
LA CONSOLIDACIÓ DEL SISTEMA FISCAL I FINANCER
MUNICIPAL A MITJAN S.XIV: EL CAS DE CERVERA

PERE VERDÉS 1 PIjUAN

Les Corts celebrades a Perpinya l'any 1350 per fer front a la revolta de
Sardenya i a l'esclat de la guerra contra Genova obren un període d'inten-
sa pressió fiscal de la Corona, que enlla~a amb la guerra contra Castella
(1356) i condueix directament a les importants transformacions de la
decada de 13601. Aquesta pressió fiscal es dirigí principalment cap al bra~
reial i provoca, també, una evolució decisiva en les finances dels munici-
pis que el formaven. El present treball mostra aquesta evolució en una
vila del domini reial, Cervera, durant els anys que van entre 1350 i 1356.

1. LA PRESSIÓ DE LA CORONA: LES DEMANDES REIALS PELS CONFLICTES A LA

MEDITERRÁNIA (1350-1356)

En el decurs d'aquest període el rei va sol.licitar en Corts i Parlaments
una important suma de diners en ajustats terminis. A les Corts de
Perpinya (1350)/ Lleida (1352) els bra~os atorgaren un subsidi al rei per
constituir una armada, pero els resultats no van satisfer les expectatives del
monarca2. A finals de 1352 es decidia preparar una nova armada per l'estiu

1 Sobreels aconceixemencspolítics,vegeu G. MELONI,Genovae Aragonaal/'epocadi
Pietroi/ Cerimonioso.I (1334-1354), Padova, 1971 i Genovae Aragona all'epocadi Pietro il
Cerimonioso.II (1355-1360), Padova, 1976. Pels aspectes fiscals, vegeu M. SANCHEZ,
«Corts, Parlaments» y fiscalidad en Cataluña: las «profertes»para las guerras mediterraneas
(1350-1356), dins XV Congresode Historia de la CoronadeAragon. El poderrealen la Corona
deAragón (siglosXIV-XVI), tomo 1, vol. 4, Jaca, 1996, pp. 253-272.

2 Les Corts de Perpinya acordaren establir una imposició general a tot el Principat,
pero davanc la impossibilitat de recaptar-Ia en terres de l'Església sense un permís papal, el
rei demana subsidis particulars a diferencs grups d'universitats reials. Cervera, en concret,
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de 1353 i es convocava a les universitats reials a un Parlament a Vilafranca
del Penedés que va fer al monarca una proferta de 70.000 ll.b. Tot i els
esfor<.;os, la revolta de Sardenya no es sofocava i el Parlament celebrat a
Barcelona el gener de 1354 atorgava 100.000 ll.b. per finan<.;ar una cam-
panya del Cerimoniós a 1'illa. Paral.lelament, el rei va buscar la manera
d' obtenir altres recursos de manera particular -de vegades sota coacció-
entre ciutats reials, aljames de jueus i nobles per tal d'assegurar un fluxe
constant de diners per 1'esmentada empresa. L'exercit reial, pero, trobava
moltes dificultats a Sardenya i 1'agost del mateix 1354 els síndics de les
universitats reials atorgaven al Parlament de Barcelona 50.000 ll.b. més.
Finalment, les notícies de preparatius militars a Genova obligaren a convo-
car un nou Parlament a Lleida el mes de juny de 1355, que oferí 60.000
ll.b. per 1'armada que retornaria al Cerimoniós als seus regnes peninsulars3.

El mes de juliol de 1355, després d'intensos esfor<.;osdiplomatics, es
signava la pau de Sanluri. Des de 1353, els llocs reials havien concedit al
rei més de 280.000 ll.b. i, tal i com s'havia previst en els Parlaments de
l' any 1354, era hora de fer un «igualament» entre les sumes que cadascu-
na de les universitats havia avan<.;atal rei durant aquells anys4.

juneamene amb la seva vegueria i el ducat de Girona, atorgaren una ajuda de 12. 400 U.b.
a recaptar via imposicions per armar una galera i tenir-Ia al mar per dos anys (P. VERDÉS,
EIs capítols de /'ajuda atorgada per la vila de Cervera al rei Pere el Cerimoniós I'any 1351,
«Miscel.lania Cerverina», 10 (1996), pp. 249-259). La ciutat de Barcelona i alcres viles
van oferir una alcra ajuda particular (M. SÁNCHEZ, «Co/"ts, Parlaments» y fiscalidad, pp.
257-258) i també en tenim documeneada una altra concedida a Perpinya pels Uocs reials
del RosseUó, VaUespir, Conflene, Capcir, Barida i la VaU de Ribes (ACA, reg. 892, f. 190
r.-194 v.). Aquestes ajudes, pero, es vegueren ineerrompudes l'octUbre d'aqueU any per
l'arribada del permís papal sol.licitat a Perpinya i, a les Corts de Lleida de l'any 1352, es
dona els darrers retocs a l'esmeneada imposició general.

3 Vegeu M. SÁNCHEZi P. ORTÍ, Corts, par/aments i fiscalitat a Catalunya: els capítols del
donatiu (1288-1384), Col. «Textos jurídics catalans. Lleis i costUms» II/4, Generalitat de
Catalunya, Departamene de]ustícia, Barcelona, 1997, pp. 107-170.

4 Durane el mes d'octUbre de 1355 els represeneanes de les universitats reials havien
de despla~ar-se amb els registres comptables del municipi per realitzar l'igualamene enere
les sumes avan~ades al rei i els diners recaptats via imposicions des de 1353. Les 3/4 parts
del producte total de l'arrendamene de l'impost indirecte (114.070 U.b.) corresponien al
rei i aquesta quaneitat es posa en relació a les 280.000 U.b. aneicipades per les universitats,
sumane-hi 473 U.b. derivades de despeses generals. A partir d'aquestes xifres totals,
s'obtingué una mitjana de diners avan~ats: les universitats havien aneicipat 49 s. 2 d.b. per
cada lliura corresponene al monarca en l'arrendamene de les imposicions i 10 s.b. més per
miler de lliures. Per tane, per «igualar», calia que totes les universitats haguessin aneicipat
la mateixa quaneitat en relació als diners que haguessin obtingur via imposicions. Les 3/4
parts de l'arrendamene de les imposicions a Cervera ascendien a 3.393 u. 5 s. 5 d.b. i la
vila havia avan~at 8.814 U. 7 s. 1 d.b. En funció d'aquestes sumes, s'aplica el factor iguala-
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La pau, pero, va durar poc i l'any 1356 els rebels sards violaren la tre-
va signada a Sanluri. Llavors, el rei demana una nova ajuda als esgotats
llocs reials de 25.000 ll.b., que li foren concedides després de negociar
amb quasi cadascuna de les universitat. Amb tot, el pitjor encara havia de
comenc;ar: l'estiu d'aquell any, coincidint amb unes Corts generals cele-
brades a Perpinya per tractar la revolta de Sardenya i la guerra contra els
genovesos, el rei Pere el Cruel atacava les fronteres valencianes. La guerra
contra Castella havia comenc;at i els llocs reials havien d' acudir 'a l'host
d'immediat o pagar certa quantitat per redimir la seva presencia.

Cervera va col.laborar en tots aquests episodis de la manera i en els
terminis següents:

dor i dona una quantitat de 8.343 n. 9 s. 9 d. mab.. Així doncs, la universitat cerverina havia
pagat de més 470 n. 17 s. 3 d. ma b. i aquests diners havien de ser-li restituits (AHCB, CC,
VI, 33. «Agualament de les universitats de les ciUtats i viles de Catalunya»).

5 AHCB, CC, VI, 33. «Agualament de les universitats de les ciutats i viles de
Catalunya» .

6 La distribució de la proferta de 70.000 ll.b., en principi, contemplava el pagament
immediat en metal.lic de 35.000 ll.b. i el pagament de la resta en dos terminis, la meitat
durant el mes d'agost i l'altea meitat durant el mes de setembre. La previsió inicial, pero,
es veura modificada i, a principis de maig, el rei demanava que li fossin anticipats tots els
diners en aquell moment (ACA, RP, MR, reg. 2.505, f. 10 r.- 12 r.).

7 AHCC, FN, Pere Dan, Vendes, 1344-65, f. 116 r.-118 r..
8 Francesc Ferrer, ciUtada de Manresa, fou l'encarregat de manllevar diners dins els

bisbats de Vic i d'Urgell. A Cervera foren tantes les peticions de prestecs que, finalment,
els regidors locals, en nom d'aquells particulars, acordaren donar 8.000 s.b. a l'esmentat
síndic (AHCC, FN, Jaume Ferrer, Censals i vendes, 1354-55, f. 136 r.-155 v.). El 13 de
desembre de 1355, el rei ordenava a F. Ferrer que retés comptes al Mestre Racional de les
quantitats que, en nom del monarca, havia demanat l'any anterior, les quals ascendien a un
total de 48.560 s. 1 d. b. (ACA, RP, MR, reg. 642, f. 141 v.- 143 r.).

AJUDA ANY TERMINI QUANTITAT

Parlament de Vilafranca5 1353 abri16 26.291 s. 3 d.b.
agost 13.145 s. 7 d.b.

setembre 13.145 s. 7 d.b.
Total: 52.583 s. 5 d.b.

Parlament de Barcelona7 1354, gener mar 32.640 s. 10 d.b.
juliol 10.880 s. 4 d.b.

setembre 10.880 s. 4 d.b.
Total: 54.401 s. 6 d.b.

Missatgeria de F. Ferrer8 1354 Juny 8.000 s.b.
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Com pot veure's, l'esfor~ que hagué de fer la vila cerverina des de
1353, és impressionant: 52. 401 s. 6 d.b. aquell any, 74. 401 s. 6 d.b.
l'any 1354, 57. 302 s. 2 d.b. el 1355 i 35.160 s. 8 d.b. l'any 1356. Els
problemes, pero, tal com hem dit, només havien fet que comen~ar. El
conflicte de Castella s'enlla~ara amb aquest ciele fiscal i les poques dades
de que disposem per Cervera parlen de més de 40.000 s.b. atorgats al rei
l'any 1357, més de 80.000 s.b. l'any 1358 i més de 70.000 s. pagats l'any
1360; i aquestes són únicament les que fins ara s'han documentat14.

9 AHCC, FN,Jaume Ferrer, Censals i Vendes, 1354-55, f. 31 r.-53 r.
lO AHCC, FN, Jaume Ferrer, Censals i vendes, 1354-55, f. 84 r.- 103 r.
11 Vegeu nota 4.
12 A principis de mar~s'acordavaque Cerveracontribuiriaamb 16.000 s.b., la mei-

tat durant aquell mes i l'alera meitat durant el mes d'abril, deis quals paga finalment
15.850 s. 7 d.b (AHCC, Consells, 1356, f. 28-29 i ACA, RP, MR, reg. 2464, f. 19 r.).

13 El 26 d'agost de 1356 el rei escrivia als veguers perque reunissin tropes ad quatuor
menses(ACA, C, reg. 1498, f. 84 r.) i el 7 de seeembre es reiterava l'ordre (ACA, C, reg.
1498, f. 84 r.). Cervera decidí no anar-hi i negocia amb el monarca la redempció de l'hose
(AHCC, Consells, 1356, f. 84 r.-85 r.) i el 17 d'oceubre s'arriba a un acord, eaxant-la en
30.800 s.b. (ACA, C, reg. 1149, f. 14v.-15r. AHCC, Consells, 1356-occubre-21, f. 87 i
Clavaria, 1356, f. 56 r.), deis quals es pagaren durant el novembre i desembre d'aquell any
28.727 s. 5 d.b. (AHCC, Clavaria, 1356, f. 59 v.).

14 M. TURULL,La configuraciójurídica del Municipi Baix-Medieval. Regim Municipal i
fiscalitat a Cerveraentre 1182-1430, Fundació Noguera, Barcelona, 1990, pp. 544 i 572.
M. SÁNCHEZi P. ORTf, La Corona en la génesisdel sistemafiscal municipal en Catalunya

Parlament de Barcelona9 1354, agost octubre, 1354 12.000 s.b.

gener, 1355 9.750 s. 7 d.b.
abril, 1355 9.750 s. 7 d.b.

Total: 31.501 s. 2 d.b.

ParlalJ1entde Lleidalo 1355 maig 12.600 s 4 d.b.
- juliol 12.600 s. 4 d.b.

setembre 12.600 s. 4 d.b.
Total: 37. 801 s.b.

«Igualament» 11 1355 gener, 1356 -9.417 s. 3 d ma b.

Donatius particularsl2 1356 abril 15.850 s. 7 d.b.
¡

Redempció d'hostl3 1356 desembre 28.727 s. 5 d.b.

TOTAL: 219.447 s. 9 d. ma b.
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2. LA CONSOLIDACIÓ D'UNA NOVA FISCALITAT MUNICIPAL: LES «IMPOSICIONS»

Una vila que acabava de sorrir de la pesra i que l'any 1350 renia uns
ingressos que ben jusr arribaven als 27.000 s.b. i no podien cobrir les des-
peses mínimes de funcionamenr15, com podia pagar aquelles desorbirades
quanrirars que mes rera mes i any rera any anaven caienr implacablemenr
i sense cap rreva? Les Corrs i Parlamenr esmenrars decidiren que, en prin-
cipi, les sumes arorgades per parr de les universirars reials havien d'obre-
nir-se mirjanc;anr l'esrablimenr d'imposicions. Fins als anys cenrrals del
s.XIV, les imposicions municipals eren un recurs fiscal de caracrer exrra-
ordinari i efímer: la seva forma no era sempre la mareixa i la seva vigencia
cessava un cop desapareguda la causa que el morivava16.No hi ha consran-
cia de cap donariu de caracrer general enrre 1345 i 1350 que comporrés la
concessió d'imposicions ni rampoc de cap arorgamenr parricular fer pel rei
a la universirar de Cervera d'aquesra modalirar fiscal indirecra per fer
fronr a alguna necessirar financera concrera. Així doncs, paral.lirzada la
imposició general que s'havia acordar a les Corrs de Perpinya-Lleida
(1350-1352), l'any 1353 comenc;ava un nou cicle pel que fa a l'evolució
de l'imposr indirecre a l'ambir de les finances municipals ranr a Cervera
com a la resra de ciurars i viles reials17.

2.1. La concessió d'imposicions

En efecre, els acords presos al Parlamenr de Vilafranca del Penedés
anul.laren les disposicions referenrs a les imposicions de Perpinya-Lleida
en les rerres del brac; reial i esrabliren un nou aparell fiscal18. El nou

(1300-1360), dins Col.loqui «Corona,municiPisi fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana, InstitUt
d'EstUdis Ilerdencs, Lleida, 1997, p. 276.

15 EIs ingressos ascencien exaccamenc a 27.093 s. 2 d.b. i les despeses d'aquell any,
on el pes de les demandes reials era nul, van tancar-se amb un deuce de més de 5.000 s.b.
(AHCC, Clavaria, 1350).

16 Pel cas de Cervera vegeu P. VERDÉS,Lesfinances municipalsa Cervera(1338-1339),
dins III CongresInternacionald'Historia Local de Catalunya. Funcionamentde lesfinances locals
alllarg de la historia, L'Aven~, Barcelona, 1996, pp. 205-214.

17 Recordem, no obscanc, que anceriormenc el rei havia concedit el permís per esta-
blir a decerminacs nuclis reials imposicions amb la finalicac de recapcar els diners de les
ajudes parciculars (Vid. P. VERDÉS,Els caPítolsde l'ajuda atorgadaper la vi/a de Cervera,pp.
249-259; M. SÁNCHEZ,Corts,Parlamentsy fiscalidad en Cataluña, pp. 257-258 i ACA, C,
reg. 892, f. 190 r.- 194 v.).

18 Pel que fa a coca la maquinaria de la imposició general de Perpinya-Lleida, vegeu
M. SÁNCHEZ,Op. cit., pp. 255-259.
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impost indirecte, en principi, es concedia per dos anys, a partir del primer
de maig de 1353. El nombre d'articles i les tarifes augmentaren respecte a
Perpinya, es concedí 1/4 del producte de les imposicions a les universitats
per pagar els seus deutes i la recaptació i control de l' impost resta en mans
de les autoritats locals. Pero el tret clau d'aquest Parlament va raure en el
fet que, per tal d'evitar els problemes financers de l'ajuda de Perpinya-
Lleida per formar les armades, va decidir-se avan~ar els diners de la profer-
ta. Després, cada 110crecuperaria, mitjan~ant les imposicions, la quantitat
que li havia estat assignada i que havia anticipat. Si la universitat en qües-
tió no obtenia el suficient per amortitzar les despeses fetes per l'avan~a-
ment, les imposicions durarien un tercer any i, en última insrancia, tot el
temps que sigués necessario

En el Parlament celebrat a Barcelona el mes de gener de 1354 va
atorgar-se una nova ajuda a percebre via imposicions durant tres anys i de
la manera que es recapraven en aque11 momento Aquest tres anys
comen~arien a comptar després deIs dos previstos a Vilafranca i 1/4 de
producte es continuaria reservant a les ciutats. Recordem que el producre
recaptat durant aquest període serviria per pagar les 70.000 11.b. atorga-
des l'any anterior, les 100.000 11.b. concedides en aquest moment i tots
els prestecs, censals morts, violaris i d'altres despeses que els 110cs reials
haurien contret per tal d'anticipar les quantitats esmentades19. Es preveia,
pero, que podrien continuar co11inr-se imposicions fins a la toral amortit-
zació deIs deures i a la redempció deIs censals i violaris venuts.

Durant el mes d'agost, una nova concessió d'imposicions s'esdevingué
en l'altre Parlament celebrat a Barcelona l'any 1354. Aquest impost se
situava en la dinamica iniciada a Vilafranca i continuada a Barcelona: les

imposicions servirien per pagar les anteriors profertes, la present i tot el
deute generat, es per110ngarien fins la totalliquidació d'aquestes sumes i
es reservava 1/4 del producte pels municipis. La novetat més important
fou que l'infant Pere, en nom del rei, atorgava que els 110cs reials de
Catalunya puguessin augmentar les taxes i posar noves imposicions sobre
productes que fins ara no es gravaven. Les noves taxes se superposarien a
l'anterior impost i es preveia que comencessin a percebre's a partir de pri-
mer dia de setembre. El subsidi i la concessió del Parlament de Lleida de

l'any 1355 va suposar simplement una nova perllongació de les imposi-
ClOns.

19 En una carta datad a el 8 de febrer de 1354, el rei concedia també als síndics i pro-

curadors de les universitats reials, entre les quals hi havia Cervera, a les quals van ser assig-
nats en el Parlament presos genovesos, que puguessin pagar amb diners de les imposicions
les depeses derivades de la seva custodia (ACA, C, reg. 1400, f. 61 r.).
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El procés iniciat a Vilafranca del Penedés l'any 1353 i continuat en
els Parlaments dels anys 1354 i 1355 va culminar a «l'igualament», rea-
litzat a Barcelona durant els mesos d'octubre i novembre de l'any 1355.
lnicialment s'havia previst que els síndics de les universitats reials retessin
comptes de les quantitats avanc;ades, del producte de les imposicions i de
totes les rendes, prestecs, pensions i despeses derivades. La dificultat que
suposava, pero, la fiscalització de tot el deute públic va provocar que soIs
es realitzés- com ja s'ha vist- «l'igualament» entre les sumes anticipades i
les imposicions recollides. Pel que fa a la resta de despeses, va acordar-se
que els municipis recollissin imposicions fins que es redimissin els censals
i violaris, es tornessin els prestecs i es paguessin les despeses derivades de
totes aquestes operacions. Hem de destacar la imporra.ncia d'aquest gest:
el rei, obviant el control del deure generat en les profertes, esrava, deJacto,
donant un primer pas cap a la «municipalirzació» de les imposicions. El
segon i definitiu el donara a partir de l'any 1356.

Durant aquest any, en la línia esmentada, trobem dos noves concessions
fetes pel rei a la vila de Cervera per conrinuar recaptant imposicions. En la
primera, datada el 13. III. 1356, el rei Pere, en atenció als 15.850 s. 7 d.b.
concedits per la universitat per fer front a la revolta de M. Doria a Sardenya,
donava permís per recaptar imposicions fins que la dita quantirat i totes les
despeses derivades fossin satisferes20. En la segona, datada a Montblanc el
17. X. 1356. en atenció als 30.800 s.b. promesos per la vila de Cervera per
la redempció de l'host contra Castella, el rei concedeix que les autorirats
locals puguin recaprar imposicions fins a la total amortització d'aquella
suma i de les despeses que se'n derivessin21. 1 aquestes llicencies no serien
les últimes22.

2.2. Les imposicions a Cervera entre 1353 i 1356

Les imposicions concedides a Cervera s'arrendaren a través d'encant

20 ACA, C, reg. 685, f. 113 r. i AHCC, ThesaurusprivilegiorumCervarie,f. 30 r.
21 ACA, C, reg. 1149, f. 15 v.
22 L'any 1357, en el Parlamenr de lleida, els síndics de les ciurats i viles rornaren a

pagar 70.000 ll.b. amb el mateix sistema (1. SOLER1 PALET,Quelcompertocanta la guerra
deIsdos Peres.,«Boletín de la Real Academia de la Buenas Letras de Barcelona», 1 (1901-
1902), pp. 119-129; M. SÁNCHEZi P. ORTÍ, Op. cit., p. 262) i a nivell parricular Cervera
veié confirmades les concessions els anys 1358 (ACA, C, reg. 900, f. 123 v.) i 1359 (ACA,
C, reg. 1402, f. 130 r.-132 v.).

23J. BRoussOLLE,Leslmpositionsmunicipalesde Barcelonede 1328 a 1462, «Estudios de
Historia Moderna», V (1955), pp. 1-164, pp. 107-112 i M. TURULL,Op. cit., p. 448. Un
corredor s'encarregava de fer l'encanr i al cap de l'any cobrava un salari pels seus treballs:
AHCC, Clavaria, 1355, f. 63 v. (155 s.b.) i Clavaria, 1356, f. 58 v. (130 s.b.).
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públic o subhasta i l' arrendatari de cada producte era el més dient23. En el
cas -poc freqüent- que alguna imposició no pogués o no es considerés
oportú arrendar-la serien uns recaptadors designats pel municipi els enca-
rregats de percebre 1'impost a canvi d'un salari24. Durant el període estu-
diat, les imposicions s'arrendaven a Cervera cada quatre mesos. El notari
de la Paeria s'encarregava de confeccionar els capítols o condicions de les
imposicions i de redactar els contractes d' arrendament. 25Mentrestant, el
clavari feia les rebudes deIs arrendaments al final de cada quatrimestre,
anotant-ho en elllibre de clavaria i expedint els rebuts corresponents26. A
nivell financer, pero, considerant la potestat deIs regidors locals sobre
1'administració de 1'impost, també podia succei"r que, de manera extraor-
dinaria i per obtenir rapidament diners, s' arrendessin algunes imposicions
a un any i «a diners primers» (anticipant els diners)27. En altres ocasions,
els arrendataris vegueren rebaixada la quantitat de 1'arrendament quan
pagaven abans del termini28.

Les imposicions arrendades a Cervera entre 1353 i 1356 i que tin-
drien continuitat durant la resta dels s.XIV i xv foren les següents: la
imposició de la carn; la del vi; la de la farina o «pes de molí»; la del
cereal o «blat de pla~a»; la del safra; la deIs contractes o «si ti»; la dels
metalls i derivats o «ferreria»; la de la fusta i derivats; la que agrupava
l'especieria, tenderia, merceria i argenteria; la dels draps de qualitat i
tinyeria o «draps» (fins 1363); la dels teixits de menys qualitat i de
qualsevol producte textil o «llana o sargils»; la de la pellisseria i la blan-

24 Aixo va succerr amb la imposició del vi el quatrimestre de setembre-desembre de
1353. Llavors, el municipi designa uns «collidors», Bertomeu dez Vall i Bernat de
Manresa, que s'encarregaren de recaptar l'impost i retingueren 300 s.b com a salari
(AHCC, Actes i Negocis, Imposicions, 1353, p. 48 r.).

25 AHCC, Clavaria, 1355, f. 67 r.
26 AHCC, Dates i rebudes, 1355, f. 17 v. i 26 r.
27 El quatrimestre de setembre-desembre de 1355 les imposicions del vi i de la carn-

les dos més productives- s'arrendaren a un any i anticipant els diners, per tal de no haver
de vendre més censals ni violaris per pagar el termini de la proferta feta al rei (AHCC,
Clavaria, 1355, f. 13 v.-14 r.).

28 Aquests avan~aments eren apreciats i incentivats pel municipio En l'arrendament
del quatrimestre gener-abril de 1355, Jaume Moxó i Guillem d'AgramunteU, arrendatari
de la imposició de les carns, prestaren a la vila abans del termini 50 u. de les 170 U.b. de
l'arrendament; per aquest motiu els foren descomptats 47 s.b. del preu final (AHCC,
Clavaria, 1355, f. 5 v.). En l'arrendament de la llana i els sargills de setembre-desembre de
1355, els arrendataris pagaren abans del termini i els foren descomptats 10 s.b. dels 280
s.b. de valor (AHCC, Clavaria, 1355, f. 16 r.). Finalment, en l'arrendament del safra del
mateix termini foren descomptats 50 s. per 90 u. que avan~aren de les 102 U.b. del preu
(AHCC, Clavaria, 1355, f. 17 r.).
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queria; la de la sabateria i cuirateria; la del mercat d'animals vius o «besties
grosses i menudes»; i la del peix, curiosament agrupada amb la pelleria29.

Entre 1353 i 1356 s'aconseguiren amb les imposicions 139.215 s.b.,
l'any 1355 sol proporciona 65.034 s.b. i l'arrendament a diners primers
de la carn i el vi durant el quatrimestre de setembre a desembre d'aquell
any suposa una entrada de cop dins la caixa municipal de 21.310 s.b. Tot
i el carácter extraordinari del seu enunciat, a partir d'aquest moment, la
vinculació de l'impost a l'amortització del deute generat per les peticions
reials el convertiren en un dels eixos entorn dels quals es desenvoluparia el
municipi durant la segona meitat del s.XIV.

RECAPTACIÓ D'IMPOSICIONS FINS A L'IGUALAMENT DE 1355:

RECAPTACIÓ D'IMPOSICIONS FINS AL DESEMBRE DE 1356:

TOTAL RECAPTAT (maig/1353-desembre/1356): 139. 215 s.b.

29 Sobre el funcionament de les imposicions a Cervera durant la segona meitat del s.
XIV vegeu M. TURULL,Op cit., pp. 436-456 i P. VERDÉS,Les imposicions a Cerve1'adurant la
segona meitat del s. XIV, dins Col.loqui «Corona, municiPis i fiscalitat a la Baixa Edat
Mitjana», pp. 383-422.

30 Recaptació de les quantitats avan~ades (l'any del regiment municipal acabava el
25 de desembre i la recaptació d'aquest quatrimesrre tenia el termini en el següent any,
que comen~ava el 26 de desembre).

1353-1354 1354 1355 1355 IGUALAMENT

maig-agost set.-des. gener-abril maig-agost

50.907s. 4d.b. 12.794 s.b. 11.886 s.b. 14.968s.8d.b. 90.556 s.b.

1355 1356 1356 1356 TOTAL

set.- des. gener-abril maig-agost set.-des.

29.993 s.b. 6.312 s.b. 6.852s.4d.b. 5.501s.8d.b.30 48.659 s.b.
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3. EL CREDIT A CURT TERMINI 1 EL PAPER DELS CANVIADORS

Les imposicions, per tant, eren el mitja últim per fer front als subsi-
dis i a les despeses derivades de l' avan<;ament dels diners al monarca, pero
el problema era obtenir els diners de manera més rapida, ja que cap recurs
municipal, per rapid que fos, era capa<; de fer front al ritme deIs prepara-
tius militars. Calia trobar una solució a un problema basic: era necessari
«agilitzar» el moviment de la moneda en un moment en que hi havia una
veritable urgencia de diners i el servei que proporcionaven els canviadors
es si tuava, precisament, en aquest nive1l31. EIs canviadors eren capa<;os
d'avan<;ar sumes importants de diners i de fet ja havien actuat durant la
primera meitat del S.XIV com a agents financers de diversos organismes
públics i del propi rei32.

Durant el període estudiat, una persona es destaca pel que fa als can-
viadors utilitzats pel rei i per la universitat de Cervera (entre d'altres

31 R. CONDE, Las actividades y operaciones de la Banca barcelonesa trecentista de Pere
Descaus y Andreu d'Olivella, «Revista española de financiación y conrabilidada», vol.
XVIII-n° 55 (enero-abril 1988), p. 167. El tema de la banca medieval a Catalunya planre-
ja encara serios os inrerroganrs pel que fa a les seves practiques i al significat de la termino-
logia emprada, degur a la manca d'estudis i de fonrs de caire bancario La principal obra de
referencia, rot i la seva anriguetat, conrinua senr la de A.P. USHER, The Early History of

Deposit Banking in Mediterranean Europa.!. Banking in Catalonia, 1240-1723, Harvard
University Press, 1943. Altres obres més recenrs són la ja citada de R. Conde, la d'A.Ma
ADROER 1 G. FELIU, Historia de la Taula de Canvi de Barcelona, Caixa de Barcelona,

Barcelona, 1989; la de S.P. BENscH, La primera crisis bancaria de Barcelona, «Anuario de
Estudios Medievales», 19(989), pp. 311-328; i la sínresi bibliografica de M. RIU, La
banca i la societat de la Corona d'Aragó, a finals de l'Edat Mitjana i comenfaments de la
Moderna, «Acta Hisrorica et Archaeologica Medievalia», 11-12 (1990-91).

32 M. Riu diu que el rei i la ciutat de Barcelona ja feien ús des de comen<;amenrs del
s.XIV de les taules de canvi per a facilitar les seves operacions fiscals i financeres (M. RIU,
Op. cit., p. 204-205). V. Garcia Marsilia també aborda els problemes de falta de liquidesa i
el recurs als canvistes a Valencia duranr la mateixa epoca; V. GARCÍA MARSILLA,La génesis
de la fiscalidad municipal en la ciudad de Valencia (1238-1366), «Revista d'Historia
Medieval», 7, pp. 149-170. Cervera també havia urilitzat taules de canvi per pagar la
questia al rei (P. VERDÉS, Les finances municipals a Cervera (1338-1339), p. 212) o la suma
de l'enfranquimenr d'aquesta; M. TURULL, M. GARRABOU, J. HERNANDO i J. LLOBET,
Llibre de privilegis de Cervera (1182-1456), Fundació Noguera, Barcelona, 1991, pp. 110-
111. D'altra banda, cal recordar que aquest procedimenr també havia estat urilitzat la pri-
mavera de l'any 1351 en el marc de les ajudes parriculars demanades a determinats grups
de liocs reials, menrre els subsidi de Perpinya (1350) estava paralitzat en espera del permís
papal per poder recaptar la imposició en les terres del bra<; eclesiastic (P. VERDÉS,EIs caPí-
tols de l'ajuda, pp. 250-251 Y M. SÁNCHEZ,Corts, Parlaments y fiscalidad en Cataluña, pp.
257-258).
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110cs):el barceloní Jaume dez Vilar. Aquest canviador, del que ja han par-
lat alguns historiadors33 i que mereixeria una biografía completa, va parti-
cipar, solo associat amb d'altres, en totes les operacions fínanceres que es
derivaren dels subsidis atorgats per les universitats reials en els
Parlaments a partir de 135334.

3.1. La «seguretat» a taula de canvi

En el Parlament de Vilafranca, vistes les difícultats de recaptació dels
anteriors subsidis i conscients de la imposibilitat de fer efectives les quan-
titats concedides en els terminis establerts amb l'únic recurs de l'impost
indirecte, es decidia recórrer a la taula d'algun canviador o canviadors. En
principi, s'esperava que els síndics reunits a la ciutat comtal taxessin
cadascun delUocs reials respecte a les 70.000 U.b. atorgades; posterior-
ment, les universitats dels dits Uocs haurien de trametre en metal.lic la
part corresponent a 35.000 U.b. i assegurar en taula de canviador les altres
35.000 U.b.. D'aquesta manera, el monarca podria servir-se immediata-
ment deIs diners a compte d'unes imposicions que, com hem dit, eren
concedides per tres anys teorics35.

33 Y. ROUSTIT, La consolidation de la dette publique a Barcelone au milieu du XIVe siecle,
«Estudios de Hiscoria Moderna», IV (1954), pp. 139, 154-155, 136, 137, 139 i 150; M.
Rm,Op. cit., p. 207-208.

34 Així l'any 1353, els síndics de les universirars asseguraren a P. Buc;or, clavari
general de les imposicions, les 70.000 U.b. de l'ajuda a la taula de Jaume dez Vilar (ACA,
RP, MR, reg. 2505, f. 18v.-20v.). AqueU mareix any rambé hem documentar que J. dez

Vilar feu un presrec al rei de 11.000 U.b. (ACA, C, reg. 1399, f. 119 r.). L'any 1354, en el
marc del Parlament de Barcelona de gener, la quantirar que avanc;a fou de 20.000 U.b. i se
li pagaven 6.000 s.b pel seus serveis (ACA, C, reg. 1398, f. 38 v.-39 r.). En aquesra ocasió,
pero, d'alrres canviadors barcelonins parriciparen en l'operació i renim esment del paga-
ment de 1.000 s.b. a Bernar i Berenguer Berrran en concepre de remuneració (ACA, C,
[ego 1400, f. 65 r.-v.). L'agosr de 1354, l'omnipresent Jaume dez Vilar es compromeria a
proporcionar les 50.000 ll.b. de l'ajuda al recepcor dels diners de l'armada, Huguer de
Cardona (ACA, C, reg. 1606, f. 61r.-v. i 66 v.) i se li pagaven 10.000 s.b. pels seus serveis
(ACA, c., reg. 1606, f. 73 v.-74 r.). En el Parlament de LLeida de 1355 alrra vegada la
raula de Jaume dez Vitar percebia 12.000 s.b. per avanc;ar les 60.000 U.b. de l'ajuda
(ACA, C, reg. 1595, f. 110v.-111r.). Finalment, en «l'igualament» de 1355, fou l'encarre-
gar de realirzar l'operació i, en el cas de Cervera, coma els 9.417 s. 3 d.b. que la vila havia
anticipar de més (AHCB, CC, VI, 33, f. 31 v.-32r.). Amb posreriorirar a aquella dara, els
regidors cerverins cornaren a acudir al canviador per pagar l'ajuda promesa al rei (ACA,
RP, MR, reg. 2464, f. 19 r.) i la redempció de l'hosr contra Casrella (ACA, C, reg. 1149,
f. 17 v. AHCC, Clavaria, 1356, f. 56 r. i 57 r. i Consells, 1356-octubre-21, f. 87).

35 ACA, RP, MR, reg. 2.505, f. 54 V.- 55 r.. En els capícols del Parlamenr s'havia
previsr que les 70.000 ll.b. podrien obrenir-se el primer any, pero es deixava la porra ober-
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Aquest sera el procediment utilitzat a partir d'aquest moment per tal
d'agilitzar el moviment de la moneda i encara resta més ben dibuixat en
les disposicions del Parlament de Barcelona, celebrat el mes d'agost de
1354. Després d'estimar el que pertocava a cada universitat, aquestes
farien dita de la suma correponent, al monarca o qui aquest vulgués, a la
taula d'un o varis canviadors que avane;arien els diners per fer els paga-
ments de les armades36. El rei assumia el salari del canviador o canviadors

i els regidors locals estaven obligats, en el pla~ acordat, a enviar un síndic
a Barcelona per assegurar el pagament de l' ajuda als canviadors i fer efec-
tiu el primer termini37. Aquest plae; se situava en el mes immediatament
posterior a 1'acabament del Parlament i els oficials reials restaven al servei
deIs canviadors per fer complir els terminis.

Les notícies que tenim de la «seguretat» feta pels síndics als canvia-
dors poden il.lustrar-se perfectament amb un interessant document trobat
en el fons notarial de Cervera. L'any 1354, en el marc del Parlament cele-
brat durant el mes de gener a Barcelona, Bernat Gil fou constituit síndic
de Cervera per pagar una pan de la proferta i assegurar la resta a la taula
del canviador barceloní Bernat Bertran. La «seguretat», segons les intruc-
cions donades a Bernat Gil, consistia en el reconeixement davant de nota-
ri de 1'existencia del deute mitjane;ant la carta de debitori i el compromís
de pagament davant deIs oficials reials i eclesiastics en virtut de la senten-
cia de condemnació feta pel batlle de Cervera, la sentencia d'excomunica-
ció i interdicte feta pel dega de la vila i l' obligació, sota pena de tere;,
signada en el llibre de la con del veguer de Barcelona. Així mateix, en el
sindicat es preveia que, en cas d'impagament, el canviador podria recla-
mar com a hostatges a 12 prohoms de la vila, entre els quals hi podia
haver dos paers, els quals serien retinguts a Pallerols (localitat vei"na) fins
que no li siguessin satisfetes totes les quantitats degudes38.

3.2. Endarreriments i coaccions reiaIs

Fins aquí el sistema teoric de pagament: repartir les ajudes entre les

ta a perllongar-les al segon si era necessari (M. SÁNCHEZi P. ORTÍ, Corts, Parlaments i fisca-
litat, pp.121-123).

36 La «dita» era l'ordre de pagament feta al banquer de viva veu i en presencia de les
parts interessades: a través de la dira el canvista anotava la quantitat en el debit de l'ordenant
i la transferia al credit del beneficiat; si es volia cobrar realment la quantitat, el beneficiari
s'havia de manifesrar en aquest sentit en una nova operació (ADROERi FEUU, Op. cit., p. 11).

37 M. SÁNCHEZi P. ORTÍ, Corts, Parlaments ifiscalitat, pp.143-156.
38 AHCC, FN, Pere Dan, Vendes, 1344-65, f. 116r.-118r. Sindicatus unive1'sitatis vi//e

Ce1'VaI'ie.
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ciutats i viles, assegurar en taula de canvi les quantitats assignades a
cadascuna i pagar-les en els plae;os estipulats. Tot i els terminis fixats,
pero, els endarreriments foren constants- símptoma de les tremendes difi-
cultats deIs municipis en aquella dramatica conjuntura per reunir grans
quantitats de diners rapidament- i, tal com havia garantit el monarca als
canviadors, els oficials reials havien de fore;ar a les universitats a complir
els compromisos contrets.

Pel que fa a Cervera, en cadascuna de les ajudes, aquesta vila tindra
problemes per fer efectives les sumes que li eren assignades i s'inicia un
joc d'estira i arronsa entre la universitat, que demanara prorrogues al can-
viador, i aquest, que hi accedira o enviara algun porter reial per pressionar
a la vila. L'any 1353, en el Parlament de Vilafranca finit a finals de mare;,
el monarca hagué de sol.licitar en tres ocasions a Cervera i altres 110csque
enviessin síndics per tal de fer la primera paga i assegurar en alguna taula
de canvi l'ajuda promesa al rei.39. En l'ajuda atorgada l'agost de 1354 al
Parlament de Barcelona, la vila de Cervera obtenia una prórroga del can-
viador de 130 ll.b. en dues ocasions40. L'any 1355, en el marc de l'armada
acordada al Parlament de Lleida d'aquell any, la universitat cerverina, des-
prés de nombrosos retards, arriba a obtenir fins a quatre prórrogues en
diversos pagaments41. Finalment, quan es satisferen totes les quantitats

39 ACA, RP, MR, reg. 2.505, f. 52 v.- 54 r., f. 57 r.- 58 r. i f. 15 v.-16 r.
40 En l'ajuda arorgada l'agosc de 1354 al Parlamenr de Barcelona, la vila de Cervera

féu el primer pagamenr duranr el mes d'ocrubre, cal com escava establerr, a la caula de
Jaume dez Vilar (AHCC, FN,Jaume Ferrer, Censals i vendes, 1354-55, f. 31 r.- 53 r.). En
la ter~a del mes de gener, pero, es demanava una prorroga de 130 ll.b. pel mes de febrer,
primer (AHCC, Clavaria, 1355, f. 25 r.-v.), i fins a micjan mar~ després (AHCC, Clavaria,
1355, f. 30 r. i 33 r. i AHCC, Daces i Rebudes, 1355, f. 4 v.). La prorroga fou concedida i
1'onzede mar~ es pagaven els 2.600 s.b. (AHCC, Clavaria, 1355, f. 33 r.).

41 L'any 1355, com hem vise, diverses circumsrancies alenriren la conscirució de
l'armada previsca a Lleida i aixo va provocar que els diners de la proferra de Lleida cambé
quedessin paraliczacs en mans de Jaume dez Vilar fins al gener de 1356. El dia 11 d'aquell
mes, Bernac d'Olzinelles, tresorer reial, ordenava al canviador que lliurés sense més retard
les quanricacs, de les quals havia fec dita als ordenadors i distribui'dors del subsidi acorgac
1'any anrerior (ACA, C, reg. 1326, f. 124 r.). El retard en el subsidi i 1'armada sembla
reproduir-se en els cerminis acordacs a Lleida per les universitacs. El 28 de maig de 1355
un represenranr de Cervera anava a Barcelona per pagar els 7.000 s.b. dels 12.600 s.b.
corresponenrs al primer termini i obcenir prorroga de la resta fins a S. Joan (AHCC,
Clavaria, 1355, f. 44 r. i 45 v. Dates i Rebudes, 1355, f. 16 v.). Aquesta prorroga no fou
suficienr i s'envia un alcre missacger a Jaume dez Vilar per ampliar-la fins el primer de
juliol (AHCC, Clavaria, 1355, f. 45 v.). A principis d'aquell mes, pero, només pagaven els
3.560 s.b. de la cer~a de maig (AHCC, Daces i rebudes, 1355-juny-29, f. 16 r. i AHCC,
Clavaria, 1355, f. 44 v.) i s'obtingué una nova prorroga fins el setembre (AHCC, Dates i
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esrablertes, els regidors locals acordaren donar 400 s.b. al canviador barce-
loní Jaume dez Vilar com a mostra d'agralment per tores les prorrogues
que els havia arorgades, les quals els havien estalviat el recurs al gravós
prestec jueu42. El dit canviador, pero, va contestar que no volia els diners
per considerar-ho pecat, ja que haurien pogut veure's com una forma
d'usura, i soIs accepta un present de 10 migeres de blat que els paers
enviaren a casa seva43.

No obsrant, l'esrabilitat de les raules de canvi- la disponibilitar de
diner líquid- depenia del compliment deIs terminis establerts i els canvia-
dors hagueren de fer ús del oficials posats al seu servei pel rei. Entre les
prorrogues concedides l' any 1355 per Jaume dez Vilar a Cervera, el porter
reial Pere Mir hagué d'ésser enviat a la vila perque els regidors locals no
abusessin de les dilacions i aquests hagueren de fer-se carrec del seu sala-
ri44. En el marc deIs donatius particulars de 1356, hi ha notícies de
l' enviament altra vegada de P. Mir a Cervera per forc;ar a la vila a fer efec-
riu el rermini inicial i, en conseqüencia, del pagamenr al porter de les
despeses del viatge45. Finalment, en la redempció de 1'hosr contra
Castella, tor i que es de mana una prorroga per una part dels diners46, el
canviador no ho accepta47.

Com por apreciar-se, dones, els canviadors es convertiren en una fron-
tissa financera entre el rei i els municipis. D'una banda, gracies a aquesrs
personatges, el monarca podia disposar deIs diners de les ajudes de mane-

rebudes, 1355-juliol-25, f. 17 v. i Clavaria, 1355, f. 46 r.). Duranc aquell mes, la universi-
rar hagué de fer efecrius rors els rerminis: el 4 de serembre pagava 2.040 s.b. de la rerc;ade
ínaig (AHCC, Clavaria, 1355, f. 44v.) i 12.600 s.b. de la de juliol (AHCC, Clavaria, 1355,
f. 48 v.) i 12 del mareix mes pagava 10.000 s.b. del rermini de serembre (AHCC, Clavaria,
1355, f. 49 r.-v.). Pel que fa a la resra, es pagava 1.200 s.b. el 26 de novembre i es dema-
nava una prorroga pel que encara mancava (AHCC, Clavaria, 1355, f. 67 v., 56 r. i 57 r.).
La vila va aconseguir aquesra nova prorroga i els 1.400 s.b. resrancs no van pagar-se fins al
16 de gener de 1356 (AHCC, Clavaria, 1356, f. 25 v.).

42 «. . .per aquesta rahó nos hagués estalviades LX l!im'es o pús que juheus de Barchinona ne

demanavena aquel! tempsque el! nosalarga e.nssofferíde lesditespagues...» (AHCC, Clavaria,
1355, f. 56 v.).

43 «.. .car Déu no volguésque el!prengués[...} servey,que peccathi havie...» (AHCC,
Clavaria, 1356, f. 18 r., f. 45 v. i 59 r.).

44 ACA, c., reg. 1595, f. 172 r.. AHCC, Clavaria, 1355, f. 50 v.
45 AHCC, Clavaria, 1356, f. 31 r.-32 r.i Tenim noríces de que a principis de maig

alguns llocs reials encara no havien assegurar ni pagar cap rermini (ACA, C, reg. 1148, f.
35 r.-v.).

46 AHCC, Consells, 1356-novembre-15, f. 90.
47 AHCC, Clavaria, 1356, f. 59 v. i 60 r..
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ra molt més rapida i adequada per les urgents necessitats militars. De
l'altra, a través de l'asseguran<;a dels diners «a cert temps» i del joc de les
prorrogues, els municipis disposaven d'un temps preciós per cercar els
capitals necessaris per fer front als terminis pactats, sense haver de recó-
rrer indefectiblement a un gravós prestec usurari. Pero, d' on procedien
aquests capitals?

4. L'ESCLAT DE L'ENDEUTAMENT CENSAL 1 L'OBERTURA D'UNA NOVA ETAPA
EN LES FINANCES DEL MUNICIPI

Potser convé recordar que, segons mostra el ja citat «igualament» de
1355, Cervera havia avan<;at al rei més de 176.000 s.b. i soIs havia recap-
tat 90.000 s.b. amb els impostos indirectes de la feixuga manera que ja
hem explicat. Com ho havia fet, per tant, per anticipar els diners de les
ajudes en els terminis citats? La resposta es troba en el credit a llarg ter-
mini o dit d'una altra manera: la gran massa monetaria per fer els paga-
ments procedira a Cervera, com a tant d'altres municipis catalans, de la
venda per part de les universitats de rendes perpetues (<<censalsmorts») i
vitalícies (<<violaris»).

4.1 El rei i l'endeutament censal

Com ja hem vist quan hem tractat deIs canviadors, en el Parlament
de Vilafranca del Penedés de l'any 1353, es fara un esfor<; per evitar els
problemes d'anteriors profertes i obtenir els diners del subsidi atorgat el
més aviat possible. Per aquesta raó, el rei donava permís i poder a cadas-
cuna de les universitats per manllevar diners de la manera que creguessin
convenient, deixant les portes obertes a la venda de censals i violaris per
tal d'avan<;ar els diners que demanava.

Els compradors de les rendes, pero, no volien lliurar la moneda fins
obtenir el compromís del monarca o d'un representat reial en l'operació48.
A partir d'aquest moment, el monarca hagué de donar en cada Parlament
garanties als compradors de censals i violaris que cobrarien les rendes que
adquirien en les condicions establertes. Concretament, es donava potestat

48 El 17 de maig de 1353, els adminisrradors de l' ajuda enviaven una carta al coman-
danr de 1'armada, Bernar de Cabrera, que havia demanar diners per pagar salaris, exposanr-
ti les dificulrars que renien per aconseguir els diners, ja que els síndics havien venur
censals i violaris pero els compradors no lliurarien el preu fins que el barlle general o alrri
en nom del rei signés els conrracres (ACA, RP, MR, reg. 2.505, f. 40 r.-41 r.).
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als oficials ordinaris de cada lloc perque autoritzessin i signessin els con-
tractes de venda dels censals morts i violaris que les universitats realitza-
ven per fer front a aquel! subsidi, sense que aixo suposés cap despesa
suplemenraria per les universitats49. L'any 1356, després de l'inici del con-
flicte amb Castella, una carta del rei al badle de Cervera li concedia plena
potestat perque, en nom seu, pogués autoritzar indefinidament les vendes
de censals morts i violaris que la universitat realitzés per pagar l'elevat
deute generat per les profertes de la guerra al Mediterrani50.

A que responia aquest reiterat interés dels compradors per obtenir el
compromís i la signatura del rei en els contractes? En les vendes que féu
Cervera durant els anys 1353-56, la universitat s'obligava a pagar anual-
ment a la data establerta la renda al comprador, ja que que prorrogar el
pagament sense el permís d'aquest suposava una pena pecuniaria per cada
dia de retard i la pena de ter<; de tot el censal en cas d'incompliment. La
universitat es comprometia a no demanar prorrogues ni a recórrer davant
cap jutge ni tribunal les sancions que es derivessin de l'impagament de la
renda. També es contemplava que els oficials reials poguessin procedir
penyorant els béns de la universitat i que els compradors escollissin els
prohoms que romandrien com a hostatges fins que li fossin satisfetes les
quantitats degudes. Es precisava, finalment, que els compradors podrien
procedir, en virtut de tot aixo, contra qualsevol particular de la universi-
tat i els seus béns51.

Les esmentades obligacions, pero, no sempre es respectaren ja que el
monarca hagué d'acudir sovint a les peticions d'auxili de les universitats
quan eren incapaces de fer front alhora a les seves demandes i al paga-
ment de les pensions. Cada vegada que el monarca necessitava diners dels
llocs reials -es a dir, en cada Parlament- els concedia una remissió de les
penes derivades de l'incompliment deIs terminis de pagament de les pen-

49 El 13 de mar~ de 1356 la universirar de Cervera arorga 15.850 s. 7 d.b. al rei i el 21
d'abril el monarca donava poresrar al barlle de Cervera perque «.. .nomine et vice nostris... inter-
ponatis auctoritatem nostram pariter et decretum. . .» en els concracres de 500 s.b censals venurs a
P. de Cleriana, de Sanca Coloma de Queralr, i a Francesca, muller del difunc Blasco Morelló,
per fer fronc a l' esmencar subsidio Aquesra garancia havia esrar demanada pels compradors
dels censals «.. .promaiorisecuritateet cautelaiPsorum...» (ACA, C, reg. 685, f. 170 v.).

50 ACA, C, reg. 899, f. 74 r.-v.
51 Sobre les garancies i penes imposades en els concracres de venda de censals i viola-

ris vegeu J. HERNANDO, Quaestio disputata de licitudine contractus emptionis et venditionis cen-
sualis cum conditione revenditionis. Tratado sobre la licitud del contrato de compraventa de rentas

personales y redimibles. Bernat de Puigcercós, O.P. (s. XIV), «Acra Hisrorica er Archaeologica
Medievalia», 10 (1989), pp. 9-64, p. 59: «De poenis quae ponuntur in huiusmodi contrac-
tu».Vegeu el rreball de F. Sabaré en aquesr mareix volum.
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sions de censals morts i violaris en que haguessin caigut fins al dia de la
proferta52.

Aquest era, dones, el motiu de 1'afany deIs compradors de rendes
perque el rei es comprometés en els contractes. Pero, aquest últim
havia de mantenir un difícil i contradictori equilibri: d'una banda,
calia fer algunes remissions o prorrogues perque els llocs reials pugues-
sin fer front a totes les seves peticions; de l' altra, calia garantir als com-
pradors de censals i violaris que es complirien els terminis i les
obligacions penals per tal de no tancar les portes del mercat de les ren-
des a les universitats.

4.2. L'endeutamentcensal a Cervera

Cervera va recórrer a aquest mercat de rendes (censals morts i violaris)
per fer front, basicament, als terminis inicials de les ajudes concedides en
els Parlaments. Recordem que aquesrs pagamenrs acostumaven a consti-
tuir una parr molt important de l'ajuda i que havien de dipositar-se en les
taules deIs canviadors en un plac; de temps molr breu.

Així dones, els regidors cerverins vengueren censals morts, per un
valor de 21.000 s.b., per fer fronr al primer termini de l'ajuda de
Vilafranca de 1'any 135353. Amb moriu del Parlament de Barcelona de
gener de 1354 van vendre tres censals morts per un valor total de 35.000
s.b. per fer fronr al termini inicial (32.640 s.b). 54.Duranr el mes de juny
de 1354 van haver de vendre dos violaris per un valor de 7.700 s.b. amb

52 En el cas de Cervera, rrobem cartes del monarca als oficials de Lleida els anys
1352, 1353, i 1354 arorganr remissions a la universirar de Cervera de les penes en que
havia caigur en aquella ciurar (ACA, C, reg. 895, f. 116r. i V.;ACA, C, reg. 1141, f. 92 r.-
v. i ACA, C, reg. 897, f. 43 r.).

53 Cervera, com ja s'ha dir, havia de pagar en l'ajuda de Vilafranca de l'any 1353 uns
52.000 s.b. aproximadamenr; la meirar a mirjan abril i l'alrra meirar en dos rerminis, a mir-
jans d'agosr i a mirjans de serembre. El 15 d'abril de 1353 els paers havien venur 800 s.b.
de censal mort per un preu de 11.200 s.b. per fer fronr al primer rermini (AHCC, Censals,
1353-1402, f. 29 r. i v.). El 4 de maig el monarca demana un nou esfor~a les universirars:
calia avan~ar la segona meirar de l'ajuda el 10 d'aquell mes. No sabem, exacramenr, com
degué reaccionar el consisrori cerverí, pero el 20 de maig rrobem la venda d'un nou censal
morr de 700 s.b. de pensió per 9.800 s.b. (AHCC, Censals, 1353-1402, f. 32 v.).

54 EIs dos primers el 25 de febrer: un de 1.000 s.b. de pensió per 14.000 s.b.
(AHCC, Censals, 1353-1402, f. 12 v.) i l'alrres per 857 s. 6 d.b. de pensió per 12.000 s.b.
(AHCC, Censals, 1353-1402, f. 13 v. i AHCC, FN, Jaume Ferrer, Censals i Vendes,
1354-55, f. 1r.-23 v.). El rercer es venia el el 10 de mar~ per una pensió de 642 s. 6 d.b. i
un preu de 8.995 s.b. (AHCC, Censals, 1353-1402, f. 18 r.).
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motiu del préstec fet al comissari reial Francesc Ferrer (8.000 s.b.)55. En el
Parlament de Barcelona, celebrat el mes d'agost de 1354, es van vendre
3.000 s.b. de violari i 500 s.b. de censal mort per un valor total de
28.000 s.b. que serviren per pagar el primer termini (12.000 s.b.) i endar-
reriments de l'anterior ajuda56.

La massiva venda de rendes, pero, provoca que, a partir de 1355, el
municipi trobés dificultats per vendre, rapidament, censals i violaris57. En
aquesres circumstancies, els regidors locals hagueren d'enviar missargeries
dins un radi cada cop més allunyat per trobar compradors i oferir incen-
rius dins el mercat de rendes local.

Així, per pagar el primer rermini del subsidi atorgar en el Parlament
de Lleida de 1355, es trametien missatgeries a senyors de la rodalia que
podien esrar interessats en comprar rendes, sense exit. Finalmenr s'aconse-

. guia vendre un censal mort a Cardona, pero es va trametre una altra mis-
sargeria a Barcelona per trobar més diners58. Les dificultats es reproduiren
per pagar el donatiu de l'any 1356 (16.000 s.b.) i, davant d'aquesra pro-
blematica, en sessió del Consell s'aprovava concedir franquesa d'impost

55 La venda d'un violari de pensió de 500 s.b. va proporcionar 3.500 s.b. (AHCC,
FN, ]aume Ferrer, Censals i Vendes, 1354-55, f. 136L-155v.) i rambé hi ha documeneada
la venda durane aquesr any de 600 s.b. més de violari que, a for habirual del 14'28 %,
hauria proporcionar 4.200 s.b. i és més que probable que s'urilirzés per pagar els diners
promesos a Francesc Ferrer (AHCC, Clavaria, 1355, f. 41 v.).

56 AHCC, Censals, 1353-1402, f. 26 L i 66 v.. AHCC, FN, ]aume Ferrer, Censals i
Vendes, 1354-55, f. 54 L-75 L. AHCC, FN, ]aume Ferrer, Censals i Vendes, 1354-55, f.
31L-53v.

57 En un consell de l' any 13 56 es deia que «. ..per rahó de la dita armada e per molts
d'altres a/fans de la terra totes les ciutats e viles reals de Cathalunya Jan moltes vendes, axí de sen-
sal com de violari, e que apenes troben hom qui vuylle sensal...» (AHCC, Consells, 1356, f. 30).

58 Com hem visr, havia de pagar-se 12.600 s.b. a la raula de Jaume dez Vilar al mes
de maigo El dia 13 de maig es tramer a Francesc dez Arcs a Miralcamp per demanar al
noble Bernar d'Anglesola que comprés una renda per pagar la proferea del mes de maig
(AHCC, Clavaria, 1355, f. 41 v. i Dares i rebudes, 1355, f. 12 v.). El senyor de
Miralcamp, pero, no va voler adquirir-ne ni rampoc Ramon PoI de Monepalau, que ja
havia comprar un censal more l'any 1353 (AHCC, Clavaria, 1355, f. 42 v. i Dares i rebu-
des, 1355, f. 13 L). Finalmene, el 22 de maig, Consran<;a, muller de l'honrar Berenguer
d'Alrarriba, de la vila de Cardona, va comprar 500 s.b. de censal more per 7.000 s.b.
(AHCC, Clavaria, 1355, f. 17 v.. AHCC, FN, Jaume Ferrer, Censals i Vendes, 1354-55, f.
84 L-103 v.. AHCC, Censals, 1353-1402, f. 31 L). Aquesrs diners, pero, no eren sufi-
cienes i quan Jaume Ferrer, norari de la vila, ana a Barcelona per diposirar-Ios en la caula
de Jaume dez Vilar, poreava insrruccions de demanar una prorroga de la resra i de rrobar
algun comprador de censals morrs. Concreramene, es dirigí a un alrre crediror de la uni-
versirar oriund de la vila, Jaume dez Sola (AHCC, Clavaria, 1355, f. 45 r. i Dares i rebu-
des, 1355, f. 16 v.).
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direcre als compradors de rendes del municipi si eren de la vila59. Fruir
d'aquesr esfor~, rrobaren un comprador cerverí per poder fer un primer
pagamenr i assegurar la resra en la raula d'un canviador barceloní60.
L'obrenció deIs diners resranrs rampoc fou facil i les aurorirars locals
hagueren de comen~ar una nova recerca; els missargers parrien cap a
Berga, on hi havia rumors que podien trobar-se mercaders inreressars61, i
al final rrobaren comprador a Sanra Coloma de Queralt. EIs problemes,
pero, no havien acabar, ja que quan arribaven a final de mes i del rermini
maxim acordar, el comprador encara no havia lliurar els diners del preu i
calgué enviar diverses missargeries al seu domicili per obrenir-I062.

Naruralmenr, la conseqüencia úlrima d'aquesra venda de rendes fou
un augmenr dels diners que cada any s'hauran d'esmer~ar en pagar els
inreressos del deure. El volum d'aquesra parrida creix de manera conside-
rable duranr el període 1353-1356 i ha de sumar-se al posrerior endeura-
menr derivar de la guerra amb Casrella. Tor plegar, suposa un verirable
esclar del deure censal municipal a Cervera i alrres localirars del domini
reial, així com l'aparició d'un endeuramenr estrucrural63. EIs regidors
locals fins aquell momenr venien censals i violaris per redimir-los al cap
d'un remps, pero les rendes venudes duranr aquells anys obrien un nou
periode en les finances i, rambé, a la fiscalirar municipals. Recordem que
l' exisrencia d'un endeuramenr cronic suposa, indirecramenr, la consolida-
ció d'unes imposicions que havien de servir per finan~ar-Io i, si era possi-
ble, amorrirzar-Io.

L'any 1350 les pensions anuals de censals i violaris al municipi cerve-

59 AHCC, Consells, 1356-mar<;-25, f. 30.
60 A finals del mes de mar<;,rrobaren a Francesca, muller del difunt Blasco Morelló,

que compra 500 s.b. censals per 7.000 s.b. (AHCC, Censals, 1353-1402, f. 26 V.,Clavaria,
1356, f. 17 v. i Consells, 1356- mar<;-29, f. 32).

61 AHCC, Clavaria, 1356, f. 30 r.
62 El comprador era P. de Cleriana i no fou fins el 29 d'abril que els paers, després

d'enviar diverses missargeries a Santa Coloma (AHCC, Clavaria, 1356, f. 33 r., 34 r. i 36
r.), reberen els 7.000 s.b pels quals havien venur 500 s.b de censal morr (AHCC, Clavaria,
1356, f. f. 17 v.).

63 El mareix procés ja va ser observar per Y. Rousrir a Barcelona en l'obra cirada
més amunr (nora 33) i els rreballs de Galera, Morelló, Sánchez, Sabaré i Torras en
aquesr mareix volum mosrren la siruació en alrres municipis caralans. Pel que fa a
Valencia i Mallorca, la dinamica és similar i els rreballs de Antoni ) osé Mira i R.
Urgell ho posen de manifesr i donen la principal bibliografia al respecre (A.). MIRA
)ODAR, Las finanzas del municiPio. Gestion económicay poder local. Sueca (s. XV-XV!),
Dipuració de Valencia, Valencia, 1997 i R. URGELL,Dinamica del deute públic a la
Universitat de Mallorca en el s. XV, dins Col.loqui «Corona,municiPisi fiscalitat a la Baixa
Edat Mitjana», pp. 675-701).
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rí ascendien a poc més de 15.000 s.b.. L'any 1355 aquesta partida era ja de
més de 20.000 s.b., 1'any 1356 pujava per sobre deIs 22.000 s.b. i 1'any 1357
superava els 23.000 s.b.64. Tres anys després, 1'any 1360, en plena guerra
conta Castella, el municipi cerverí pagava anualment per l'esmentat concep-
te quasi 30.000 s.b.65. En un decenni s'havia doblat el pes de 1'endeutament
censal a les finances de la vila i encara no s'havia aturat la seva progressió.

Durant els anys estudiats, per tant, el capital procedent de 1'endeuta-
ment censal sera basic a l'hora de fer front a les profertes tant qualitativa-
ment, perque constituia un rapid expedient en moments d'urgencia, com
quantitativa. Destaca, per la importancia del seu volum, l'any 1354, amb
més de 70.000 s.b. en concepte de censals i violaris. Aquesta xifra marca
una fita ell'endeutament municipal cerverí, ja que, pel que s'ha docu-
mentat, es tardara molts anys a arribar a una xifra similar66. Pero, tal com
deiem en parlar de les peticions reials, el fet realment significatiu és que
no sera un episodi únic, ja que durant els anys posteriors es vendran més i
més rendes per fer front a altres demandes extraordinaries. Aquesta cir-
cumstancia portava a un punt de no-retorn pel que fa a l'endeutament
censal del municipi, que acabara autoalimentant-se i esdevenint cronic.

Total recaptat via censals i violaris (1350-1356):

Total: 133.700 s.b.

64 El deuce de tot aquests anys és analitzat detalladament en la nost~a memoria de
llicenciarura: P. VERDÉS, Píscalítat reíal í finances munícipals: les ajudes per a les guerres medí-
terranies (Cervem, 1350-1356), Memoria de Llicenciarura, U.B., Barcelona, 1995.

65 Vid. M. TURULL, Op. cit., p. 572.
66 Vid. M. TURULL, Op. cit., pp. 569-583. Només l'any 1381 registra una entrada

major amb 101.560 s.b., pero el context és molt diferent, ja que es venien els censals per
redimir-ne alrres de major interés.

ANY RENDES PREU

1353 1.500 s.b. (censal) 21.000 s.b.

1354 3.000 s.b. (censal)

4.100 s.b. (violari) 70.700 s.b.

1351-1354 (?) 1.500 s.b. (censal) 21.000 s.b.

1355 500 s.b. (censal) 7.000 s.b.

1356 1.000 s.b. (censal) 14.000 s.b.
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Els preus han estat trobats en referencies directes o dedui"ts a partir de
l'interés que trobem durant tot el període pels censals (7'14%) i pels vio-
laris (14'28%).

Censals i violaris venuts:

VENDA COMPRADOR TIPUS RENDA PREU
1353 Bernardona, muller Censal 800 s.b. 11.200 s.b.

de Bort Sacirera
(maig) (Bellpuig)

1353 Ramon PoI Censal 700 s.b. 9.800 s.b.
(maig) (Montpalau)

1354 Bernardona, muller Censal 857 s. 6 d.b. 12.005 s.b.
(febrer) de Boft Sacirera

(Bellpuig)

1354 R. Serra (Cervera) Censal 1.000 s.b. 14.000 s.b.
(febrer)

1354 R. Serra (Cervera) Censal 642 s. 6 d.b. 8.995 s.b.
(mar)

1354 Bernat Lambart Violari 500 s.b. 3.500 s.b.
(juny) (Barcelona)

1354 B. Bergueda, Violari 600 s.b. 4.200 s.b.
[juny] prevere

(Montlleó)

1354 Guillem Sacirera Censal 500 s.b. 7.000 s.b.
(octUbre) (sorS. Guim)

1354 Guillem Sacirera Violari 1.000 s.b. 7.000 s.b.
(octUbre) (sorS. Guim)

1354 Berenguer Barca Violari 500 s.b. 3.500 s.b.
(octubre) (Montblanc)

1354 Francesca, muller de Violari 500 s.b. 3.500 s.b.
(octubre) G. de Benviure

(Montblanc)

1354 Jaume dez Sola Violari 1.000 s.b. 7.000 s.b.
(octUbre) (Barcelona)
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5. EL RECURS TRADICIONAL A L'IMPOST DIRECTE

Fins aquí hem vist com la universitat disposa des de 1353 de les
imposicions com un ingrés regular i com feia front, cada cop amb més fre-
qüencia, a les necessitats financeres més urgenrs a través de l'endeutament
censal. El recurs tradicional del municipi, pero, tant per subvenir a les
peticions de diners fetes per part del monarca com a les despeses derivades
de la seva organització, era la fiscalitat directa.

Durant l'epoca estudiada, l'impost directe continua sent important
dins els ingressos del municipi, pero la conjuntura i la regularització
d' altres fonts fiscals- sobretot de l' impost indirecte- obligaren a replante-
jar la seva posició dins l'ambit financer municipal i li donaren unes carac-
terístiques determinades.

Habitualment, el municipi repartia entre els vei'ns i propietaris de la
vila les quantitats que requeria (<<talla»). El repartiment era proporcional
al valor de la riquesa moble i immoble dels contribuents (<<persou i per
lliura») i es realitzava a partir deIs llibres o «manifests» on constaven els
béns de cadascun d'ells67. Aquest procés, pero, era lent i en moltes oca-

67 M. TURULL,Op.cit., pp. 493-525. El pes de la «questia» pagada regularmenr al rei
fins l'any 1343- momenr en que s'aconseguí una franquesa temporal (M. TURULL et alii,
Llibre de Privilegis de Cm/era, n° 49-50, pp. 110-113)- féu que s'urilitzés el terme «questia»
per designar aquella «talla» que anualmenr es feia per pagar el tribur al rei i, de passada, dis-
posar de diners per pagar altres despeses i deutes de la universitat. A part, podien fer-se altres
«talles», que servien per fer fronr a altres despeses concretes i extraordinaries de la vila.

1353-1354 Jaume dez Sola Censal 500 s.b. 7.000 s.b.

(maig) (Barcelona)

1353-1354 Joan Ros Censal 1.000 sobo 14.000 s.b.

(juny) (Barcelona)

1355 Constana, muller Censal 500 s.b. 7.000 s.b.

(maig) de B. d'Altarriba
(Cardona)

1356 Francesca, muller Censal 500 s.bo 7.000 sobo
(abril) d'en Blascó Morell

(Cervera)

1356 Pere de Cleriana Censal 500 s.bo 7.000 sobo
(abril) (sa Coloma de

Queralt)
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sions les urgents necessitats no permetien tanta dilació de temps. Per
aixo, el Consell va optar per exigir l' avan~ament de diners (<<prest») als
particulars a compte d'un posterior repartiment proporcional que corregi-
ria excessos i defectes68. La pressió a que es va veure sotmés el municipi
cerverí durant els anys estudiats també feren que les autoritats local s es
decantessin per aquest darrer pro.cediment69.

EIs registres de clavaria o consell conservats a partir de 1355 perme-
ten veure el cara.cter d'aquest recurso L'any 1355 hi ha notícies de la con-
fecció d'un nou manifeseo, pero, davant la necessitat de fer front als
terminis de les ajudes atorgades al rei i per pagar les pensions anual s deIs
censals i violaris venuts, el Consell acorda novament fer un «prest» que
s'hauria de plegar per quarters i que ascendiria a 20.000 s.b. aproximada-
menel. Vuit «sobrestans», dos per cada quarter, foren assignats a tallar el
«prest», quatre «collidors»- un per cada quarter- s'encarregarien de recap-
tar els diners amb els auxiliars corresponents (escrivans i saigs) i, final-
ment, dos «oi.dors de comptes» fiscalitzarien 1'0peració juntament amb els
paers 72.

68 M. TURULL, Op. cit., p. 532. Vegeu també M. TURULL, La hisenda i el sistemafinan-
cerde la Paeria de Cervera. Els ingressosdel Consell (1331-1333), «!lerda», XLVII (1986), pp.
443-478 i P. VERDÉS,Lesfinances municipals a Cervera (1338-1339).

69 No hi ha documenració municipal dels anys anreriors a 1355, pero, a través del
llibre de clavaria d'aquest any, es troben referencies indirectes a anrigues talles, la moti-
vació concreta de les quals no podem determinar amb seguretar. La primera notícia pos-
terior a 1352 correspon a un «prest» recaptat l'any 1354 que ascendia a 20.192 s 11 d.
m.b. i que fou fiscalitzat l'any 1355. La quanritat lliurada pel «collidor» Miquel
Cardona fou de 18. 395 s. 4 d.b.. Les sumes descomptades foren: 882 s. 10 d. ma en con-
cepte de persones taxades que no pogueren pagar res per pobresa lfaylles); 75 s. 6 d. per
salaris de «saigs» que acompanyaren al «collidor»; 500 s.b. pel salari d'aquest últim;
243 s. 5 d. per deures de parriculars al municipi (sobresehiments); i 95 s. en conceptes no
especificats. En total, 1.796 s. 11 d. ma b., que, sumats als 18.395 s. 4 d.b. lliurats als
clavaris, corresponien, aproximadamenr, a la talla prevista (AHCC, Clavaria, 1355, f. 19
v.- 20 r.).

70 AHCC, Manifest, fragmenrs, 1355; AHCC, Clavaria, 1355, f. 39 r., 41 r., 42 v.,
38 v. i 40 r.

71 AHCC, Clavaria, 1355, f. 20 v. La vila de Cervera es dividia amb finalitats admi-

nistratives en quatre quarrers: la Pla<;a, Cap Corral, Framenors o l'Abeurador i Monrseré
(M. TURULL, La configuració, pp. 55-68).

72 AHCC, Clavaria, 1355, f. 43 v., 66 v. i 68 v.
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Total: 15.141 s. 4 d. ma b..

L'impost directe, pero, tot i recaptar-se en forma de «prest», no
servia per fer front a les urgents peticions reials i acabara esdevenint un
mitja de finan~ament municipal complementari al deute i a les imposi-
cions. L'any 1356 és especialment il.lustratiu en aquest sentit. A prin-
cipis d'any es manifestava en sessió del Consell de la vila la urgencia i
importancia d'alguns pagaments que havia de fer la universitat
d'immediat i, per aquesta raó, va ordenar-se que es fes rapidament un
«prest» que ascendiria a 29.000 s.b aproximandament. Aquesta suma
havia de ser repartida a discreció del personal assignat i a compte de la
primera «questia» (aquí, sinonim de talla vernal) que es realitzés per
sou i per lliura77. Al cap d'un parell de mesos ja havien «tallat» 24.500

73 La resra se li descompraren en concepre de salaris i impagars per pobresa. Deixaren
de cobrar-se per «falles» 134 s.b. i, en la rasca de recapració, el dir «collidor», va esrar
assisrir per un escriva i cadascú cobra 100 s.b. per la seva feina. També els acompanya
durane 23 dies un saig, que, a dos sous per dia, va percebre 46 s.b.. Aquesres quaneirars,
més 75 s.b. que alguns parriculars devien al municipi, feien els 5.007 s. 6 d.b. raxars i
Francesc zes Cases rebia la «carra d'absolra» del norari municipal (AHCC, Clavaria, 1355,
f. 20 v.-21 r.).

74 Bernar d'en Bru havia de recollir del quarrer de Moneseré un toral de 2.845 s. 3
d.b.. En concepres de faylles i franquers es descompraren 199 s. 10 d.b.; en concepre de
salaris del «collidor» i del norari que l'acompanya, 200 s.b. més i en per delites a la vila es
descomraren 80 s.b. En toral 2.812 s. 11 d.b., pels quals encara no li fou lliurada «l'absol-
ra» (AHCC, Clavaria, 1355, f. 21 v.).

75Joan d'Odena havia de recollir del quarrer de Capcorral 5.656 s. 7 d.b.. Foren des-
comprades per faylles i alguns sobressehiments805 s. 7d.b. Pel que fa als salaris, ascendien a
252 s.b.: 100 s. del collidor, 100 s. de l'escriva i 52 s. del «saig» que els acompanya. La
suma final donava un delite de 214 s. 2 d.b.; epelo tal comno.lstorna, quedix que no.lshavie
plegats, no li fem abso/ta(AHCC, Clavaria, 1355, f. 22 r.).

76 No sabem a quan ascendia la quaneirar raxada ni els impagars (AHCC, Clavaria,
1355, f. 22 v.).

77 AHCC, Consells, 1355-desembre-29, f. 18-20 i AHCC, Clavaria, 1356, f. 18-20.

QUARTER COLLIDOR QUANTITAT (recaptada)

Plaa Francesc zes Cases 4.552 s. 6 d.b. 73

Montseré Bernat den Bru 2.332 s. 10 d.b. 74

Cap Corral Joan d'Odena 4.654 s. 10 d.b. 75

Framenors Guillem Tallada 3.601 s. 1 d. ma b. 76
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s. b., aproximadament, que servirien per pagar els diners que demanava
novament el rei i pensions dels censals i violaris78. Com ja hem vist,
pero, el monarca demana una nova ajuda i, després de moltes negocia-
cions, la universitat de Cervera li atorga 16.000 s.b. Abans de saber-se
la suma que pertocava a la vila, el Consell preveia pagar l'ajuda amb el
«prest», pero, un cop sabuda la quantitat i urgencia de l'ajuda, el
Consell decidia fer front a un primer pagament a través del deute cen-
sal i pagar la resta amb la talla proporcionaF9. Finalment, hagué de fer-
se front a tots els pagaments amb la venda de censals i posteriorment el
collidor de la talla lliura al clavari, en diversos pagaments, 21.010 s.b.
10 d.b.80.

Com veiem, la fiscali tat directa es mostrava massa lenta per fer
front a les peticions reials i el municipi havia de reaccionar davant cada
nova situació. No obstant, tampoc pot menystenir-se la seva aportació.
A mitjan 1356, com també hem vist, esclata la guerra amb Castella i
Cervera acorda redimir l'host que la vila havia d'enviar al rei. La quan-
titat prevista per la redempció era de 30.800 s.b. i el Consell acorda
que es fes una talla de 18.700 s.b. i determina que quatre «collidors»,
un per quarter, s' encarregarien de recaptar-la segons la forma habi-
tual81.

78 AHCC, Consells,1356-mar~-2,f. 26.
79 AHCC, Consells, 1356- mar~-9, f. 27-29.
80 AHCC, Clavaria, 1356, f. 20 r., 66 r. i 66 v..
8\ El rei disposa que pogués recollir-se de la manera que es volgués, sense haver de

respectar el criteri de proporcionalitat rradicional, acés que es traccava de la redempció
d'un servei personal. Fins i tot es preveia que, per raó de vei"natge, paguessin vídues,
pupils i d'alrres persones que no escessin obligats a l'exercitum i que el baclle reial forcés
als recicencs a fer el pagamenc de la quancitac que els sigués taxada immediatamenc i, si
calia, els empresonés (AHCC, Consells, 1356- octubre- 21, f. 87. ACA, C, reg. 1149, f.
17 r.). No poc determinar-se si se seguí exaccamenc aquesc procedimenc, ja que corres-
ponia decidir-ho als regidors, pero el 4 de novembre els paers i prohomes escollics
havien ja calculac la talla i el Consell determina que quacre «collidors», un per quarcer,
s'encarregarien de recaptar-Ia segons la forma habitual (AHCC, Consells, 1356-novem-
bre-4, f. 88-89).
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Aquests diners, juntament amb els recaptats a la primera talla, servi-
ren per pagar els 28.727 s. 5 d.b. que a finals d'anys consten com donats
al rei en concepte de redempció de 1'host contra Castella86.

Tal com pot apreciar-se, les quantitats que es recaptaven a través de
l' impost directe no eren gens menyspreables: l' any 1355 es recollien més
de 19.000 s.b. i 1'any 1356 s'arribava a la quantitat de 38.000 s.b. aproxi-
madament. Tot i que no podem determinar amb exactitud quan es va
recaptar durant els anys 1353-56, sembla obvi que les quantitats que no
procedien de l' endeutament censal ni de les imposicions foren obtingudes
a través de diverses talles. Potser no era un expedient rapid per recaptar
capital, pero si que permetia a mig termini fer front a necessitats prede-
terminades i indefugibles87.

6. L'EVOLUCIÓ DE LA HISENDA MUNICIPAL

El resultat d'aquesta pressió de la Corona i deIs esfor~os del municipi
cerverí per fer-hi front suposa, com ja hem suggerit, un canvi en la hisen-
da municipal. Aquest fet es plasma en els registres comptables deIs anys

82 AHCC, Clavaria,1356, f. 19 r. i 66 r.
83 AHCC, Clavaria, 1356, f. 19 r., 63 v. i 66 r.
84 AHCC, Clavaria, 1356, f. 19 v., 63 v. i 66r.
85 AHCC, Clavaria, 1356, f. 19 v. i 61 r.
86 L'any 1356 es feu també una altra talla que havia de servir per escombrar les

sequies i reparar el pont de Fillol (AHCC, Clavaria, 1356, f. 53 r. i Consells, 1356-juny-
10, f. 42).

87 M. Turull destaca el caracter extraordinari de 1'impost en 1'apartat del seu llibre
dedicat a l'objecte i destí de les talles (M. TURULL,La configuració,pp. 512-513).

QUARTER «COLLIDOR» RECAPTACIÓ

Cap Corral Guillem Serra 5.840 s.b. 82

Plaa Francesc zes Cases 3.662 s. 8 d.b. 83

Framenors Tomas de Vilagrassa 4.734 s. 6 d.b. 84

Montseré Pere de Lloberola 3.134 s. 6 d.b. 85

Total: 17.371 s. 8 d.b.
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1355 i 1356 -els únics que s'han conservat pel període estudiat- i supo-
sen, basicament, un enlairament en els ingressos i despeses del municipi
cerverí. L'any 1355 les finances cerverines superen els 90.000 s.b. i l'any
1356 estan per sobre deIs 80.000 s.b.. Anteriorment, durant la primera
meitat del segle XIV, ja hi havia hagut anys en que es requeriren sumes
realment importants per diversos motius, pero que venien compensades
amb d'altres anualitats més tranquil.les88.

La pressió fiscal de la Corona actuara com a motor d'aquest enlaira-
mento EIs 55.000 s.b. de l'any 1355 i els 47.000 s.b. de l'any 1356 supo-
sen un 60% i un 50% respectivament del total de despeses. En segon 110c,
i com a conseqüencia d'aquesta pressió, hi ha l'endeutament censal: tal
com hem vist, tot i que el recurs al gravós prestec tradicional disminuia
gracies a l'ús deIs canviadors89, des de 1353 s'activa una reacció en cadena
pel que fa al deute censal. Fins 11avors s'havia pogut anar mantenint un
equilibri i fer alguna redempció de rendes venudes en moments de neces-
sitat, pero, a partir d'aquest moment, l'ascens de les des peses per pagar les
pensions sera imparable. Aixó suposa més de 20.000 s.b. anuals, que
suposen el 22% de les despeses rany 1355 i el 26% rany 1356.

Les despeses administratives ocupen el tercer 110ci pot suposar-se que
també patiren un augment, conseqüencia indirecta de la pressió fiscal
(missatgeries, contractació de censals, plets,.. .). Aquestes despeses, junta-
ment amb els serveis a la comunitat (abastament, host, obres,.. .), pugen
l'any 1355 a 16.000 s.b. i l'any 1356 a 15.000 s.b., entre un 17% i un
18% anualment del total de despeses.

88 L'any 1338 el roral d'ingressos i despeses esrava enrorn als 75.000 s.b., pero l'any
1339 ja havia baixar als 47.000 (P. VERDÉS, Les finances municipal, p. 214). L'any 1350
rambé por resultar paradigmaric per calibrar l'abasr real d'unes finances municipals que,
en aquesra ocasió, no esran sormeses a la disrorsió de cap perició reia!. Les enrrades- una
mica desfigurad es després de la pesra- volren enrorn dels 27.000 s.b. Les depeses, punr de
referencia principal en un municipi sense previsió pressuposraria, sumanr despeses i deu-
res, no arriben als 35.000 s.b. (AHCC, FM, Clavaria, 1350).

89 Duranr els anys 1355-1356 soIs renim referencia a un présrec que no consra com a
ingrés dins els compres: «...Item fem donar o retenir pel dit nostre clavari C s., los quals dix que
dona epaga, present en P. Mil', porter del senyor rey, a un cambiador de Barchinona que li presta C
!l., les quals li falien a les pagues que lo dit clavari feu en la dita ciutat de MCCCCVIl !l. que
paga axí an Jacme dez Vilar, com al Prior de Cartoxa e an Jacme Sola, e la universitat no les
havie. E per tal que la dita universitat no encorreguéspenes de terz e altre moltes per rahó de les dites
C !l. dona de servey los dits C s. e {vagaren} al dit cambiador per III meses, zo és per tot setembre,
octobre e noembre...» (AHCC, Clavaria, 1355, f. 52 v.). Per ranr, el presrec era la darrera

opció i en una quanrirar perira, cosa logica si, com veiem, es gravava amb un 20% d'inre-
rés. Aixo no vol dir, pero, que no sigués un procedimenr sempre a l'abasr, al qual es recu-
rrira posreriormenr en momenrs de molra necessirar (M. TURULL, La configuració, p. 492).
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Pel que fa als ingressos, els percentatges de cadascuna de les parrides
és for<;a inestable degut al pragmatisme que s'imposava en la política
economica municipal per tal de fer front a les despeses esmentades. De
totes maneres, com ja s'ha dit, tres són els pilars de la hisenda cerverina
d'aquests anys: l'impost indirecte, l'impost directe i l'endeutament, basi-
cament censal.

Tots aquests canvis cristalitzaren durant els anys següents. A partir de
1356 s'atorgaren imporrants quantitats al rei per la guerra contra Castella
i l'any 1360 els ingressos i despeses pujaven ja a 136.000 s.b.90. Els anys
estudiats, dones, suposen l'inici d'un canvi definitiu en el panorama fiscal
i financer municipal. Tal i com va dir Roustit referint-se a la situació de
Barcelona abans i després de 1350, el repartiment sobre molts anys del
pes deIs anys de guerra es revelara impossible des del moment en que la
mateixa guerra esdevé permanent91.

LLIBRE DE CLAVARIA, 1355:

INGRESSOS:

90 M. Turull dóna més dades sobre la hisenda cerverina i la seva evolució al llarg de
la segona meitat del s.XIV que recolzen aquesta afirmació (M. TURULL,La configllració, p.
572-583).

91 Y. ROUSTIT, Op. cit., p. 119.

CONCEPTE QUANTITAT % TOTAL

Fise. directa 19.398s. 11d.b. 21 '09 %

Imposicions 65.034s. 2d.b. 70'72 %

Endeutament censal 7.000s.b. 7'61 %

Altres 524s.b. 0'56 %

Total 91.957s. 1d.b. 99'98 %
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DESPESES:

LLIBRE DE CLAVARIA, 1356:

INGRESSOS:

92 Inclou «1'Igualament» fer l'ocrubre de 1355 que fou 9.418 s.b. favorable a la vila.

CONCEPTE TOTAL % TOTAL

Fisc. reial 55.337s. 5d.b. 60'30 %

Endeutament censal 20.316s. 1d.b. 22'13 %

Aparell adm. 13.027s. 8d. mab. 14'19 %

Serveis 3.081s.b. 3'34 %

Total 91.762s. 10d. mab. 99'96 %

CONCEPTE TOTAL % TOTAL

Imp. directe 38.382s. 6d.b. 44'86 %

Imp. indirecte 23.274s.b. 27' 20 %

Endeutament censal 14.000s.b. 16'36 %

Altres92 9.893s. 3d.b. 11'56 %

Total 85.549s. 9d.b. 99'98 %
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DESPESES:

CONCLUSIONS

Les Corts celebrades a Perpinya 1'any 1350 per fer front a la revolta de
Sardenya i 1'esclat de la guerra contra Genova obren un període d'intensa
pressió fiscal de la Corona exercida, sobretot, damunt del bra<; reial.
Aquesta pressió és especialment important a partir de 1353 i l' any 1355,
després d'haver-se signat la pau de Sanluri, les universitats reials havien
avan<;at ja 280.000 U.b. al monarca. Durant aquest mateix període,
Cervera havia pagat 174.869 s. 9 d. ma b., que, sumats als 44. 578 s.b.
pagats durant l'any 1356, pujaven a un total de 219. 447 s. 9 d. ma b.
Aixo, pero, només havia fet que comen<;ar, ja que la pressió fiscal conti-
nuaria i fins i tot s'enduriria els anys següents amb la llarga guerra contra
Castella, amb les conseqüencies que d'aquest fet se'n derivaran politica-
ment, social i economica.

El mitja teoric per reunir aquests diners eren les imposicions. L'any
1353 comen<;aven a recaptar-se a Cervera- i a altres 110csreials- unes noves
imposicions per fer front a l'ajuda concedida al Parlament de Vilafranca
d'aquell any. El producte d'aquest impost indirecte, controlat pels regi-
dors municipals, havia de servir a la universitat de Cervera per amortitzar
en tres anys o en el temps que sigués necessari totes les despeses fetes per
avan<;ar els diners de l'ajuda.

En els Parlaments posteriors i durant els primers anys de la guerra
contra Castella continua la vinculació de les imposicions al pagament de
noves ajudes i a l'amortització del deute generat. Aquest fet va suposar,
atenent que el deute esdevingué cronic, la perpetuació de les imposicions

CONCEPTE TOTAL % TOTAL

Fise. reial 47.392s. 10d.b. 55'73 %

Endeutament censal 22.201s. 8d.b. 26'10 %

Aparell adm. 12.305s. 4d.b. 14'47 %

Serveis 3.135s.2d.b. 3'66 %

Total 85.034s.8d.b. 99'96 %
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al municipi cerverí. A partir d'aquest moment, 1'impost indirecte es
recapra. de manera regular i es convertí en un deIs pilars fonamentals de
les finances cerverines. Només en el període que va des de 1353 a 1356 la
ciutat recapra. 139.215 s.b. a través d'aquesta via.

En primera insd.ncia, pero, es va recorrer als canviadors. Aquests
agents financers eren capa<;os d'avan<;ar importants sumes de diners al rei,
que podia disposar-ne amb la urgencia que la situació requeria. Des del
Parlament de Vilafranca de 1353 els canviadors, entre els quals destaca
Jaume dez Vi lar, es feren carrec de les ajudes promeses al monarca i les
universitats reials hagueren d'assegurar els diners en les taules de canvi de
Barcelona i pagar en els pla<;os estipulats en el compromís.

Aquestes sumes, pero, havien de pagar-se en ajustats terminis i la tas-
ca era realment difícil per les universi tats. Davant dels problemes per reu-
nir rapidament els diners, es demanaren múltiples prorrogues als
canviadors, que donaven un temps preciós al regidors cerverins per poder
aconseguir les sumes requerides. Aquests ajornaments, pero, no foren
indiscriminats ni indefinits, perque 1'estabilitat de les taules de canvi
depenia del compliment dels terminis. Per aquest motiu, havent-se com-
promés el rei- o 1'infant- per escrit al pagament deIs pla<;os acordats i
havent-ho garantit amb 1'actuació deIs oficials reials, es troben referencies
a l' arribada de diversos porters reials a la vila de Cervera. La seva missió
era for<;ar a la universitat a pagar les quantitats degudes i, si calia, tancar
forns, molins i obradors per aconseguir-ho.

El recurs basic per fer front als pagaments més urgents a les taules
deIs canviadors fou la venda de rendes perpetues o vitalícies (censals morts
o violaris). En el Parlament de Vilafranca de 1'any 1353, com hem vist,
s'havia donat Hum verda a una cursa sense retorn en 1'evolució de l'endeu-

tament censal a Cervera i municipal en general. L'any 1354, amb més de
70.000 s.b. obtinguts a través de la venda de censals i violaris constitueix
una fita en aquesta evolució. Des de 1353 a 1356 s'havien obtingut
154.700 s.b. a través d'aquest procediment, constituint-se en el principal
recurs financer municipal.

L'esclat de 1'endeutament censal és evident i en un decenni 0350-
1360) e! volum de diners que es dedicava a pagar les pensions o interessos
d'aquest deute es dobla i passa deIs 15.000 als 30.000 s.b. anuals. L'any
1356 el rei havia donat permís al batlle de Cervera per signar les vendes
de rendes que realitzés el municipi per fer front al deute generat en les
ajudes concedides el rei per la revolta de Sardenya. El propi deute s'estava
auto-alimentant i, amb més o menys rapidesa, el procés es consolidaria
durant els anys posteriors. Amb tot, si hom pensa en el rapid expedient
que suposava la venda de censals i violaris per fer front a urgencies a curt
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termini es fa difícil entendre les dificultats per pagar els terminis de les
ajudes als canviadors. La resposta sembla que ha de buscar-se en els pro-
blemes que tindra el municipi en el mercat de rendes. Així, per exemple,
hem vist com 1'any 1355 la universitat no trobava compradors de censals i
enviava missatgeries a un radi cada cop més allunyat i 1'any 1356 es deci-
dia vendre rendes exemptes fiscalment per trobar censals a la vila.

Quina era la causa d'aquests problemes? El consell cerverí recordava
que, per raó de les armades i d'altres necessitats, tots els llocs reials de
Catalunya havien venut moltes rendes i en aquells moment no es trobava
compradors. Caldria tota una monografia per esbrinar-ne els motius, pero,
com hem vist, aquests compradors desconfiaven de les universitats. AIs
acostumats endarreriments en els pagaments de les pensions- sens dubte,
agreujats en aquests moments- s'hi afegia una política de remissió de
penes concedida pel rei als municipis per tal de no escanyar les finances
deIs seus principals provei"dors de capital. Per aquesta raó els compradors,
des de 1'any 1353, demanaran garanties per les seves operacions i reclama-
ran la «ferma» del rei en els contractes de censals i violaris.

A part dels dos grans recursos esmentats, les universitats disposaven
d'una altra via complementaria per obtenir diners: la fiscalitat directa.
Tradicionalment les talles havien estat la manera de fer front a peticions
reials ordinaries, com la questia, o extrordinaries i a altres depeses, impor-
tants, derivades del propi funcionament del municipio En el context estu-
diat, pero, l'impost directe era massa lent per fer front a les urgents
necessitats del monarca. Tot i que hi havia procediments extraordinaris de
recaptació (<<prests»), les talles esdevingueren un mitja complementari de
financ;ament pel municipi cerverí.

No obstant, la seva presencia continuara sent important dins els
ingressos municipals i hom ha de considerar 1'impost directe com el tercer
gran pilar de les finances municipals. Tant és així, que, per exemple, hem
vist com 1'any 1356 es recaptaven més de 38.000 s.b. a través de les talles
i que la redempció de 1'host a Castella es feia amb aquest procediment.
No és estrany, doncs, que regularment s'estimin els béns dels habitants de
la vila i que es facin talles per fer front a determinats objectius economics.
El volum de la seva recaptació sera major o menor, el factor político-
economic dins del municipi tindra més o menys importancia, pero les
entrades procedents de la fiscalitat directa sempre restaven presents dins
les rebudes dels llibres de clavaria i més d'un cop contituiren 1'ingrés més
elevat.

La conseqüencia última de tot aquest procés fou un canvi en la hisen-
da municipal cerverina i d'altres llocs reials de Catalunya. Les elevades i
contínues peticions de la Corona, l' augment i consolidació de l' endeuta-
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menr censal i, de rerruc, les necessirars adminisrrarives que se'n derivaren
provocaren un enlairamenr de la despesa que es confirmaria duranr els
anys posreriors, en el decurs de la guerra conrra Casrella. Logicamenr, el
resultar fou rambé un augmenr dels ingressos i 1'afermamenr d'un sisrema
fiscal i financer on prenien un ner proragonisme les imposicions en estrera
relació amb 1'endeuramenr censal i, de manera complemenraria pero no
menys imporranr, l' imposr direcre.


