
EL «VEINATGE PACTAT» DE CERVERA 
DURANT EL SEGLE XV 
Pere Verdés i Pijuan 

INTRODUCCIÓ 

L'any 1455 els procuradors de la majar part deis homes de Lla
gostera (Girones) i de St. Celoni (Vallés Oriental) exposaven da
vant del consell ordinari de la vila de Cervera: « ... Que ells e lurs 
principals, per la gran fama e renom que té aquesta vila que def
fense e manté los vassalls e regalies del senyor rey e los seus ve
hins entant que, si aquesta vila de Cervera no ere, los pagesos e 
hómens del senyor rey no gosarien nomenar hómens reals, com 
lurs senyors los maltractarien, vexarien e·ls penrien tot quan han. 
Per tots aquests sguarts, ells recorren ac;::í, pregant e supplicant lo 
present conseyll, los plil.cie vullen acceptar e penre a ells e a lurs 
principals en vassalls del senyor rey e vehins de aquesta vila de 
Cervera e que ells se puxen alegrar de tots privilegis, prove
sions, franqueses e libertats que los altres vehlns e habitats de la 
dita vila de Cervera se poden e·s deuen alegrar. E lo present vas
sallatge e vehinatge no entenen ni volen fer per tolre, deffraudar 
ni en nenguna manera perjudicar drets, rendes e carrechs reals a 
qué sien tenguts a lurs senyors, mas solament perqué sien def
feses de totes sobres que·ls fossen fetes per qualsevol baró, noble, 
cavaller o altres senyoreyants, homens e vassalls poblants en lo 
principat de Cathalunya ... ». El consell cerverí es mostra favorable 
a la Petició i va encomanar el pacte d'avei'nament als paers. 1 

Aquest text podria considerar-se com el punt culminant en la 
histOria del «ve'inatge» de Cervera durant l'época medievaL Cer
tament, resulta sorprenent la forya i l'atracció que havia assolit, a 
mitjan segle XV, una v.ila reial deben just 1.000 focs. No menys es
trany és que aquest fenomen, que no era únic, hagi passat quasi 
desapercebut perla nostra historiografia.2 Tan sois a escala local, 

l. AHCC, FM, Consells, 1455, f. 55 v.-56 r. (15/III/1455). 
2. El «velnatge» solament ha estat tractat de manera col·lateral en treballs 
dedicats a l'estudi del «carreratge», ja que ambdós fenómens, coro 
veurem, estaven molt relacionats. FERRER MALLOL, M. T.: L'associació de 
municipis a l'Edat Mitjana. El carreratge de Barcelona, Ajuntament de 
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historiadors com Agustí Duran i Sanpere, Antoni Bach, J.M. Llobet 
o Max Turull varen intuir la importancia del «velnatge» cerverí, 
perO els seus estudis no hi aprofundiren gaire. 3 La present co
municació pretén ser una primera aproximació de conjunt al te
ma, tot i que som conscients que, perla seva complexitat, haurem 
de quedar-nos en un nivell superficial. Amb tot, és indubtable 
que la política d'avelnament de les autoritats municipals cer
verines va tenir un paper fonamental a l'hora d'estructurar un es
pai regional a l'entorn de la vila. Actualment, els nostres esforc;os 
estan encaminats en aquesta línia d'investigació i esperem poder 
oferir noves dades en propers treballs. De moment, només plan
tejarem el quadre general en el que s'inscriu el «velnatge» de 
Cervera durant 1'9poca medieval i ens centrarem en tres eixos 
que considerem basics: sobre quina base jurídica se sustentava 
el «velnatge», quina fou la principal raó de la seva espectacular 
expansió i com va evolucionar durant el segle XV aquest fenomen. 

"' UNA QÜESTIÓ JURÍDICA: EL «VEINATGE PACTAT>> .. 
356 .. El cweinatge» habitual 

Inicialment, en la majori.a deis casos, un veí de Cervera era aquella 
persona originaria de la vila, que hi tenia el seu dornicili habitual i 
que contri.btüa per fer front a les diferents necessitats de la població. 4 

Barcelona, 1999. SABATÉ, F.: Municipi i regió: l'articulació territorial en la 
Baixa Edat Mitjana, Fundació Salvador Vives Casajuana, Barcelona, 1999, 
pp. 202-211. 
3. DURAN i SANPERE, A.: Llibre de Cervera, Curial, 1977, pp. 93-99. 
BACH i RIU, A.: Un piel vei"nal entre Sitges i Cervera, dins la "XXIX As
semblea intercomarcal d'estudiosos. Sitges, 7-28 octubre 1984", Grup 
d'Estudis Sitgetans, Sitges, 1988, pp. 235-244. LLOBET i PORTELLA, J.M.: 
((El velnatge de Ponts amb Cervera durant la primera meitat del segle 
XV>>, Palestra Universitaria, 4, Cervera, 1989, pp. 101-114 1 ((El velnatge 
de Solsona amb Cervera durant els segles XIV i XV», MisceU8nia amb 
motiu del lOé aniversari de 1'/.B. Francesc Ribalta, Solsona, 1990, pp. 44-47. 
TURULL i RUBINAT, M.: La configuració jurídica del municipi baix-me
dieval. Régim municipal i fiscalitat a Cervera entre 1182-1430, Fundació 
Noguera, Barcelona, 1990, pp. 348-355. 
4. Una aproximació jurídica al tema de l'adquisició del vei'natge en textos 
legals de Dret Roma (Digest i Codi Justiniil.) i Dret Municipal (Costurns de 
Lleida i de Tortosa) a TURULL, M.: Op. cit., pp. 348-350. Altres aportacions 



No obstant, els regidors tenien la capacitat d'admetre ~ous velns 
que traslladessin el seu domicilia Cervera. L'acte jurídic de l'ad-

~ missió es feia mitjanyant un document notarial en qué la universi-
tat acceptava el nou veí i aquest es comprometia, davant del bat
lle, a mantenir el seu domicili a la vila en unes determina des 
condicions. Habitualment, aquestes condicions contemplaven un 
velnatge de 20 anys, durant els quals es concedia una franquesa 
de 1 'impost directe que ha vi a de gravar els béns mobles del no u 
veí els 10 primers anys. Aquests i altres avantatges (menor dura
ció del velnatge, franquesa d'altres impostas, préstecs, lloguer 
d'albergs ... ) responien a !'interés que les autoritats locals sempre 
varen tenir en augmentar el velnatge de la vila, ja fos perqué ne
cessitaven els serveis professionals de certs individus o, simple
ment, perqué el creixement repercutia positivament en la hisenda 
del municipi. 5 En aquest sentit, cal fer esment a la importancia 
que tingueren dos privilegis concedits a Cervera per Pere el 
Cerimoniós i el seu fill, l'infant Joan, l'any 1382 i 1384 respectiva
ment, que oferien protecció a qualsevol persona que vingués a 
viure a la vila de Cervera, encara que hagués comes excessos o 
delictes en terra de barons, prelats o altres persones. 6 

El «vei"natge pacta!)) 

Aquesta era la forma habitual en que els regidors admetien 
nous ve'ins a la població, perO també hi havia la possibilitat d'en
trar en el velnatge en condicions especials; era el que es coneixia 
com a «velnatge amb pactes» o <<pactat». La principal caracte
rística d'aquest tipus d'avelnament era que el veí no tenia el seu 
domicili a Cervera, perO gaudia deis privilegis de la vila a canvi 

interessants sobre el fet de la ciutadania: MUT, E.: La vida económica en 
Lérida de 1150 a 1500, Instituto de Estudios Ilerdenses, Lérida, 1953, pp. 
43-48. VINYOLES, M. T.: La vida quotidiana a Barcelona vers 1400, Fun
dació Salvador Vives Casajuana, Barcelona, 1985, pp. 80-86. 
5. Sobre els ve'inatges individuals a Cerrera, vegeu també TURULL, M.: 
Op. cit., pp. 350-352. Un altre treball interessant sobre aquesta qüestió: 
MORELLÓ, J.: <<Velnatge i exempció fiscal a Valls: a propósit de les fran
queses atorgades al segle XN i y;:•!», Quaderns de Vilaniu, 36, 1999, pp. 
41-75, 
6. TURULL, GARRABOU, HERNANDO i LLOBET: Llibre de Privilegis de 
Cervera (1182-1456), Fundació Noguera, Barcelona, 1991, pp. 317-320. 
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d'unes determinarles contrapartides: el pagament d'una quantitat 
fixa anual i la participació en l'host velnal en cas de necessitat1. 
Aquestes i altres condicions (durada del velnatge, compromisos 
mutus, etc.) estaven contemplades en un docurnent notarial equi
valent al del velnatge habitual. 8 

En principi, la modalitat del pacte estava reservada b8.sicament 
a senyors que volien ingressar amb les comunitats del seu senyo
riu dins el velnatge de Cervera, per gaudir de la seva protecció i 
privilegis. També pod.ia donar-se el cas que una comunitat, amb 
el consentiment del se u senyor, entrés sola en el velnatge cerve
rí. Aquestes operacions no plantejaven cap problema, ja que es 
tractava d'actes jurídics plenament recolzats perla legalitat 
vigent. Les dificultats aparegueren en el moment en que les auto
ritats cerverines comenyaren a admetre dins del «velnatge 
pactat» comunitats i individus sense el consentiment del seu se
nyor, <3.dhuc amb l'oposició d'aquest. 9 Aquesta pretensió d'ex
traterritorialitat cerverina plante java greus problemes legals, que 
encara foren majors quan els regidors arribaren a permetre l'en
trada de pagesos remences en el velnat. 10 

<<Vernatge» vs. «CarreratgeJJ 

El «velnatge pactat» no s'ha de confondre amb el «carreratge». 
En el cas de Cervera, el «carreratge» va consistir en l'ingrés dins 

7. Aquesta suma pagada anualment pels velns pactats, coneguda com a 
<welnatge», suposava una compensació per beneficiar-se deis privilegis 
de la vila i no contribuir en les cilrregues habituals del municipi. 
8. Molts d'aquests documents, tant de velnatge habitual com pactat, es 
traben en una série especial, conservada a l'Arxiu HistOrie Comarcal de 
Cervera, anomenada <<Llibres de vei:natge», anys 1382-1394, 1391-1393, 
1396-1404, 1405-1413, 1415-1425 i 1426-1441. Alguns pactes han estat 
transcrits i publicats com, per exemple, els fets amb els Prats de Rei, 
Copons, Pallerols, S. Antolí, Timar i Gilver (TURULL, GARRABOU, HER
NANDO i LLOBET: Op. cit., pp. 320-323 i 334-339) o amb Granyena (DU
RAN, A.: Op. cit., pp. 96-98). 
9. Un súbdit de baró no podia fer-se veí o ciutadil d'una ciutat o vila de 
manera que passés a fruir deis seus privilegis si no traslladava el seu 
domicili fora de la baronía, sots pena de perdre dits privilegis si hi 
tornava. FERRO, V.: El Dret Públic Ca tala. Les Institucions a Catalunya fins el 
Decret de Nova Planta, Eumo Editorial, Vic, 1987, p. 144. Cit. C. II, 3. l. 17. 
10. Vegeu nota 30. 



del velnat de la vila d'una comunitat del domini reial. Les con
dicions d'aquesta entrada, recollides en els capítols há.bituals, 
eren similars a les d'un altre «velnatge pactab>, perO la diferencia 
residia en que la durada era sempre perpetua i en que el rei, en 
tant que senyor dels llocs, autoritzava !'entrada i els reconeixia 
coma «carrers» de Cervera. L'objectiu principal que perseguien 
les comunitats del domini reial amb aquesta operació, a banda 
dels beneficis que proporcionava en generall'avelnament, era 
impedir que el monarca pogués alienar-les, ja que Cervera gau
dia del privilegi d'inalienabilitat de la Corona i d'importants re
cursos jurídics per recolzar-lo. 11 Així dones, pot dir-se que tots els 
«carrers» de Cervera formaven part del seu «velnatge», perO no 
tots els llocs del «vefnatge» formaven part d'aquest «carreratge». 

UNA QÜESTIÓ MILITAR: EL «PROCÉS VEINAL» 

Un cap enquadrat el fenomen jurídicament, cal preguntar-se 
quina era la raó d'aquesta irresistible atracció exercida pel «vel
natge» de Gervera que, com hem dit, fins i tot va atemptar contra 
l' ordre establert. En uns moments en que el país estava fragmentat 
en múltiples jurisdiccions infranquejables, la raó última de l'exit 
del «ve'inatge» no fou altra que la for<;::a militar de la vila. 12 

El privilegi del ((procés veinal>J 

La forya militar de la vila de Cervera es basava en un privilegi 
atorgat l'any 1202 per la reina Sanya d'Aragó, el rei Pere 1 iRa
mon de Cervera que autoritzava al naixent municipi cerverí a fer 
ús de la fon;:a contra qualsevol vila, castell o lloc en cas de «fadiga 
de dret». AixO volia dir que la comunitat cerverina respondria 
solid8.riament amb l'host en cas que un dels seus velns no 
aconseguís que se li fes justícia per una determinada qües-

11. Aquesta dinil.mica fou estudiada a nivell de tot el Principat en el 
treball, ja clil.ssic, de FERRER MALLOL, M. T.: «El patrimoni reial i la 
recuperació deis senyorius jurisdiccionals en els estats catalana-ara
gonesas a la fí del segle XN», Anuario de Estudios Medievales, 7, 1970-71, 
pp. 361-461. 
12. Sobre la fragmentació jurisdiccional del Principat: SABATÉ, F.: 
«Discurs i estratégies del poder reial a Catalunya al segle XIV», Anuario 
de Estudios Medievales, 25, 1999, pp. 617-646 (pp. 632-635). 
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tió. 13 Sota aquesta cobertura jurídica va desenvolupar-se el 
«procés velnal o de defensió», també anomenat «privilegi de na 
San~ta». 14 

Durant el segle XIV, la vila va fer ús d'aquesta prerrogativa, perO 
no fou fins el segle X:V en que va consolidar-se plenament. 15 L'any 
1427, els regidors cerverins enviaren un missatger a Perpinyá per 
informar-se de l'aplicació d'un privilegi equivalent que tenia 
aquella ciutat, anomenat la «mil armada». 16 Poc després, l'any 

13. L'any 1202 la reina Sanr;a d'Aragó, el rei Pere I i Ramon de Cervera 
autoritzaven tot el poble de Cervera, majors i menors, a formar consolat, 
confraria i conjuració: << •.• et postquam fatigationem de directo in aliquem 
sive in aliquam invenerint, si ocasione eorum vel eius consulatus contingerit 
eis aliquam villam vel opidum sive Jocum diruere vel destruere aut aliquod 
dampnum dare vel malum sive de dictis in aliquo lacere aliquo modo vel 
etiam honorem suum vel res suas mobiles devastare, nos et nostri erimus 
semper iiiis coniuratis et singulis boni guirentes inde de nobis metipsis et de 
omni afia persona ... » (TURULL, GARRABOU, HERNANDO i LLOBET: Op. cit., 
pp. 31-32). Aquesta capacitat ja s'havia prefigurat en anteriors privilegis, 
concretament els que atorga el rei Alfons 1 els anys 1182 i 1190 (Idem, pp. 
25-26 i 28-29). Posteriorment, aquesta construcció legal es va veure 
refoc;:ada amb un privilegi del rei Jaume 1 que, l'any 1255, disposava que 
els homes de Cervera només haguessin de respondre davant el batlle de 
la vila per qualsevol trencament de pau i treva o altra qüestió que nobles o 
homes forasters portessin davant d'algun veguer (ldem, pp. 38-39). 
Aquesta disposició fou confirmada pel rei Martí, l'any 1400 i, novament, el 
1401. AHCC, FM, Thesaurus privilegiorum, 1326-1501, f. 11 r.-v. i ACA, C., 
reg. 2196, f. 178 v.-179 v. 
14. Altres poblacions, com Barcelona, Lleida, Girona, Perpinya, Besalú i 
Manresa, també gaudien del privilegi d'actuar amb llurs host, tot ob
servant certs procediments, on intervenia el veguer local, contra els 
barons o les universitats culpables de violar llurs drets o els de llurs ciu
tadans. Aquest dret es deia <<privilegi de la bandera>> a Lleida i (<privilegi 
de lama armada» aPerpinya. FERRO, V.: Op. cit., p. 181. 
15. Sobre l'actuació de l'host velnal de Cervera durant el segle XIV no hi 
ha gaires notícies. Una d'elles és l'assalt del castell de St. Guim al voltant 
de l'any 1340, tal com consta en la remissió que el rei Pere II1 va concedir 
a la vila per aquests fets (TURULL, GARRABOU, HERNANDO i LLOBET: 
Op. cit., pp. 106-108). Altres referéncies sobre la defensa velnal en 
aquesta época apareixen a !'obra de TURULL, M.: Op. cit., pp. 366-369. 
16. Els regidors de Cervera, després deis dubtes i problemes suscitats 
per l'execució del procés ve'inal contra el castell de St. Guim de la Plana, 
enviaren una missatgeria a Perpinya per demanar cOpia del privilegi de 
la «ma armada» concedit a aquella ciutat i de tetes les provisions, alega
cions o afegits que hi fessin referéncia. Així mateix havia d'informar-se 
de la pr8.ctica observada qua! algun heme de Perpinya era injuriat i, 



1430, una disposició del rei Alfons el Magnc3.nim va c~nfirmar el 
procediment que s'havia de seguir en l'execució del <<procés vel
nah>: en primer lloc, el veí o habitant de la vila injuriat, previa 
<<ferma de dret» en poder del batlle de la vila, havia de presentar 
la querella davant el dit oficial i els paers; després, aquests ha
vien d'enviar tres cartes (deprecatOria, requisitOria i mixta) als 
demandats, citant-los perque esmenessin el dany o compare
guessin personalment per exposar les seves raons; en cas que els 
demandats ignoressin les requisicions, el batlle i paers orde
narien l'actuació de l'host, ates que s'havia prodult <<fadiga de 
dret»; paraHelament, el monarca es comprometía a no acceptar 
cap apeHació del demandat contra l'execució del dit privilegi; i, 
finalment, es preveia que el demandats romandrien presos fins 
que no esmenessin els danys comesos al veí de Cervera i les des
peses derivades de l'actuació de l'host. 17 

L'any 1456, Alfons IV confirmava novament el privilegi concedit 
pels seus predecessors, al·legant que Cervera sempre havia estat 
fldel a la Corona, que en tot moment estava disposada a defensar 
i mantenir les regalies deis monarca i que, si no existís la dita dis
posició, els súbdits i vassalls del monarca restarien vexats i opri
mits per magnats, barons i altres. No obstant, ordenava que, tot i 
el que disposava el <<procés», els béns deis processats no fossin 
arrasats ni destru'its, sinó que es posessin en mans de la cort deis 
oficials reials de la vila i es retinguessin fins a la satisfacció de la 
injúria i les despeses derivades. 18 

L'actuació de l'host de Cervera 

La convocatOria de l'host de Cervera per l'execució del <<procés 
velnal» durant la primera meitat del segle X:V és constant. 19 Les 

finalment, havia de de manar trasllat d' algún procés de ma armada fet en 
temps passat en qué 1'host hagués cremat o danyat. AHCC, FM, 
Memorials, 1427, Missatgeria de R. Solsona. 
17. Confirmació d'Alfons IV del privilegi << ... de defensió de poder 
damnificar impune los injuriants e dampnificants la dita vila e vehins e ha
bitadors de aquella ... ;>. AHCC, FM, Pergamins, 1430. Valéncia, 7 d'octu
bre de 1430. 
18. ACA, C., reg. 2621, f. 141 r.- 142 v. i TIJRUIJ.¡, GARRABOU, HERNAN
DO i LLOBET: Op. cit., pp. 367-373. 
19. L'host de Cervera estava organitzada en desenes i cinquantenes, al 
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seves actuacions concretes, perO, són comptades, jaque, en el de
curs delllarg cerimonial que precedia la formació de l'exércit vel
nal, s'aconseguia dissuadir a molts processats. En cas que la resis
tencia d'aquests persistís, es procedia contra ells perla fon;:a. 20 

La solidaritat amb Lleida 

Malgrat que la forya de l'host cerverina devia ser important, no 
deixa de sorprendre el temor que imposava a molts petits nobles 
de la comarca i a personatges tan importants com el comte de 
Cardona.21 Aquest fet s'explica, b<3.sicament, per l'alianya que 
mantenien la vila de Cervera i la ciutat de Lleida, que disposava 
d'un privilegi similar al «procés velnal», anomenat de la «ban
dera».22 Durant la primera meitat del segle XV, ambdues pobla
cions es prestaren suport militar mutu i tenim documentades 
sortides de l'host de Cervera, per fer «valenya» a la de Lleida, els 
anys: 1401, 1406, 1407, 1416, 1426, 1446, 1452, 1455 i 1462.23 

Un text que il·lustra perfectament aquesta relació és la resposta 
que donaren els paers de la vila als consellers de Manresa, quan 

front de les quals hi havia un desener o cinquantener. El habitants de la 
vila estaven enquadrats dins d'aquestes unitats i, tots ells, disposaven 
d'una série d'armes que havien de mantenir en cond.icions. A banda, el 
municipi també adquiría armes de propietat col·lectiva (ballestes, boro-
bardes, llanees, escuts ... ) i altres equipaments necessaris (pólvora, 
sagetes, bales, traginers ... ) per aquest exércit. Tal com hem dit, els 
«velns pactats» de la vila també participaven a l'host i en els capítols 
d'entrada sempre s'especificava el nombre de peons, ballesters o cava
llers armats que hi haurien d'aportar. El comandament d'aquesta forya 
corresponia al veguer o a una persona designada per ell i el penó de la 
vila sempre la precedia. 
20. Alguns d'aquests episodis ja han estat estudiats per BACH i RIU, A.: 
Op. cit., pp. 235-244 i RIVERA, F.X.: <<Lo fet d'en Pony d'Oluja», «XXVIII 
Jornada de treball: Fortificacions a les terres de Ponent», organitzada pel 
Grup de Recerques de les terres de Ponent l'any 1994 (comunicació 
inédita). 
21. L'enfrontament de la vila amb els nobles de la rodalia ja ve ser posat 
de manifest perDURAN, A.: Op. cit., pp. 91-100. 
22. LIJIDONOSAi PUJOL, J.: HistOria de Lleida (vol. II), Dilagro ed., Lleida, 
1991. pp. 591-599. 
23. Una primera aproximació a aquest tema pot veure's en el treball de 
LLOBET PORTELLA, J.M.: «Les relacions entre Cervera i Lleida durant el 
segle XV», Ilerda, 51, 1994, pp. 33-41. 



els demanaren un trasllat de la confederació entre Cenrera i Llei
da: « ... entre la dita ciutat e aquesta universitat sobre la dita unitat 
haver tantsolament bona, santa, anticada e inseparable amistat e 
no alguna scriptura, és a saber que en totes coses tocants o con
cernents interés, deffensió, profit e utilitat del senyor rey e de ses 
regalies e patrimoni entenem ésser units una cosa, un ésser, un 
voler e en res no discores ne divisibles ab la dita ciutat. .. ».24 

Algunes conseqü€ncies del «veiilatgeJJ 

Ara bé, aquesta espectacular política de les autoritats cerveri
nes va generar una serie de problemes col·laterals pel municipi 
de caracter judicial, polític i económic. 

En primer lloc, els problemes judicials que es derivaren de les 
actuacions de l'host o, simplement, d'alguns «velnatges», causant 
els molts i llargs plets a qué hagué de fer front Cervera davant 
l'audiéncia reial. 

En segon lloc, els problemes polítics derivats de l'enfrontament 
amb el brac;: nobiliari en el marc de les Corts de la década de 
1440 i, especialment, de 1450. En aquell escenari, els nobles cata
lans intentaren infructuosament derogar els privilegis de la «ban
dera» de Lleida, de la «ma armada» de Perpinya i del «procés 
velnah> de Cervera. 25 

Finalment, el darrer problema fou d'ordre económic. Certa
ment, les taxes deis «velnatges pactats» suposaren un important 
ingrés anual pel municipi cerverí, peró no suficient per fer front a 
les despeses generades per les hosts, els plets, els donatius, els 
síndics a Corts o les ambaixades a la cort reial de Ni3.pols. En al
gunes ocasions, les autoritats locals assajaren de posar en practi
ca les clausules de «velnatge» que obligaven a demandants i 
demandats a fer front a les despeses de qualsevol judici o actua
ció de l'host. No obstant, generalment fou que el municipi cerverí 
qui assumí aquesta carrega, més quan el que realment era posat 
en qüestió a l'audiéncia reial o a les Corts era el mateix privilegi 

24. AHCC, FM, Reg.lletres, 1408, f. 94 r. 
25. Aquest tema és abordat tangencia1ment en el treball de CUADRADA, 
C.: «Els greuges del Sagramental en les Corts catalanes (segles XIV
XV)», dins Les Corts a Catalunya. Actes del Congrés d'História Institucional, 
Barcelona, 1991, pp. 208-216. 
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del «procés velnal». La principal conseqü8ncia d'aquest fet fou 
que les finances del municipals, ofegades per un enorme endeu
tament censal heretat del segle anterior, visqueren moments 
crítics durant la primera meitat del segle XV. 

EVOLUCIÓ DEL «VEINAT, DE CERVERA 

Els primers exemples 

Els primers exemples documentats de <<Velnatges pactats» són 
de la primera meitat del segle XIV, concretament de 1332-33, i 
cor-responen a senyors de la rodalia, alguns d'ells residents o 
velns de la vila, que ingressaven en el velnat de Cervera amb 
llurs comunitats, cercant protecció contra altres nobles. 26 

Aquesta fou la tónica dels escassos <<Velnatges pactats» del se
gle XIV, trencada durant el darrer ten; del segle per la creació 
deis «carrers» de la vila. En un marc perfectament d.ibuixat per 
Ferrer Mallol, diverses poblacions reials de la vegueria de Cer
vera esdevingueren «carrers» de la vila per tal d'evitar que el 
monarca les alienés. 27 L'any 1399, les comunitats reials de Pa
llerols, St. Antolí, Timor i Gaver també intentaren convertir-se en 
«carrers» de Cervera i novament volgueren fer-ho l'any 1422, pe
rO, finalment, no van poder escapar a l'alienació.28 

L'allau de «vei'natges)) 

A finals del segle XIV, després de l'ingrés dels «carrers», s'inicia 
nna din8.mica de creixement del velnat de Cervera que es va anar 
accelerant progressivament. Entre 1379 i 1425, més de 30 pobla
cions establiren pactes de <<Velnatge» amb la vila. 29 Totes aques-

26. Les primeres referéncies a poblacions avelnades a Cervera corres
ponen als llocs del Canés, Rvbinat, Gramuntell i Montoliu. TURULL, M.: 
«La hisenda i el sistema financer de la paeria de Cervera. Els ingressos 
del consell (1331-1333))), Jlerda, XLVII, 1986, pp. 445-446. 
27. FERRER, M.T.: Op. cit., pp. 351-451. 
28. La confirmació reial dels pactes amb aquests llocs, inclós el de Palle
rols, St. Antolí, Timar i Gitver, poden trabar-se en elllibre de privilegis 
de la vila. TURULL, GARRABOU, HERNANDO i LLOBET: Op. cit., pp. 302-
315,320-327,329-339 i 341-345. 
29. Alguns d'aquests velnatges han estat estucliats en els treballs de A. 



tes poblacions eren de la rodalia, concretament de ¡'actual co
marca de la Segarra o de zones properes de l'Anoia, Urgell iBa-

~ ges. Les característiques d'aquests «velnatges» eren que les di-
ferents comunitats entraven amb llur senyor o amb el seu 
consentiment i que, tal com havia passat fins llavors, cercaven 
protecció contra altres nobles. Finalment, cal assenyalar que, du
rant el primer quart del segle XV, es refusaren velnatges con
flictius, com ara poblacions properes a altres nuclis reials impor
tants, comunitats sense permís del seu senyor o pretendents amb 
causes pendents. 

A partir de 1425, la política del municipi cerverí canvifl i va 
produir-se una allau de «velnatges»: entre 1425 i 1462, més de 80 
poblacions establiren pactes amb Cervera i 40 ho feren durant la 
década de 1450. Els senyors i/o comunitats dels voltants conti
nuaren ingressant en el velnat a la recerca de protecció, peró 
també ho feren comunitats sense el consentiment del seu senyor. 
Pel que fa a l'aspecte geogrflfic, el radi d'influéncia s'amplia: tro
bem molts «velnatges» a la Conca de Barbera, la Noguera, el Sol
sonés, l'Urgell i l'Anoia, comarques velnes de la Segarra. No obs
tant, fou a partir de 1450 quan el velnatge entra en una dinamica 
gairebé irracional: les autoritats cerverines van admetre comu
nitats enfrontades amb llurs senyors, grups d'habitants d'una de
terminada població, quan eren majoria, i, fins i tot, s'obriren les 
portes a pagesos remences.30 Així mateix, assistim a !'entrada 

Duran, A. Bach, J.M. Llobet i M. Turull (vegeunota 3). 
30. L'exerople roés paradigro<.\tic és el de la Mayana Sobirana, que 
pertanyia al senyoriu de Joan Berenguer de Rajadell. L'any 1452, aquest 
noble escrivia als paers de Cervera, queixant-se de la possible entrada 
en el velnatge de la vila de certs horoes seus, propis i de reroenya, 
doroiciliats al castell de Mayana Sobirana. Joan Berenguer de Rajadell 
arguroentava que fins i tot les ordinacions de la paeria deien que cap 
vassall de baró podia ser pres coro a veí de la vila sense expressa vo
luntat, llicéncia i consentiroent del seu senyor i afegia que els horoes 
de Mayana els havien inforroat indegudaroent per tal de no pagar els 
drets doroinicals acosturoats i negar-li fidelitat i natural senyoria. La 
carta acabava arob una lacónica expressió: << ••• ara som aconseguit en 
mals di es de in obediencia de vassalls e altres, majorment pus se sen ten 
reshespatlles ... ;;. AHCC, FM, Correspondéncia, 1462. Castell de Raja
dell, 23 de juliol de 1452. Tot i aquestes adverténcies els horoes de 
Mayana foren adroesos coro a velns i, l'any 1453, representants 
d'aquesta població exposaven les vexacions a qué els sotroetia el seu 
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dins el vei'nat de Cervera d'algunes poblacions de les actuals co
marques de l'Alt Penedés, l'Alt Camp, el Tarragonés, el Garraf, el 
Baix Llobregat, els Vallesos, el Maresme, la Garrotxa, la Selva, el 
Gironés o el Baix EmpordS..31 

L'extinció del (Wei'natge pactat>> 

Evidentment, era difícil que Cervera pogués mantenir aquell 
ritme durant gaire temps i la Guerra Civil catalana su posa el punt 
i final del «velnatge pactab>.32 Després d'aquest conflicte, el mu
nicipi cerverí solament va poder conservar els seus «carrers», pe
ró ja no hi hagué cap més pacte. Potser la confirmació reial del 
privilegi del «procés velnal» hauria permés recuperar l'antic 
prestigi de la vila, perO els intents deis regidors, documentats els 
anys 1479, 1493 i 1503, resultaren infructuosos.33 A finals del 
segle XV, el <<Vei'natge» de Cervera havia passat a la histOria . 

senyor. Davant d'aquests abusos, els regidors consultaren a diversos 
juristes: uns opinaven que els remences també podien ser velns i d'al
tres creien que era incompatible. Finalment, les autoritats cerverines 
decidiren tirar endavant el {{procés velnal» contra aquell noble i, poc 
després, assaltaren el seu castell de Rajadell. AHCC, FM, Consells, 
1453, f. 69 r.-70 v. 
31. Per falta d'espai no hem pogut fer una relació d'aquests llocs, perO 
remetem el lector a la comunicació que presentero al XVII Congrés 
d'História de la Corona d'Aragó o a la nostra tesi doctoral. 
32. De fet, el velnatge de Cervera mai va poder socórrer les poblacions 
més llunyanes i, per exemple, St. Celoni i altres llocs del comtat de 
Cabrera sovint es queixaren de la manca de suport (AHCC, FM, Consells, 
1458, f. 86 r.-v. i 1460, f. 62 v.). 
33. AHCC, FM, Consells, 1479, f. 65 r.-v. i AHCC, FM, Memorials, 1493 i 
1503. 


