un grup de municipis costaners que temporalment, entre 1566 i 1585
constituïren una col·lecta pròpia i que al llarg de tot el mig segle que analitzem foren objecte de disputa entre
les col·lectes de Tarragona i Vilafranca del Penedès. Els límits septentrionals de la col·lecta, amb la veïna
de Montblanc, venien marcats per la serralada pre-lítoral, des de Figuerola del Camp fins a la Torre de Fon-
taubella, amb les serres de Miramar, la Mussara ¡l'Argentera. Al sud, el barranc de Rifà semblava servir com
a límit entre Colldejou, al nord, i Mont-roig del Camp, municipi amb terme costaner.

Les terres de la col·lecta pertanyen, per tant, de ple, a la depressió litoral catalana i en bona forma
s'estructuren en tom de l'eix central que constitueix el riu Francolí. Dins aquest marc territorial els fogatjadors
designats per les Corts del 1552 hi comptabilitzaren 5.183 focs. Aquesta xifra situava la col·lecta tarragonina
com la tercera més poblada del país, netament per davant del grup de diputacions locals amb un poblament
en tom dels quatre mil focs, és a dir, de Perpinyà, Lleida, Tortosa i Cervera. Només les col·lectes de Barcelona
i Girona la superaven en volum demogràfic, encara que més que doblant les seves xifres. Aquest desequili-
brí entre un territori prou limitat i un poblamenttanintenstinguécomaconseqüènciaunadensitat molt notable.

Figura XV-2. Els dominis senyoríals al
territori de la col·lecta de Tarragona

Universitats sota domini reial

Universitats amb domini compartit entre el rei i barons

Dominis baronals laics

Dominis baronals d'eclesiàstics

Universitats amb domini compartit entre barons laics i eclesiàstics
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Figura XV-3. Dominis senyorials: distribució en
percentatge dels focs de la col·lecta de Tarragona

16,46%

5,83%

77,71%

D Baronal M Reial I Mixt

Amb 5,3 focs per quilòmetre quadrat, la col·lecta de Tarragona era superada únicament per la de Barcelona
(5,9), on el pes de la capital del país era determinant, però deixava molt enrera les altres col·lectes amb major
densitat (Girona amb 3,1 i Tàrrega a 3,05).

El Camp de Tarragona era, sens dubte, un país ple. Una ullada a la figura 5 ho testimonia de forma evident:
l'ombrejat dels termes municipals domina com enlloc damunt les àrees de color més tènue. Aquest caràcter
ple s'havia edificat tot i la forta dependència senyoria! del territori. El monarca dominava de forma completa
només el terme de dos dels cinquanta-tres municipis que formaven la col·lecta (Montbrió del Camp i la Pobla
de Mafumet): menys del 6% dels focs de la col·lecta. A més, comptava amb dos bases sòlides a la mateixa
ciutat de Tarragona (segons Henrique Cock, poblada per només 1.500 veïns) i la vila de Cambrils, on gaudia
d'una jurisdicció compartida, que li aportava un cert domini damunt un altre 16,5% de la població (figura 3).

Els barons dominaven en exclusiva el 94,4% dels llocs de la col·lecta (proporció recorden el conjunt del país),
el 88,6% de la superfície i un 77,7% del total de la població (vint-i-tres punts per sobre de la mitjana del país).
Només quatre col·lectes mostraven un domini baronal semblant pel que feia al nombre de focs ¡altres quatre
pel que feia a la superfície. L'autèntic propietari de la col·lecta era l'arquebisbe de Tarragona. Gaudia de
l'exercici de l'alta justícia damunt seixanta-dos llocs ¡4.210 focs d'habitants (un 81,2% del total). Havia cedit
la baixa justícia a alguns llocs, però la conservava a altres trenta-vuit, que sumaven una població de 3.892
focs (el 75,1% dels focs de la col·lecta). Segons Henrique Cock, els seus vassalls el 1585 eren uns 4.000 i
les seves rendes anuals ascendien a 25.000 ducats. El seu domini jurisdiccional no es centrava en els nuclis
més petits, sinó que l'arquebisbe controlava de forma plena o mixta (compartida amb el monarca) la justícia
i el govern als nou primers centres de població de la col·lecta (figura 4).

Figura XV-4. Les deu principals universitats de la col·lecta
de Tarragona segons elfogatge del 1553

Tarragona
Valls
Reus
La Selva del Camp
Cambrils
Alcover
Constantí
Riudoms
Monbroig del Camp
L'Aleixar

960
665
545
371
245
242
233
224
123
111
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La resta de les possessions senyor/a/s tenien un paper molt menor: el duc de Cardona era el baró de ¡a desena
vila de la col·lecta, l'Aleixar i agrupava sota el seu control altres tres llocs dispersos i 145 focs a Maspujols,
Samuntà (Alcover) i la Plana (el Catllar). Vers el 1600 altres quatre llocs i 164 focs es trobaven a mans del
comte de Savallà (als termes molt propers entre side Bràfim, Nulles i Vallmoll, a l'est de la col·lecta). Pel que
feia als altres dominis eclesiàstics, el Capítol tarragoní comptava amb el domini damunt sis llocs i 128 focs
¡l'abadia de Santes Creus controlava vuit petits llocs que sumaven 82 focs. A excepció dels dominis plens
de l'abat de Santes Creus damunt la Pobla de Montornès i el terme de Clara (Torredembarra), els altres dotze
llocs amb la baixa justícia controlada pel Capítol i l'abat, conservaven l'alta justícia en mans de l'arquebisbe
de Tarragona.

L'estructura de la recaptació dels drets del Generala la col·lecta s'adaptava perfectament als principals nuclis
de població de la col·lecta (figura 5). Així, les cinc primeres poblacions (Tarragona, Valls, Reus, la Selva del
Camp i Cambrils) constituïen els cinc centres clau, on la Diputació comptava amb una doble presència de
colliders i credencers. De les altres cinc poblacions que el fogatge del 1553 assenyalava entre les deu
primeres de la col·lecta existien taules del General a quatre, concretament a Constantí, Mont-roig del Camp,
Alcover i Riudoms. I encara la Diputació comptava amb una presència estable a les viles de Torredembarra,
Salou, Vilaseca, Alforja i Riudecanyes. En total, catorze dels cínquanta-tres municipis que formaven la

Figura XV-5. Distribució damunt el territori de la col·lecta de
Tarragona de la població i l'administració dels drets del General
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Figura XV-6. Evolució del preu dels encants dels drets de bolla
de plom i segell de cera de les bolles de Tarragona i Torredem-

barra, i proporció respecte al total de Catalunya

Trienni

1554
1563
1572
1581
1590
1599

Augment %

Bolla

11.718
16.593
25.788
39.264
27.981
33.303

184,20

%

8,18
9,83

10,38
14,17
12,16
12,01

46,81

col·lecta comptaven amb el control permanent sobre les mercaderies dels oficials encarregats de la
recaptació dels drets d'entrades i eixides.

L'administració de l'impost de bolla, en canvi, sembla haver-se centralitzat als dos principals nuclis de la
col·lecta, Tarragona i Valls. Una xarxa com aquella de taules ¡oficials responia a l'extraordinària densitat de
població de la col·lecta i a l'existència de ports importants i rutes freqüentades. Seguint el litoral, una primera
ruta portava els viatgers des de ¡'interiora Vilafranca del Penedès o la costa, a l'alçada de Vilanova i la Geltrú,
fins a el Vendrell: aquesta via entrava a la col·lecta per Creixell i Torredembarra ¡ja no abandonava el litoral,
passant per Tarragona en primer lloc i després pels importantísslms ports de Salou i Cambrils. Al terme de
Mont-roig del Camp aquesta ruta sortia de la col·lecta en direcció a les ciutats d'Amposta i Tortosa, a les
boques de l'Ebre.

Aquells viatgers que des de Tarragona vulguessin caminar cap a l'occident podien triar entre la ruta de
Tarragona a Falset (a través de Reus), que travessava la serralada pre-litoral cap al sud de la veïna col·lecta
de Montblanc, o la petita ruta de Lleida que controlava la taula d'Alforja. En direcció nord es distingeixen dos
grans eixos en torn del riu Francolí. Tots dos uneixen les capitals de les col·lectes de Tarragona ¡Montblanc:
una traça directament el camí passant per Valls, l'altra uneix en el seu recorregut algunes de les principals
poblacions de la demarcació: Reus, la Selva del Camp ¡Alcover. També des de la segona ciutat de la col·lecta,

Figura XV-7. Evolució del preu dels encants dels drets de bolla de plom i
segell de cera de les bolles de Tarragona i Torredembarra (1554-1599)

1554 1563 1572 1581 1590 1599
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Valls, una altra ruta portava els caminants cap al Vendrell. Semblant densitat de vies i ciutats denota sens
dubte, una activitat comercial ¡productiva de primera magnitud. Tindrem oportunitat de comprovar-ho.

Un primer indicador seria l'evolució de les expectatives de recaptació dels drets de bolla de plom i segell de
cera al llarg de la segona meitat del Cinc-cents (figura 6). Les dades que oferim aglutinen els arrendaments
de les col·lectes de Tarragona i Torredembarra, que en ocasions es feren conjuntament i altres per separat.
La primera constatació resulta del tot positiva. Entre 1554 i 1599 la bolla tarragonina experimentà un augment
d'un 184,2%, passant d'11.718 a 33.303 lliures. Amb el de la veïna col·lecta de Vilafranca del Penedès
(183,8%) es tracta del més important creixement de tot el país al llarg del període. La corva que mostra
l'evolució del preu dels arrendaments mostra, però, etapes ben diferenciades (figura 7). Així, en el més curt
període 1554-1581 aquest creixement fou del 235,1 %, una xifra rècord en el conjunt del país.

L'augment de les expectatives de recaptació a Tarragona fou espectacular durant les dècades inicials del
nostre mig segle. Si els arrendaments del 1551 o 1554 van a raure a mans de mercaders locals com Miquel
Joan Constantí o del militar de Falset Joan Santa Fe entorn de les 11.500 lliures, el vertiginós ascens de la
recaptació porta a poderosos mercaders barcelonins com els Puigjaner i els Sauría interessar-se per la
recaptació i actuar com a fermancers ja el 1563 amb un arrendament per valor de 16.593 lliures. El 1572l'ar-
rendador pagarà 25.608 lliures i serà un bulliciós cavaller barceloní, Joan Burgués i de So. El 1581, data clau
de l'expansió tarragonina, la recaptació arriba al seu màxim (39.021 lliures) a mans del donzell Francesc Joan
de Tamarit.

Figura XV-8. Evolució del pes dels encants dels drets de bolla de
plom i segell de cera de les bolles de Tarragona i Torredembarra

en el conjunt de Catalunya (1554-1599)

1554 1563 1572 1581 1590 1599

A aquesta era d'expansió segueix un final de segle en retrocés. La crisi general triga a aparèixer a terres
tarragonines, però ho fa amb força. Entre el 1581 i el 1599 el volum del preu d'arrendament de la bolla es
redueixen un 15,2%: només altres tres col·lectes (Tàrrega, Balaguer i Berga) experimenten una recessió tan
aguda durant les dos darreres dècades del segle. En arribar el Sis-cents, la col·lecta de Tarragona es trobarà
encara netament per sota dels nivells del 1581 (34.131 lliures en l'arrendament del 1602). Tot i l'ensopegada
final, resulta evident l'enorme creixement experimentat per les expectatives fiscals de bolla a la col·lecta de
Tarragona.

La figura 8 mostra una evolució general igualment positiva al llarg del mig segle pel que fa al pes de la
recaptació tarragonina en el conjunt del país, estroncat també a finals de la centúria. Si el 1554 la bolla de
Tarragona —la de Barcelona a part— significava el 8,2% de la recaptació total, aquest percentatge havia
arribat al 12% del 1559 (i al 14,2% el 1581). Un creixement, per tant, del 46,8% del pes global de la bolla
tarragonina en només mig segle. En la cursa entre les primeres col·lectes del país, Girona continuava des-
tacada clarament en la primera posició amb un 21,3% de la recaptació total. Tarragona passà a la segona
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durant aquest període, avançant Perpinyà que havia viscut una evolució inversa, passant d'un 14,6% el 1554
a un 10,3% el 1599. Els nous papers de Perpinyà i Tarragona podrien servir perfectament per descriure la
situació de rééquilibrâtes noves tendències demogràfiques ¡econòmiques—/7/ns i tot polítiques— del país.

Si posem en relació aquestes dades sobre els preus d'arrendament dels drets de bolla de plom i segell de
cera amb les corresponents al fogatge del 1553, podem obtenir una ratio expressada en lliures de bolla per
foc que pot resultar interessant per valorar de forma més ajustada l'evolució de la fiscalitat dins aquest ter-
ritori. Durant el període 1554-1599 i mantenint fictíciament estables les dades demogràfiques hem d'assen-
yalar un augment d'aquesta ratio en 4,2 lliures per f oc, que situa la col·lecta de Tarragona en tercer lloc, amb
el mateix índex que la de Vic, i només superada per les de Camprodon (7,4) i Manresa (8). Així, el 1554 la
col·lecta tarragonina presentava la novena ratio bolla per foc (2,3 lliures). Durant aquesta dècada dels
cinquanta la demarcació escala posicions i el 1563 apareix com la sisena del país amb una ratio de 3,2 lliures
(avançant les col·lectes de Girona i Castelló d'Empúries).

El 1572, la col·lecta de Tarragona apareixia consolidada en la sisena posició i a punt per un nou pas endavant
que es produí el 1581: aleshores apareixia en quarta posició (per davant, per primera vegada de Perpinyà
i Puigcerdà, col·lectes a la baixa), amb una ratio de 7,6 lliures, només superada per les Vic, Camprodon i
Manresa. La recessió posterior situà la demarcació tarragonina finalment en el cinquè lloc tant el 1590 (5,4
lliures) com el 1599 (6,4 lliures), amb la col·lecta perpinyanesa novament lleugerament per davant. També
en proporció a la seva població, pertant, la col·lecta de Tarragona havia guanyat un considerable pes pel que
feia a la recaptació d'un dret que afectava la producció i la comercialització de la proto-indústría tèxtil. Un
índex, pertant, que assenyala una època excel·lent de desenvolupament per a l'economia tarragonina.

Figura XV-10. Distribució dels oficials locals de la Diputació per
categories socials a la col·lecta de Tarragona (1564-1598)

Militars
Clergat
Ciutadans
Gaudints
Mercaders
Artistes
Menestrals
Pagesos

Diputats locals

14,29
14,29
9,52

14,29
28,57
19,05

-
~

Ordinaris

4,17
6,25
2,08
6,25

33,33
20,83
20,83

6,25

Mosquetes

-
-
-
-

3,45
3,45

43,10
50,00

L'organització fiscal de la Diputació a la col·lecta respongué lògicament de forma molt flexible a les noves
necessitats suscitades. Comptava en morir Felip II el 1598 amb una estructura formada pertrenta-cinc oficials
estables, dels quals tretze residien a la capital i els altres vlnt-i-dos a altres poblacions de la demarcació. Es
tractava, doncs, de la setena col·lecta del país pel que feia al nombre d'oficials, amb una estructura molt
semblant a la que la Diputació havia disposat a Balaguer. Girona, Lleida i Tarragona comptaven amb una
cinquantena d'oficials, però, sobretot, pel fet de comptar amb territoris molt més extensos sota la seva respon-
sabilitat de control. L'element més destacat de l'evolució de l'estructura organitzativa de la Diputació al llarg
de la segona meitat del Cinc-cents és el seu fortíssim augment de volum. Així, entre 1564 i 1578 la col·lecta
augmentà en un 40% el seu personal estable, passant de vint-i-cinc a trenta-cinc oficials.

Aquest creixement, a més, es produí d'una forma equilibrada entre la capital i el territori. Pel que fa a
l'estructura de les taules foranes el 1564 el consistori barceloní decidí augmentar a catorze el seu nombre,
amb la provisió d'un collidor ¡guarda ordinari dels drets d'entrades i eixides a la vila d'Alcover (sisè nucli de
població de la col·lecta). Més que de guanyar posicions —la institució ja era present als nuclis de població
principals de la col·lecta— es tractava de consolidaries més importants i per això el 1566 la Diputació del Gen-
eral optà pel desdoblament —en una tendència general al país— de les taules més importants. En endavant
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serien regides per dos collidors, guardes ordinaris i credencers, amb la qual cosa millorarien les possibilitats
de recaptació i la qualitat de la gestió per part dels mateixos oficials.

Aquest desdoblament es produí a les cinc primeres poblacions de la col·lecta, inclosa la capital: Tarragona,
Valls, Cambrils, Reus i la Selva del Camp. Finalment, el 1575 es reforçà la capacitat de control de la taula
forana de Cambrils amb la creació d'una guarda ordinària dels drets del General i bolla amb seu a la torre de
mar i encarregat d'inspeccionar el terme i costa de la vila. A la capital es crearen quatre nous oficials durant
el mateix període. Hem parlat del desdoblament en dos collidors, guardes ordinaris i credencers ell 566 (que
comptaven d'antuvi amb l'auxili d'una guarda ordinària al port de la ciutat). El 1578 la f unció general de control
de la recaptació es separà també entre dos oficials. En endavant, el receptor del General s'encarregaria
només de la fiscalització dels drets del General i bolla a la ciutat. Per tal de reforçar el control de les taules
de fora de Tarragona es creà aleshores un ofici de receptor i aplegador dels llibres i diners dels drets del
General a les taules foranes.

FigumXV-11. Extracció social superior i inferior dels oficials locals
de la col·lecta de Tarragona (1524-1599)

Diputats locals Oficials ordinaris

47,62%

52,38%

D Militars, clergat,
ciutadans i gaudints

M Mercaders, artistes,
' menestrals i pagesos

18,75%

81,25%

Oficials extraordinaris

51,79%

48,21%
D Artistes i menestrals

Pagesos

Pel que fa als oficis amb funcions de justícia ¡govern, també en seguiment d'una directriu general el consistori
barceloní creà el 1577 i 1578 els oficis de procurador fiscal i advocat fiscal de la col·lecta. El diputat local
comptà des d'aquell moment amb un equip format per cinc funcionaris, entre els quals, a part dels esmentats,
hi havia un assessor ordinari per als afers jurídics i un escrivà i un corredor i trompeta, encarregats de la
redacció dels documents i de la seva publicació (els corredors Vinyes, pare i fill, es succeeixen en un ofici
sense salari durant més de vint anys). Sembla clar, per tant, que l'estructura organizativa de la col·lecta
responia d'una forma adequada al creixement de la recaptació i al desenvolupament demogràfic i econòmic
general del territori (figura 9).

Quin és el medi social de tots aquests oficials? La figura 10 ens mostra com es distribueixen els càrrecs de
/a diputació local tarragonina entre les diverses categories socials de la col·lecta. Pel que fa al màxim
representant de la Diputació a nivell local, el diputat, una primera constatació presenta un repartiment entre
els grups privilegiats í no privilegiats prou semblant al del conjunt del país. Militars, clergat, ciutadans i
Qaudints acumularen un 52,4% dels nomenaments (dos punts per sota de la mitjana catalana). En bona
mesura aquest índex es sosté mercès a l'important paper jugat pels gaudints en aquest ofici: els trobem com
a diputats locals en una proporció que dobla els índexs comuns a la resta de les col·lectes (un 8% per sobre
del percentatge habitual).

—741-



L'organització territorial de la Diputació afináis del Cinccents. La col·lecta de Tarragona

Militars i clergat acaparen un 14,3 dels nomenaments: això suposa situar-se dos punts per sobre dels nivells
habituals pel que fa als primers, però 6,6 per sota, en el cas dels segons. A diferència d'altres col·lectes on
el clergat manté un fort poder senyoríal, a la de Tarragona els eclesiàstics no mostren gens d'interès per fer-
se amb la màxima representació de la Diputació a la ciutat. Pel que fa als grups no privilegiats cal assenyalar
la total absència de menestrals i pagesos. Els mercaders ocupen un paper important, amb el 28,6% dels
nomenaments (dos punts per sota de la mitjana catalana), però són els artistes (19%) els principals
beneficiats d'aquesta absència d'altres grups (obtenen un 9,9% més de nomenaments del que és habitual).
En definitiva, l'ofici de diputat local va a parar a mans de gaudints i artistes (sobretot notaris) amb una
freqüència desconeguda a altres indrets: les dues categories aconsegueixen un de cada tres nomenaments,
superant per tant els mercaders d'una banda i els militars i clergues en conjunt de l'altra.

L'interès d'algunes nissagues per l'ofici de diputat local explica aquest pes dels notaris. Entre els nomenats
trobem per exemple en diverses ocasions alguns membres de la família Mensa. Durant els anys 1524-1533,
per exemple, Joan ¡Pere Mensa aconseguiren tres de les quatre provisions de l'ofici. A finals de segle, el 1596
retrobem un altre Mensa, el mercader Onoire. Una altra família de notaris lligada a l'ofici serà la dels Cendra:
Lluís serà diputat local durant el trienni 1566 i Alexandre el 1599. L'únic cas i individual de diputat local que
repeteix en l'ofici és el del mercader Joan Mas, nomenat com a tal pel consistori barceloní el 1530 i 1551.
Notaris i mercaders mostren un interès notable per l'ofici.

Entre els grups privilegiats l'únic exemple interessant és el de la família Rossell. Podem seguir el seu ascens
social a través dels diputats locals de la família. El 1539 hi accedeix Nicolau amb el grau de ciutadà honrat
tarragoní. El 1560, hi trobem Joan, prevere beneficiat a la seu. Finalment, el 1590 és nomenat diputat local

Figura XV-12. Comparació entre ¡extracció social dels oficials locals de la col·lecta de
Tarragona i els de la resta de Catalunya. Diferència en percentatge (1524-1599)
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Figura XV-1 3. Evolució cronològica del percentatge d'oficials ex-
traordinaris residents a la capital de la col·lecta (1560-1599)
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Jaume, qui coma donzell ha accedit al grau inferior del privilegi militar. És interessant constatarcom tres anys
abans, el mateix Jaume Rossell ocupà durant alguns mesos un dels oficis desdobláis de collidor, guarda
ordinària i credencer dels drets del General a la ciutat de Tarragona, breu aparició que segurament facilita
el seu nomenament posterior com a diputat. Uns i altres grups privilegiats aconsegueixen retenir al llarg de
tot el segle l'ofici de diputat local dins els seus rengles: no hem Identificat cap nomenament que anés a parar
a mans d'un aspirant de fora de la capital, tot i la importància demogràfica de algunes de les poblacions de
la resta de la col·lecta de Tarragona, com ara Valls, Cambrils, Reus o la Selva del Camp.

Algunes famílies aconsegueixen una certa influència també damunt els oficis ordinaris locals. Així, els Oller
a Vila-seca, els Robuster a Reus o els Anguera i els Sarra a Valls, que aconsegueixen succeir-se en l'ofici
entre 1577i 1596. En aquesta mena d'oficis, és a dir, entre els collidors, credencers ¡guardes ordinàries
retrobem idèntiques tendències a les assenyalades en el cas dels diputats locals. Gaudints i artistes
presenten unes proporcions molt superiors a les habituals (figura 12). Es precisament gràcies a l'interès dels
doctors en drets per l'ofici que trobem una proporció de privilegiats interessats per aquesta mena d'oficis
(18,7%) només superada a Berga, Vic, Puigcerdà i Manresa.

Un de cada tres nomenaments va a pararà mans de mercaders, mentre artistes i menestrals obtenen un
mateix percentatge (20,8%). Això sí, per als artistes aquesta participació és sis punts superior a la normal,
mentre en el cas dels menestrals es situa 4,4 punts per sota (un percentatge negatiu semblant al que
presenten els pagesos). Novament els notaris tarragonins tenen aquí un pes notable. Com en el conjunt del
país, la majoria dels nomenats per a un ofici resideixen a la mateixa vila pera la qual han estat triats. Els oficials
nomenats estranys a la població representen un 14,8% (per un 12,6% de la mitjana del país). En la majoria
dels casos es tracta de tarragonins que ocupen oficis en poblacions properes, principalment el port de Salou.

Més particulars resulten les característiques dels oficials extraordinaris de la Diputació a la col·lecta de
Tarragona. Mercaders i artistes sumen un 6,9% dels nomenaments, un percentatge molt reduït, però que
assenyalem per tractar-se del doble de l'habitual. Els menestrals ocupen un espai important: obtenen el
43,1 % dels nomenaments (tres punts i mig per sobre de la mitjana catalana). Els pagesos es fan amb un de
cada dos nomenaments, encara que el seu domini és menys clar que a la majoria de les col·lectes, amb un
6,2% menys d'oficials extraordinaris del que és comú al conjunt del país. Que els menestrals desenvolupin
un paper més important i els pagesos no dominin de la forma acostumada no es tradueix —com podria
Pensar-se— en l'hegemonia dels residents a la capital respecte als guardes foranis. Al contrari, tres de cada
quatre oficials analitzats aquí resideixen a la part forana de la col·lecta.

Els menestrals que exerceixen l'ofici de mosqueta es dediquen professionalment sobretot a les activitat
relacionades amb el vestit i el calçat (un 52%, 7,6 punts per damunt de la mitjana), sobretot a la capital. La
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dedicació als acabats (53,8%) o a l'elaboració (46,1 %) es troba força equilibrada, encara que amb un lleuger
predomini de la primera, sobretot gràcies als guardes extraordinaris que resideixen a la ciutat de Tarragona.
Pel que fa a la resta de les ocupacions professionals destaca el nombre d'oficials dedicats a la pesca i la
navegació (12%), en una proporció que supera de 7,6 punts la mitjana del país, d'altrabanda, com correspon
a una col·lecta dotada d'alguns ports de notable importància en el conjunt del país. Cal assenyalar, però, que
aquest pes de pescadors i mariners resulta especialment notable pel que fa als mosquetes residents a la
capital, on trobem aquesta dedicació en el 22% dels guardes extraordinaris.

Els menestrals dedicats a la metal·lúrgia i la construcció i reparació d'armes representen també un 12% del
total (i encara fora de la capital arriben fins a un 18,7% del total de mosquetes nomenats). En conjunt, la forta
presència de menestrals a les dues primeres categories citades (vestit / calçat ¡pesca i marineria) fa que la
resta dels sectors d'activitat presentin uns percentatges inferiors a allò que resulta habitual. D'altra banda,
els guardes extraordinaris tarragonins presenten un dels índexs més baixos de durada en l'ofici. La Diputació
sembla comptar amb una nodrida pedrera de candidats que permet renovar completament la seva plantilla
de mosquetes cada trienni. Únicament les col·lectes de Berga i Girona presenten uns índexs inferiors als 1,2
triennis deia col·lecta de Tarragona.

Si posem en relació el nombre de mosquetes que actuen a la col·lecta amb la població d'aquesta podem
analitzar de forma més ajustada la seva omnipresència. Tarragona mostra en aquest sentit un cert
desequilibri. La col·lecta compta el 1553 amb un 7,2% de la població total catalana. En canvi només un 4,3%
del total de mosquetes nomenats durant el període 1560-1599 exerceixen la seva activitat a la demarcació
tarragonina. Aquest percentatge millora especialment durant la dècada dels seixanta, quan el percentatge
de mosquetesa Tarragona respecte al conjunt del país passa del 3,1% (1560-1569) al 6,1 (1569-1578), això
sense comptabilitzar els guardes destacats a Barcelona, amb els quals aquests percentatges es reduïrien
notablement. Al llarg de les tres darreres dècades del segle aquesta proporció es mantindria en torn del 6%.

Aquestes dades ens apropen a un càlcul de densitat d'oficials per cada cent focs. Un càlcul fictici atès que
no partim d'una única dada demogràfica i la convinem amb els nomenaments d'un llarg període (1560-1599).
En tot cas ens il·lustra una realitat, la densitat d'oficials extraordinaris de la Diputació, sobretot a nivell com-
paratiu entre col·lectes. Trobem aleshores que aquesta densitat és a Tarragona una de les més baixes del

Figura XV-14. Evolució cronològica del percentatge d'oficials ex-
traordinaris residents a la capital de la col·lecta (1560-1599)

Q i
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Figura XV-15. Procedència dels mosquetes
arribats a Tarragona des d'altres col·lectes

Figura XV-16. Col·lectes amb mosquetes pro-
cedents de Tarragona (% sobre el total dels que

venen de col·lectes forànies)

país. Només cinc col·lectes resten per sota, quatre d'elles pirinenques. Cal atribuir la principal responsabilitat
al nivell altíssim de poblament de la col·lecta, més que no pas a una hipotètica escassa presència d'oficials.
Convé tenir ben present, a més, que la xarxa estable d'oficials i taules a les viles foranes es prou densa com
per no necessitar una proporció tan elevada d'oficials extraordinaris.

Aquesta escassa densitat de mosquetes és especialment aguda a la capital, on l'índex de tres oficials per
cada cent focs, situa Tarragona només per davant de dues capitals de col·lecta: Perpinyà i Viella. La part
forana de la diputació local presenta al respecte un grau de control per part dels oficials extraordinaris molt
superior. Amb un 1,45 oficials per cada cent focs, la col·lecta de Tarragona supera els índexs de moltes altres
com ara Vic, Lleida, Tàrrega, Perpinyà, Berga, Castellbò, Tremp i Pallars, Montblanc o la Vall d'Aran. Pel que
fa als mosquetes, el grau de centralització de la col·lecta torna a revelar-se molt limitat. Si la capital viu un
16,3% de la població total de la diputació local el nombre de mosquetes que hi resideixen és del 28,4% (unes
Proporcions enormement semblants a les del conjunt de Catalunya).

£s tracta, cal dir-ho, d'una diferència molt petita si tenim en compte altres casos. A tot el país només cinc
col·lectes presenten percentatges inferiors pel que fa a aquest nombre de mosquetes domiciliats a la capital:
Vilafranca del Penedès (13,3%), Camprodon (13,9%), Girona (14%), Tremp i Pallars (16%) i Balaguer
(23,7%). A diferència de ¡a trajectòria més o menys linial que mostra la corba del conjunt del país (figura 13)
a Tarragona el percentatge de mosquetes residents a la capital oscil·la de forma constant al llarg del nostre
wig segle. Entre 1560-1569 i 1569-1578 Tarragona mostra una tendència contrària a la general del país, amb
un augment del nombre de guardes extraordinaris residents a la capital (passa del 28,6 al 40,9%). A partir
d'aquí, la col·lecta reflecteix finalment l'evolució catalana.
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Durant els tres triennis posteriors aquest percentatge es redueix espectacularment fins al 23,5% i durant la
última dècada s'aprecia una petita recuperació fins al 32,1 % final. En tot cas cal assenyalar que a excepció
dels triennis 1569-1578, les xifres tarragonines es mouen netament per sota de les del conjunt del país. Sem-
bla, per tant, que la Diputació del General ha obtingut una raonable penetració al territori. D'entre els
cinquanta-tres municipis actuals enquadrats a la col·lecta tarragonina hem identificat nomenaments d'oficials
procedents de vint-i-quatre, això sí, amb una concentració notable fora de la capital entorn de dos petits eixos:
Valls-Alcover al nord i Reus-Riudoms al centre de la diputació local (figura 14). D'altra banda, són molt pocs
els mosquetes que actuen a la col·lecta procedents d'altres demarcacions del General. Només un 15,4%,
prou per sota de la mitjana catalana, situada al 27,8%.

Els fluxes d'entrada ¡sortida d'aquests guardes extraordinaris que arriben des d'altres col·lectes o que marxen
des de Tarragona a altres diputacions locals mostren dinàmiques diverses (figures 15 i 16). A la col·lecta
tarragonina arriben sobretot mosquetes procedents de la veïna col·lecta de Montblanc (31,2%). No resulta
estrany trobar-ne d'altres centres més llunyans com ara Tortosa i Barcelona (18,7%) o fins i tot Cervera
(12,5%). En canvi, l'intent principal d'influència per part de Tarragona es deixa sentir sobretot a la col·lecta
de Vilafranca del Penedès, un territori amb una evolució econòmica força semblant al llarg de la segona meitat
del Cinccents. Un de cada cinc mosquetes arribats de fora de la col·lecta del Penedès procedeixen de
Tarragona. Fora del Penedès, els mosquetes de la col·lecta es distribueixen per tots els territoris de ponent
del país: des de la col·lecta de Tremp i Pallars fins a la de Tortosa. Representen un 15% dels guardes
extraordinaris forans a les terres de l'Ebre i un 12,5% a la veïna Montblanc.

Les terres de la col·lecta de Tarragona, tot i ¡'estricte control senyorial, aconsegueixen durant la segona meitat
del Cinccents un creixement demogràfic i econòmic molt important. L'avenç de la producció i els intercanvis
es reflecteix en el progrés de la recaptació dels drets de la bolla de plom i segell de cera. L'estructura de la
Diputació a la col·lecta s'adaptà molt correctament a aquest creixement i propicià alhora un augment fiscal
extraordinari, sense comparació al país, tret de la veïna Vilafranca del Penedès. En aquesta organització del
General, contrasta el desinterès del clergat local amb l'afany de servei en els oficis ordinaris per pan dels
doctors en drets i notaris locals. Una administració del General en creixement sembla respondre vàlidament
a les noves exigències dels temps a la col·lecta de Tarragona.
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