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Des de mitjan segle XIV Lleida era una ciutat amb dificultats. La 
pesta dels anys 1348 i 1380 havia fet disminuir la seva població. La plaga 
de llagosta del 1358 havia assolat els camps1, i els donatius a !a Corona 
per afrontar la guerra amb Castella, la revolta de Sardenya i d'altres 
necessitats, així com les despeses municipals, obres a les muralles etc., 
l'havien carregada de deutes. De moment havia emès deute públic per tal 
de pagar els donatius i les despeses urgents, o almenys una part, però 
després calgué pagar-ne els interessos anuals: les pensions deis censáis 
i dels violaris. 

El pagament de les pensions dels censals es convertí aviat en un 
problema. L'any 1388 Joan I autoritzà la venda d'un capital de 20.000 sous 
jaquesos en censáis, a for de 30.000 per mil, per tal de poder pagar les 
pensions dels censáis venuts precedentment2. Però aquesta no podia 
ésser més que una solució provisional. Calia emprendre un pla de 
pagament de les pensions anuals i de reducció o liuïció del deute. Aquest 
pla produí greus tensions socials ja que els uns eren partidaris d'obtenir 
els diners necessaris per mitjà d'impostos, mentre que els altres eren 
partidaris d'obtenir-los per mitjà de talles o comuns proporcionals als béns 
de cadascú. Els impostos pesaven sobre tothom per un igual, mentre que 
el repartiment proporcional de talles havia d'afectar més, lògicament, els 
qui tenien fortunes importants, si el repartiment es feia segons apreciacions 

\ C.S.I.C. - Barcelona 
1. J. LLADONOSA, Història de Lleida, Tàrrega, 1972, p. 344. 
2. J. LLADONOSA, Història de Lleida, p. 546. 
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correctes dels béns de cadascú. 
El govern de la ciutat era pràcticament en poder de la mà major, els 

membres de la qual, segons les acusacions populars, procuraven afavorir 
els seus interessos i carregar el pes de les contribucions sobre el poble. 

L'any 1401, els caps dels gremis de la ciutat aconseguiren fer arribar 
al rei Martí llurs queixes contra els membres de la mà major i els rectors 
de la ciutat, que foren recollides pel monarca en un privilegi del 7 de març, 
en el qual autoritzava els caps, rectors o sobreposats de cada ofici 
menestral o de les confraries a reunir-se per separat i tractar dels 
perjudicis i de les opressions que sofríen i de la manera d'evitar-los; hi 
havien de convocar el cort de la ciutat o el seu lloctinent bé que, si aquests 
oficials no podien o no volien acudir a la reunió, podien congregar-se 
igualment. A més, el rei els autoritzà a nomenar missatgers per anar a 
tractar amb ell i a fer una caixa comuna per cobrir les despeses. 

El privilegi deia que tant Jaume I com Joan I havien concedit 
autoritzacions semblants, però sembla que Pere el Cerimoniós havia 
atorgat un altre privilegi a la ciutat pel qual prohibia qualsevol congregació 
general o especial del poble amb el pretext que era necessari per al bé 
públic de la ciutat. Sembla que la mà major i les autoritats ciutadanes 
degueren apel·lar contra l'autorització del 7 de març, invocant la concessió 
del rei Pere, i aconseguiren que el 16 de maig Martí l'Humà anul·lés la seva 
disposició anterior3. 

Sembla que durant l'any 1402 hi hagué a Lleida avalots i bregues que 
ocasionaren una mort i alguns ferits4. Martí l'Humà hi trameté llavors 
Berenguer de Montagut com a virrei, que, l'any 1403, dictà una sentència 
arbitral per solucionar les diferències entre les tres mans o estaments de 
la ciutat. Segons R. Gras, la mà major s'havia aliat amb una part de la mà 
mitjana, mentre que la resta d'aquesta mà i la mà menor feien un front 
comú; el motiu de la discòrdia era la qüestió que ja hem comentat del 
procediment a seguir per pagar les pensions del deute públic i anar-lo 
redimint per mitjà d'impostos o per talles proporcionals a la riquesa de cada 
ciutadà. El virrei decidí que la quantitat necessària es cobrés dos terços 
per mitjà d'imposicions autoritzades pel rei i la resta per talles o comuns. 
En aquest darrer cas, els béns mobles haurien de pagar el doble que els 
immobles, mesura aquesta darrera que havia d'afavorir l'estament popu-

3. ACA, C, reg. 2131, ff. 6 r. -7 (1401, maig, 16). 
4. J. LLADONOSA, Història de Lleida, p. 530. 
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lar. Per tal de fer possible el pagament de les talles de manera proporcional 
a la riquesa de cadascú, Berenguer de Montagut disposà que cada tres 
anys els veïns de Lleida haguessin de declarar els béns que posseïssin 
sota pena de taxació doble de la que aparegués a l'última declaració. El 
període de declaració començaria el primer de novembre i acabaria el 31 
de desembre i la talla s'hauria de pagar en tres terminis: abril, agost i 
desembre, sota multa del terç i embargament de béns. A la taxació hi 
havien d'entrar les propietats i també les collites, descomptat un cafís de 
blat i 40 gerres de vi per persona que vivia a casa del contribuent. Per tal 
d'assegurar el cobrament de les talles, el virrei disposà que als veïns que 
tinguessin censos a la ciutat, i els cobressin en els primers mesos de l'any, 
els pogués ésser retingut l'import total de la talla que haguessin de pagar 
aquell any. 

Pel que fa als impostos, el virrei establí: 
1) L'impost del blat. Caldria pagar 6 sous per cafís de blat que es 

portés al molí; 3 sous per cafís d'ordi i 4 sous i 6 diners si era mestall. La 
tarifa era la mateixa per a tots els majors de deu anys; els menors de quatre 
a deu anys pagaven mig dret i quedava anul·lat l'antic costum que els 
flequers paguessin tres vegades més que els particulars. Els ciutadans 
que, tot conservant el veïnatge residissin fora de la ciutat, haurien de pagar 
12 sous per cafís de blat que consumissin. 

2) L'impost del vi. Hauria d'ésser una sisena part del preu de venda. 
Hom hauria d'establir un compte per a cada colliter, on quedaria registrat 
tot el raïm que entrava a la ciutat. Els qui en residien fora haurien de pagar, 
per cada persona que vivia amb ells, 2 sous i 6 diners jaquesos. Hom féu 
excepcions a favor de pagesos i pastors. 

3) La resta dels impostos sobre carn, blat, peix fresc i salat, pes, 
almodí, mercat, etc. havien de continuar amb els mateixos imports que fins 
llavors. 

Tots els impostos havien d'ésser subhastats per Sant Miquel de 
setembre i adjudicats pel novembre. Si l'arrendament no bastava per a 
cobrir els dos terços de les càrregues de la ciutat, podrien ésser augmentats 
els impostos, en podrien ésser creats de nous o establerts sobre unes 
altres bases, que haurien d'ésser redactades pels paers i dos prohoms per 
cada mà. Si disminuïen les-càrregues de lax ciutat, haurien de disminuir 
també les taxes. 

La divisió de les tres mans, segons la fortuna de cadascú, quedà 
establerta amb els límits següents: tothom que tingués béns valorats entre 
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1.000 i 10.000 sous pertanyia a la mà menor, entre 10.000 i 20.000 sous 
a la mà mitjana i per sobre de 20.000 sous a la mà major. Quedaven 
compresos en aquesta mà els ciutadans honrats i els llicenciats5. 

La sentència arbitral no posà punt i final a les querelles entre la mà 
major i la mà menor sobre el regiment de la ciutat i sobre la manera 
d'afrontar el deute públic. Ens consta que, tot just després de l'elecció de 
Ferran d'Antequera com a rei en el Compromís de Casp, el mes de juny 
de 1412, la mà menor de Lleida ja li féu arribar les seves queixes contra 
la mà major. Això fou, segurament, el mes d'agost, perquè el rei Ferran hi 
respongué el 25 d'aquest mes. 

Segons els membres de la mà menor, els de la mà major, que 
manaven, feien despeses desorbitades i per afrontar-les imposaven talles 
que els demandants no podien pagar i havien d'abandonar la ciutat. Les 
despeses que havien provocat la queixa eren originades, precisament, 
segons la mà menor, per una ambaixada al rei, que devia ésser molt 
nombrosa. La talla imposada era de 3 sous i 6 diners per persona. El rei 
fou sensible a aquesta queixa i ordenà que la talla fos sobreseguda i que 
l'ambaixada no constés de més de quatre ambaixadors, cadascun dels 
quals no podria cobrar més de 21 sous diaris6. 

La mà menor s'havia avançat a inclinar el rei cap als seus interessos, 
però la mà major, malgrat que es mogué més tard, aconseguí anul·lar 
alguns dels avantatges aconseguits per l'oposició municipal. El 19 de 
setembre de 1412 el rei Ferran escrivia al governador de Catalunya, 
Guerau Alemany de Cervelló, que l'havia visitat Ramon d'Ossó, doctor en 
lleis i missatger de la ciutat de Lleida, el qual havia assegurat que la carta 
reial del 25 d'agost havia estat aconseguida amb falsedat i callant la 
veritat, ja que la talla imposada a la ciutat no havia de servir només per 
cobrir les despeses de l'ambaixada sinó també les de les festes que 
s'organitzaven per celebrar la pròxima entrada del monarca a la ciutat. 
Ramon d'Ossó demanà, per tant, que la carta del 25 d'agost fos anul·lada. 
Davant de la nova informació, el rei Ferran convocà els representants de 
la mà menor, que encara eren a la cort, i nombrosos juristes. Després 
d'estudiar la qüestió, decidí anul·lar la carta del 25 d'agost, però els 
representants de la mà menor al·legaren que la talla era contrària a la 

5. R. GRAS Y DE ESTEVA, Lapahería de Lérida. Notas sobre la antigua organización municipal 
de la ciudad(1149-1707), Lleida, (1909), pp. 96-99. 
6. ACA, C, reg. 2397, f. 4 r. -v. (1412, agost, 25). 
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sentència de Berenguer de Montagut que ja hem comentat i, després 
d'examinar-la, el rei els donà la raó i r.ianà que les despeses fossin 
eixugades tal com ho disposava la sentència: les dues terceres parts 
mitjançant impostos i la darrera part mitjançant talla. El rei es reafirmà en 
la seva decisió d'abolir la talla ja imposada i de limitar el nombre 
d'ambaixadors a quatre i la dieta completa, àmb acompanyants, a 28 sous 
diaris. D'altra banda, el rei disposà que, si la ciutat tenia diner líquid, com 
deien els membres de la mà menor, fos usat per a aquestes despeses a 
fi d'alleujar la talla. A més recomanà al governador Guerau Alemany de 
Cervelló que evités que, per causa dels canvis que aquesta decisió 
provocaria en la col·lecta dels impostos, que ja havien estat arrendats fins 
a Nadal, no fossin posats impediments a les operacions de moldre el blat 
i de premsar el raïm7. 

Oe tota manera, el 22 de març de 1413 hi havia encara litigi sobre la 
distribució de les càrregues de la ciutat i, a petició del nuncis lleidatans, el 
rei tornà a confirmar la sentència de Berenguer de Montagut sobre 
aquesta qüestió8. Durant els mesos següents, però, les tres mans 
degueren trobar alguna altra solució, que diferia en algun punt de la 
sentència, perquè els nuncis de la ciutat sol·licitaren al rei, que si el consell 
general, en el qual participaven membres de les tres mans, es posava 
d'acord a modificar algun capítol de la sentència de Berenguer de 
Montagut, ho podrien fer malgrat que el rei l'havia confirmada. El monarca 
respongué afirmativament a aquesta sol·licitud el 3 de juliol9. 

Pel febrer de 1413 s'havia resolt el litigi entre Guillem Rabaça, 
procurador dels prohoms de la mà menor, i els membres de la mà major 
sobre les despeses fetes a la ciutat per l'entrada del rei. Els prohoms i el 
síndic de la ciutat havien estat condemnats a pagar 94 florins, però el 8 de 
gener de 1414 aquesta quantitat encara no havia estat pagada, motiu pel 
qual el rei manà al cort i al veguer de Lleida que executessin la condemna 
i fessin pagar aquella quantitat a Guillem Rabaça10. 

Mentrestant, la mà major havia aconseguit una victòria en un altre 
afer molt important: el de la representació de les tres mans en el Consell. 
Segons el privilegi concedit per Pere el Ceriomoniós i la sentència de 
Berenguer de Montagut, dels cinquanta consellers que formaven el 

7. ACA, C, rog. 2397, ff. 18 v. -19 v. (1412, setembre, 19). 
8. ACA, C, rog. 2417, f. 38 r. 
9. ACA, C. rog. 2417, f. 119 v. (1413, juliol, 3). 
10. ACA.C. reg.2369, f. 18v. 



298 M. Teresa Ferrer i Mallol 

Consell, quinze havien d'ésser de la mà major, quinze de la mà mitjana, 
quinze de la mà menor i cinc havien d'ésser caps dels oficis, mentre tots 
plegats tinguessin un mínim de béns, és a dir, que fossin solvents. Però, 
com a conseqüència de les mortaldats i les males collites, la mà mitjana 
havia quedat molt debilitada i disminuïda, de manera que no s'hi trobaven 
prou persones amb béns suficients per cobrir les quinze places de 
conseller que els pertocaven. Per pal.liar aquesta desigualtat en el 
Consell, el rei concedí que les places vacants fossin cobertes per 
membres de la mà major, que tinguessin béns similars als de la mà 
mitjana. Això havia d'ésser només una solució transitòria i no havia 
d'afectar la validesa dels privilegis11. 

La mà menor no aconseguí reequilibrar aquesta situació fins al cap 
de dos anys: el 9 de gener de 1414, en efecte, el rei decidí que les vacants 
de consellers de la mà mitjana fossin cobertes una meitat per membres de 
la mà major i l'altra meitat per membres de la mà menor. Si la xifra de 
vacants no era parella, el lloc sobrant havia d'ésser cobert per una persona 
de la mà major12. 

En aquesta situació de pugna entre la mà major i la mà menor pel 
control del govern ciutadà, usufructuat fins llavors per la mà major, cal 
situar el memorial de greuges que la mà menor féu arribar al rei Ferran 
d'Antequera l'any 1413, pensant, potser, que el nou rei estaria menys lligat 
que els monarques precedents a la situació existent i que podria fer canvis. 
Creiem que val la pena estudiar-lo amb detall perquè no és gaire freqüent 
que ens arribin les queixes directes dels qui no manaven. 

Contingut del memorial 

La major part de les acusacions de la mà menor contra la mà major 
es concretaven en la mala administració des dels càrrecs municipals i. 
sobretot, mala distribució de la càrrega impositiva, que feien recaure sobre 
la mà menor. Els membres d'aquesta mà no podien suportar-la i havien de 
marxar de la ciutat, que es despoblava en benefici dels llocs pertanyents 
a ciutadans, que es poblaven, ja que oferien franquícies d'impostos als 
nous estadants. 

Segons el memorial de greuges no hi havia a la ciutat llavors més de 

11. ACA, C, reg. 2392, ff. 33 v. -34 r. (1412, octubre, 31). 
12. ACA, C, reg. 2392, ff. 150 v. -151 r. (1414, gener, 9). 
13. Apèndix, caps. 15,17,19 i 26. 
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1.500 focs, quan n'h: solia haver, deien, més de 6.00013. Sembla que, 
efectivament, la ciutat havia anat perdent habitants. Segons el fogatge de 
1365-1370, Lleida tenia 2.234 focs, que representaven uns 10.000 
habitants. Segons el fogatge de Lleida de 1413, la ciutat tenia llavors 1.213 
focs, xifra força pròxima a la que indica jel memorial de greuges i que 
equivaldria a 7.000 habitants14. 

No servia pas per fer augmentar la població de la ciutat l'actitud 
adoptada pels qui la regien envers els homes que havien vingut a instal.lar-
s'hi que, després de residir-hi tres o quatre anys, no eren defensats, 
(segurament contra el senyor del lloc d'on havien sortit). Segons la mà 
menor, els regidors de la ciutat actuaven així perquè aquests homes es 
veiessin forçats indirectament a sortir de la ciutat i tornar als llocs d'origen. 
Els membres de la mà menor hi veien els interessos de quinze o setze 
senyors de castells, ciutadans de Lleida, que tenien el govern de la ciutat 
en llurs mans i que així veien créixer la població de llurs castells, mentre 
la de la ciutat disminuïa. Lleida, en canvi, era sempre a punt de defensar 
els vassalls dels ciutadans fins i tot amb la host. La resposta del rei a 
aquest punt en particular fou que Lleonard de Sos se n'informés i fes 
observar els pactes entre les tres mans sobre aquesta qüestió15. De fet, 
malgrat les queixes de la mà menor, devia ésser la mà mitjana la que havia 
sentit més la crisi, si jutgem per la notícia, que ja hem comentat, que era 
precisament en aquesta mà on faltaven efectius per poder cobrir les 
quinze conselleries que els corresponien. 

Pel que fa als impostos, els membres de la mà menor es queixaven 
perquè havien estat administrats sempre per la mà major i, com que 
sospitaven que els arrendaments dels impostos eren arreglats a 
conveniència dels membres d'aquesta mà, que els compraven obertament 
o d'amagat, demanaren que els caps dels oficis es poguessin quedar 
aquests arrendaments pel mateix preu que en donés un altre, almenys 
aquell any. Creien que així es podria aclarir quant valien realment els 
impostos i es podrien evitar fraus16. 

Els membres de la mà menor exigien a més que tots els habitants 
de la ciutat i del seu terme, que era molt extens, contribuïssin en els 
impostos i tots els altres càrrecs de la ciutat. A aquest punt concret el 

14. J. LLADONOSA, Història de Lleida, pp. 491 i 495. 
15. Apèndix, cap. 26. 
16. Apèndix, caps. 1 i 28. 
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monarca respongué que havien d'aclarir a quin terme es referien17. 
Hi havia també queixes concretes contra impostos concrets. Ja hom 

vist que l'any 1403 la sentència de Berenguer de Montagut havia establert 
un impost pel blat, que era llavors de 6 sous per cafís que consumís cada 
persona que visqués amb el contribuent, mentre que els ciutadans que 
residissin fora n'haurien de pagar 12. Segons el memorial, aquests 
ciutadans senyors de castells o llocs comptaven menys gent de la que 
tenien realment a casa i pagaven per quatre o cinc persones quan n'hi 
tenien vint o trenta, mentre que un home pobre de la ciutat, que tenia a 
casa, entre fills i filles i algun mosso, deu persones, havia de menester 10 
o 11 cafissosdeblatal'any. Pagant-ne 8 sous per cafís, ja que sembla que 
la tarifa de l'impost havia pujat des del 1403, li tocava de pagar 70 o 80 
sous18. 

El memorial es queixava també de l'impost sobre venda de llenya a 
la ciutat, de dos diners per somada, que la feia pujar de 20 diners la 
somada a 2 sous. L'impost requeia sobre la gent pobre que no en podia 
fer gran provisió i l'havia d'anar comprant a mesura que la necessitava. Els 
ciutadans, que en feien provisió a l'engròs i l'entraven de fora, no el 
pagaven i tampoc els senyors dels castells, que vivien generalment en 
llurs castells i, si entraven a la ciutat, ja hi venien proveïts19. 

Quelcom de semblant s'esdevenia amb altres impostos, com el de 
la sal, les gallines, la palla per a conills, la carn salada, els llegums, etc.20. 
El memorial es queixava també de la creació d'un impost de 4 diners sobre 
la carn, potser la carn fresca21. 

Hi havia protestes, igualment, per l'impost de la farina. Per tal de 
millorar la població de Lleida s'havia acordat suprimir-lo i que els llocs que 
pertanyien a la ciutat paguessin 10.000 sous, que haurien de servir per 
ajudar a redimir o lluir 3.000 lliures de censáis. Però aquests 10.000 sous 
no es feren servir per a l'objectiu previst i a més hom havia creat un impost 
de 5 sous per "menjador" o consumidor, que significava un restabliment 
del dret de la farina i que no era previst que servís per redimir les càrregues 
de la ciutat22. 

Un altre bloc de queixes es referia a les talles o comuns. El memorial 
17. Apèndix, cap. 4. 
18. Apèndix, cap. 12. 
19. Apèndix, cap. 14. 
20. Apèndix, cap. 15. 
21. Apèndix, cap. 17. Cal dir, però, que aquest capítol no s'entén gaire bé. 
22. Apèndix, cap. 29. 
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de greuges recordava al monarca que la ciutat tenia el privilegi que, si calia 
repartir una càrrega, calia fer-ho per via de comú i proporcionalment. 
Assegurava que el rei Pere el Cerimoniós ho havia concedit per privilegi, 
bé que no sabien ben bé l'any, el 1381, el 1382 o el 1383, i denunciava, 
de passada, que l'any 1386 s'havia fet una talla per a redimir censáis del 
for de 20.000 per 1.000 i que, de la quantitat obtinguda, els dirigents de la 
ciutat n'havien presa una gran part per a altres usos23. Potser posteriorment 
alguna ordinació havia trencat aquest privilegi, perquè en un altre Hoc el 
memoria tornava a insistir que cadascú havia de contribuir proporcio-
nalment al valor dels seus béns en les càrregues de la ciutat, ja que això 
era privilegi i costum antic de la ciutat i pacte entre majors, mitjans i menors 
"no contrastant qualssevullaordinacions per qualsevol personaen contrari 
fetes, com sien fetes en desolació o despoblació de la dita ciutat"24. De tota 
manera, el memorial proposava una reforma d'aquest sistema en el sentit 
que es fes un repartiment global per cada mà, la qual s'hauria d'obligar pel 
que li pertoqués; suposem que la distribució de la càrrega entre els 
membres de la mà era considerada una qüestió interna. D'aquesta 
manera la mà menor esperava poder evitar la càrrega abusiva que la mà 
major feia pesar sobre ella25. 

Hi havia també queixes concretes: una es referia al fet que hom havia 
imposat mig comú o taxa i havia pujat més que el comú sencer26, unes 
altres es referien a fraus. El memorial denunciava, per exemple, que els 
ciutadans de mà major declaraven miserables i, per tant, exempts de 
contribució, més de trenta persones d'aquesta mà que tenien béns 
valorats entre 20.000 i 30.000 sous, mentre que la feien pagar a un pobre 
home, que no tenia més de 50 sous en béns. El memorial demanava que 
tothom que tingués béns que valguessin més de 100 sous hagués de 
contribuir en les càrregues de la ciutat27. El memorial denunciava també 
l'incompliment de l'obligació de manifestar els béns sota pena de 
confiscació, obligació a la qual ja ens hem referit quan hem comentat la 
sentència arbitral de 1403, i esmentava el cas concret de Francesc del 
Bosc, condemnat al pagament de 33.000 sous perquè no havia pagat 
comuns deguts i perquè no havia manifestat tots els béns, i que malgrat 

23. Apèndix, cap. 13. 
24. Apèndix, cap. 18. 
25. Apèndix, cap. 19. 
26. Apèndix, cap. 16. Cal advertir que aquest capítol no s'entén gaire 
27. Apèndix, cap. 10. 
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tot no havia estat obligat a pagar aquella quantitat28. 
El memorial insistia en diversos capítols en la idea que, si bé la ciutat 

estava molt endeutada, també hi havia un bon nombre de persones que 
devien diners a la ciutat, diners que els membres de la mà major que 
governaven el municipi no es preocupaven de reclamar. Un capítol poc 
precís, per exemple, demanava que els ciutadans amb deutes pendents 
a la ciutat per béns que haguessin heretat no poguessin al·legar que eren 
clergues per tal de no pagar. El rei demanà, en una resposta breu a aquest 
capítol, que els autors del memorial aclarissin quines càrregues rebutjaven 
de pagar i per quines causes29. Els procuradors o instigadors de la ciutat, 
que havien d'ocupar-se d'aquestes qüestions, almenys els qui fossin 
elegits pels oficis, havien de prestar jurament i homenatge de comportar-
se bé i en profit de la comunitat de la ciutat, segons ho demanava el 
memorial30, i tothom, fossin paers, clavaris, racionals, notaris o altres 
persones, que tinguessin coneixement d'algun deute envers la ciutat, 
l'haurien de denunciar als procuradors o instigadors quan aquests ho 
requerissin i els haurien de mostrar escriptures, llibres, etc.31. El memorial 
denunciava que algunes persones de Lleida devien a la ciutat grans 
quantitats de diners. Les raons d'aquests deutes eren en una escriptura 
feta per Andreu de Contijoc, dita "ei testament d'en Contijoc" i en un llibre 
que tenia Ramon de Carcassona i en altres llibres de la paeria. Ramon de 
Contijoc, un jurista que havia estat assessor del virrei Berenguer de 
Montagut32, havia estat amenaçat perquè sabia massa i havia hagut de 
marxar de la ciutat. Llavors era a Montblanc i els autors del memorial 
demanaven al rei que el fes acudir al seu costat per tal que aclarís tota 
aquesta qüestió33. 

Hi havia encara al memorial les queixes per diverses depredacions 
que havia sofert la ciutat i que, segons la mà menor, es devien a la incúria 
dels membres de la mà major que la governaven; per exemple, l'ocupació 
dels termes de la ciutat per part d'alguns senyors de castells, que l'havia 
deixada sense pastures on guardar el bestiar dels carnissers i d'altres 
persones, bestiar que ara talava la vinya i els conreus de l'horta. A més la 
ciutat perdia per aquesta causa els profits que reportava l'herbatge. 
28. Apèndix, cap. 20. 
29. Apèndix, cap. 5. 
30. Apèndix, cap. 6. 
31. Apèndix, cap. 7. 
32. ACA, c. reg. 2417, f. 38 r. (1413, març, 22). 
33. Apèndix, cap. 23. 
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Segons el memorial, eis termes exactes de la ciutat podien ésser 
comprovats tant per mitjà del llibre de la paeria de Lleida, on eren copiats 
els privilegis, com a través d'una enquesta34. 

La mà menor es mostrava disconforme també amb l'administració 
de les sèquies. Sembla que el bisbe de Lleida havia dictat una sentència 
segons la qual la sèquia de Segrià i el lloc fl'Andaní havien d'ésser restitu-
ïts a la ciutat o als hereus de la sèquia perquè els qui la regien la destruïen. 
La mà menor reclamava l'execució de la sentència i per això el rei Ferran 
d'Antequera encarregà al veguer de Lleida que s'informés de la qüestió i, 
si era tal com deien els membres de la mà menor, procedís en la qüestió 
amb el consell del seu assessor35. Els membres de la mà menor es 
queixaven, a més, perquè els arrendadors de les sèquies de Segrià i de 
Fontanet, malgrat que hi estaven obligats, no les netejaven cada any. 
Cobraven els emoluments, que pujaven cada any a 2.000 sous, però no 
feien les contraprestacions, raó per la qual el memorial demanava que 
fossin forçats a restituir els emoluments dels anys que no les havien 
netejades i que els diners fossin usats per redimir els censáis que la ciutat 
o les mateixes sèquies havien emès36. Sembla, però, que les sèquies i la 
seva administració eren un problema permanent37. 

Dins el bloc de queixes econòmiques hem d'esmentar encara els 
capítols referents als censáis emfitèutics, que no són prou comprensibles 
perquè es refereixen a disposicions anteriors que ignorem. Per exemple, 
el memorial es refereix a una declaració del bisbe de Lleida disposant que 
ningú pagués més dels dos terços dels censáis38. Sabem que els paers 
havien demanat al rei la revocació d'aquesta declaració i que el rei l'anul·là 
efectivament el 9 de gener de 1414, segurament perquè el bisbe no tenia 
autoritat per prendre una decisió d'aquesta mena. Llavors, però, ja havien 
estat reduïts alguns censáis, que del for de 30.000 per mil havien passat 
al de 25.000 per mil, operacions que el rei manà també revocar39. Sembla 

34. Apèndix, cap. 21. 
35. Apèndix, cap. 25. Sobre les sèquies del pla de Lleida cf. F. J. TEIRA VILAR, El régimen jurídico 
de aguasen el llanode Lérida (siglos XII a XVIII), Barcelona, Universitat. Facultat de Dret, 1977, 
pp. 94-123,136-172,215-225 etc. Cf. a les pp. 501 -502 un arrendament de la sèquia del Segrià 
de 1416, força pròxim a la data del memorial. 
36. Apèndix, cap. 24. 
37. J. LLADONOSA, Història de Lleida, pp. 568-576. 
38. El memorial no diu dos terços sinó dues parts, però suposem que aquesta és la interpretació 
correcta. 
39. ACA, C. reg. 2397, f. 124 r. (1414, gener, 9). 
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que, en el moment en què fou redactat el memorial, els paers n'havien 
sol·licitat la revocació, però encara no havia estat concedida i en aquells 
moments la revocació semblava anar lligada a la confirmació d'una 
declaració del rei Martí, que desconeixem, confirmació que demanava 
igualment ei memorial. Sembla que la sentència del bisbe havia decretat 
també una moderació dels salaris dels oficials municipals, que igualment 
quedà revocada, malgrat que el mateix dia de la revocació el rei n'aprovà 
una, l'any 141440. 

Aquests capítols sobre els censáis tingueren resposta particular del 
rei, que demanà que fossin exhibides ambdues declaracions, la del bisbe 
i la del rei Martí, a fi de poder-hi proveir41. 

Com a colofó de les queixes de caire econòmic el memorial demanà 
que els regidors de la ciutat retessin comptes de l'administració de les 
quantitats ingressades perdiversosconceptes: marmessories, el pont, les 
sèquies de Fontanet i de Segrià, el Marquesat42, comuns, mitjos comuns, 
taxes, clavaria de l'Estudi General, venda d'Alfarràs, rebudes de la mà 
morta, impost dels 5 sous per lliura dels qui se n'anaven de la ciutat, comú 
dels clergues, multa per l'avalot contra els jueus, etc. El memorial 
demanava també que s'expliqués en què havien estat distribuïts aquests 
ingressos43. 

Un darrer bloc de queixes del memorial feia referència a problemes 
de política municipal i a reivindicacions de la mà menor, com era el dret de 
reunió dels membres dels oficis i confrares de la confraria, amb la 
presència dels oficials reials perquè no derivessin en disturbis o s'hi 
tractessin coses no degudes. El memorial demanava una provisió semblant 

40. ACA, C, reg. 2397, f. 124 r. (1414, gener, 9). La taxació dels oficis municipals fou expedida 
per la cancelleria el mateix dia de la revocació de la sentència del bisbe. Els salaris quedaren 
taxats així: cada paer, 15 lliures jaqueses; el síndic, 20; el racional i el notari 35; el clavari, 12; 
el notari de lapaeria, 75; els inquisidors, 12; el notari dels inquisidors, 2; el pregoner o nunci, 
10; el porter, 10; cada assessor, 20; el procurador del Marquesat, 100, de les quals n'hauria 
de restituir 40 a la ciutat; el seu assessor, 50, de les quals també n'hauria de restituir 20 a la 
ciutat; l'almodiner, 15; els ambaixadors, 7 sous diaris cadascún: ACA, C, reg. 2392, f. 151 r.v. 
41. Apèndix, caps. 2 i 3. 
42. El Marquesat de Camarasa havia estat empenyorat per l'infant Martí a la ciutat de Lleida 
per a subvenir a l'empresa de Sicília. L'any 1409 el rei cedí al comte d'Urgell el dret de redimir 
el Marquesat: M. T. FERRER 1 MALLOL, El Patrimoni reial i la recuperació dels senyorius 
jurisdiccionals en els estats catalano-aragonesos a la fi del segle XIV, "Anuario de Estudios 
Medievales", 7(1970-1971), p. 399. 
43. Apèndix, cap. 22. 
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com la que havien concedit els reis precedents, però no deia res de les 
derogacions ni de les prohibicions de reunió que també hi havia hagut44. 

D'altra banda, el memorial demanava que els missatgers que la mà 
menor i els oficis enviessin al rei per qüestions de justícia fossin pagats 
també per la comunitat, com ho eren els missatgers de la ciutat. Per un 
ciutadà, deia el memorial, els paers sempre eren a punt de fer una 
missatgeria, però per defensar els interessos d'una comunitat, si no era 
dels majors, no volien pagar res45. 

Els autors del memorial demanaven també una modificació en el 
procediment d'elecció dels consellers que formaven el Consell municipal, 
qüestió que era, doncs, d'àmbit més general; es queixaven perquè els 
consellers eren gairebé sempre subrogats i elegits pels paers i demanaven 
que fossin sortejats pels membres de cada mà, major, mitjana i menor45. 

El memorial incloïa també una relació dels culpables del mal govern 
de la ciutat, tots de la mà major: Nadal Botella, Joan Romeu, Nicolau 
Gralla, FrancescdeSantcliment, BerenguerColom, Bernat i Pere OlzineJJes, 
Bartomeu de Santmartí, Pere Giner, Francesc Basset, Joan de Montgay, 
Ramon Berenguer d'Espens, Joan Perpinyà, Antoni de Montsuar, Ramon 
de Carcassona, Francesc del Bosc, Bertran de Pous i Jaume Navarra. 
Tots aquests formaven un grup compacte i havien nomenat dos procuradors 
en comú: Joan de Montgay i Joan de Carcassona; això demostrava, 
segons els autors del memorial, "tots ells ésser una cosa en destrucció e 
maltracte de la cosa pública, segons los feyts e experiència demostre"47. 

El memorial finalitzava amb una apel·lació al rei perquè, com a 
protector de la cosa pública, preservés la ciutat de desgràcies i proveís 
amb justícia per tal de posar remei a les coses que denunciava. 

La resposta del rei 

El rei Ferran d'Antequera respongué, efectivament, confiant a 
Lleonard de Sos l'estudi "in situ" de les queixes de la mà menor de Lleida 
i poders per resoldre algunes qüestions. Segons el memorial que li confià, 
Lleonard de Sos havia de demanar comptes a les persones que haguessin 

44. Apèndix, cap. 8 i cf. abans nota 3. 
45. Apèndix, cap. 9. 
46. Apèndix, cap. 11. 
47. Apèndix, cap. 27. 



306 M. Teresa Ferrer i Mallol 

administrat diners de la ciutat; si li'n devien, els haurien de tornar per a 
redimir part dels càrrecs de la ciutat. A fi que Lleida pogués pagar les 
pensions anuals a què estava obligada, havia de crear els impostos que 
calgués, d'acord amb els paers i prohoms de la ciutat, que fossin més útils 
i menys carregosos, però que no pugessin a més de 5.000 lliures. Aquests 
impostos haurien d'ésser arrendats en les millors condicions per al 
municipi. Un cop s'haguessin posat d'acord, hauria de consultar novament 
el rei, que prendria la decisió final. 

El monarca volia que Lleonard de Sos s'informés també de si les 
persones que havien governat la ciutat havien respectat la sentència de 
mossèn Berenguer de Montagut o s'havien excedit, ja que desitjava que 
fos observada. 

Lleonard de Sos s'havia de preocupar també de convèncer els 
interessats per fer noves reduccions dels interessos dels censáis, sota 
promesa que els reduïts serien els primers a ésser redimits48. 

Ignorem els resultats de la missió de Lleonard de Sos, però el 
memorial és prou significatiu per conèixer les dissensions que rosegaven 
la ciutat al començament del segle XV. 

APÈNDIX 

1413 

Memorial de greuges presentat al rei per la mà menor de Lleida 
contra la mà major, acusada de mal govern. 

ACA, Processos, lligall 102-27 (signatura provisional). 

Civitatis llerde. 
La reyal magestat deu ésser informada com la ciutat de Leyda és 

venguda a desolació e despopulació e per tal que mills e plus plenerament 
la dita informació sia aguda e com per colpa dels ciutadans de major mà 
és venguda e per lur mal regiment e voluntaris3 conseylls, inquisit to ben 
públich e prenent lo consell voluntari a lur propri profit e dan de la 
comunitat, han servat les maneres següents: 

48. Apèndix, final del document. 

a. Volutaris al ms. 
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[1 ] Primo, com les imposicions se sian regides tots temps per los de 
la mà major e la comunitat [ p, que sia empetrada provisió del 
senyor rey que los caps deis officis se puxen aturar lo arrandament de les 
imposicions per aquell preu que altre hi donarà. 

[2] ítem, com per lo senyor bisbe d£ Leyda fos pronunciat ho declarat 
que negú no pagàs sinó les duas parts dels censáis e ara hagen impetrada 
letra tàcitament del senyor rey, no hoyda la part, que aquella sia revocada 
fins que la declaració per lo senyor rey en Martí sia conformada, de açò 
pres carta pública lo discret n'Ambert Cardona, sia feta la dita carta en 
forma. 
Doceant declaracionem domini regis et cartam episcopi anno VIo. 

[3] ítem, que la dita provisió dels censáis emphiteòtichs sia haguda 
e confirmada per lo senyor rey, la qual féu lo senyor rey en Martí en 
València e que se-n porten translat autèntich. 
Doceatur et providebitur. 

[4] ítem, com lo terme de la ciutat se stengue en molts parts, paria 
que fos supplicat lo senyor rey que tots los habitants en la ciutat e termes 
de aquella degen contribuir en les comuns imposicions e altres càrrechs 
de la dita ciutat. 
Declarent qui termini. 

[5] ítem, com alguns ciutadans, hereus de lurs pares, avis o lurs 
antecessors, no contrestantque los béns que a lurs£ mans sien pervenguts 
ells, per tal53 com no han mullers, alleguen tonsura o ésser clergues, com 
per privilegi e costum de la ciutat sien tenguts de comunicar e pagar sos 
deutes, que sien forsats de pagar tot ço e quant se apparrà ells ésser 
tenguts. 
Declarent in guibus oneribus et qua causa recusant se de non solvendo. 

[6] ítem, que actès que diverses deutes són deguts a la ciutat, que 
sian forsats ab sagrament e homanage tots los procurados o instigados 
de les dites coses per part dels dits officis elets o elegidos que s-i hauran 
bé e leyalment a profit de la dita comunitat de la dita ciutat. 

[7] ítem, que aquells que los dits procuradors ho instigadors, vulles 
pahers, clavaris, racionals, notaris e altres persones, que per los dits 
procuradors o altre per ells serà request, hajan a denunciar ab sagrament 

b. En blanc a l'original. 
c. lur alms. 
d. tais al ms., amb la s, ratllada. 
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tots los deutes e donar2 scriptures, libres e altres mostres fahents per la 
dita rahó en poder dels dits procuradors ho algun de aquells de què serà 
request. 

[8] ítem, com la ciutat de Leyda sia stada preservada per lo ajust dels 
officis e confrares de la dita ciutat a vós, senyor, a qui per justícia lo dit 
regne és pervengut, segons que per cartes públiques appar, lo qual ajust 
se havia a fer davant los officials vostres o algú de aquells en presència 
dels quals no-s podia saguir algun sinistre ne proposar-hi coses no 
degudes que haver poguessen complimment e açò saben los dits vostres 
officials, vulles governador, vaguer e altres officials que presents hi sian 
stats, per què plàcia al dit senyor rey atorgar semblants provisions que los 
altres reys pessats havien atorgat. 
lam fuit provisum, llerde negando. 

[9] ítem, senyor, los missatgers qui venen a vós per la ciutat a consell 
venen a missions de la comunitat de la ciutat e-ls officis qui comuniquen 
e paguen en los càrrechs de la dita ciutat, paguen de lur bossa ço que 
damanam per justícia, així que súper justícia los dits officis demanan ço 
que proposen que fos peguat de la comunitat, car per un ciutadà faran 
diverses misatgerias e per una comunitat sinó en tant com toque los 
majors no voldrian haver despès I dr. 

[10] ítem més, fan miserables de XXX§ persones ensús, ciutadans 
de mà major, ho-s fan de mà major e val ço1 de cadascú d'ells passats XX 
m. o XXX m. ss. e són donats per miserables, e I pobre hom que no valrà 
ço del seu L ss. a aquell fan paguar en tots comuns e taylles, que plàcia 
al senyor rey que tot hom que valle ço del seu C ss. que tot hom haja a 
contribuir en los càrrechs de la dita ciutat. 
(... ) rex providebit. 

[11] ítem més, com los consellers quasi tots temps sian sorrogats [e 
elets] per los pahers, altres de mà major, que d'ací avant sien los 
consellers3 elegidos sian sortegats per cascuns e per los de sa mà, ço és 
los de mà major per los de mà major e axí de les altres mans, ço és, mitjana 
e menor. 

[12] Primerament, I pobre hom que serà en la ciutat tindrà entre fills 
e filles e altres misatges X manjadors, axí que haurà mester X o XI caffiç 
defórmente paguerà VIII ss. per caffiç, que muntarà l'any LXXo LXXXss., 

e. e donar, interlineat. 
f. Segueix del lur, ratllat. 
g. Segueix e\\, ratllat 
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e un senyor de castell per pag je que sirà catat per lili o per V manjadors 
e tindrà XX o XXX persones en casa he no peguerà sinó per lili o per V 
persones. 

[13] ítem, com la ciutat ha privilegi que si res s-ic ha a gitar que-s git 
per via de comú, ço és a sou e liura, la qual cosa lo dit senyor rey en Pere, 
per la sua ordinació en l'any de LXXXI, LXXXII o de LXXXIII e per 
consegüent fins en l'any de LXXVI féu servar lo dit privilegi per reembre 
los censáis de XX m. per mil, féu s-ich un tayll a sou e a liura en la ordinació 
del qual havia sagrament e homenatge de no toquar en aquell ni de plevir 
sinó que tot anàs en reembre. E si res s-ich havia a gitar que-s levàs a sou 
e a liura. E ells abusaren-ne que ne prengueren gran quantitat en altres 
usos. 

[14] ítem, han gitat imposició II dr. per somada de lenya que-s vendrà 
en la ciutat, e-ll hom que ven la lenya, axí com daria la somada de la lenya 
per XX drs. fa-la costar II ss. E aquest càrrech paguen los menestrals e 
la gent sòtil qui no han poder de fer provisió. E los ciutadans que fan 
provisió en gros en lenya e-ls senyors dels castells qui stan en sos castells 
e, quant entren en la ciutat, ja venen provehits, no-n paguen res. 

[15] ítem, semblantment en les altres imposicions, axí com de sal, 
de gallines, de palla per conills, carn salada, hoc encara tots legums que 
s-ich venen. E per aquesta manera la ciutat vé a despoblació e les lochs 
e als ciutadans se poblen e la ciutat se despoble, car al present, segons 
se diu, no-y stan MD fochs e solia-n-i star més de VI m. fochs. 

[16] ítem, en après gitaren mig comú e gitaran una tatxa, la qual puja 
més que si paguàs tot lo comú complit a altres és tan poch que si paguaven 
en lo comú C lis. ladonchs no pagaria sinó XV lis. 

[17] ítem, han gitat de tota imposició de carn Ull ds. per les quals 
coses se ha ap [...] de la ciutat e hix tot dia molta gent, en tant que la ciutat 
és venguda a menys que tantes places hi ha adés que adés més places 
hi haurà que alberchs e açò no sap greu als senyors de castells, car per 
la franquesa que ells fan als hòmens que hixen de la ciutatü los lurs lochs 
se poblen e la ciutat se desfà. 

[18], ítem com per privilegi e costum de la ciutat e covinença 
antiguement feta entre majors, mitjans e manors, quascú sia tengut de 
pagar segons valia de sos béns per sou e per lira., la qual covinença és 
stade jurada que los dits privilegis, costum e avinença feyts sien servats 

h. Segueix e açò no sap greu als senyors de castells, ratllat 
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e que d'ací avant negú no pach ni sia tengut de pagar sinó segons la valia 
de sos béns béns per sou e per lira., segons que per los dits privilegis e 
costum inida e pacte, avinença, és dictat e ordonat, no contrastant 
qualsssevulla ordinacions per qualsevol persona en contrari fetes com 
sien fetes en desolació e despoblació de la dita ciutat. 

[19] ítem, que si per ventura serà decoptat que no vullen pagar per 
sou e per lira., segons dit és, sinó que plàcia al dit senyor que sian partits 
los dits càrrechs a cascuna de les mans, çe és majors, mitjans e manors 
e que sien departits los càrrechs segons la valor que tanyarà a cascuna 
mà e que cascuna mà se hage a obligar lo interès que li toquarà de pagar 
cascun any a reembre aquells dins cert temps e alí s'aparrà quals lavaran 
les imposicions ni-n lavaran los càrrechs ni de quals mà hinc vendrà més 
gent ni a mà de qui se poblerà la ciutat ni-s despoblerà, car per los grans 
càrrechs que són imposats a la mà1 manor, ço és, per imposicions 
manjadós, bevedós, la ciutat és despoblada e los lochs dels ciutadans són 
poblats, per què, segons justícia e segons Deú aquest ladronici de 
imposicions hic deu ésser foragitat. 

[20] ítem, com cascú sia tengut de comunicar tots sos béns 
mitjançant sagrament e, si algú no stima segons ordinació de la ciutat, ço 
és lo béns que no seran stimats són confiscats, ço és la una part al senyor 
rey, l'altra a la ciutat, l'altra al acusador, que-y sia enquest diligentment e 
feta execució per tal que als presens sia càstich e als altres aximple e, si-s 
volen, bé trobaran la veritat e açò appar sobre en Francesch del Bosch, 
lo qual és stat condempnat per comuns deguts e per béns no stimats en 
XXXIII m. e pus per ordonament del qual la execució no és stada feta. 
( ) habere ( ) regiami. 

[21] ítem, com alguns senyors de castells s'agen occupat e pres 
alguna partida dels térmens de la ciutat, de què ja s'à feta enquesta alguna 
partida, ço és que-s trobarà que fos térmens de la ciutat, que fos restituit 
a la vostra corona, senyor, e de açò, senyor, se porà informar la vostra 
reyal magestat, axí per lo libre de la paheria de Leyda, en què són inserts 
los privilegis, com per informacions reebudes, los quals vos plàcia, senyor, 
de fer-vos mostrar de què-s saguex que per los bestiars dels carnicers e 
altres són talades les vinyes e altres possessions de la orta e açò per tant 
con no han altre loch hon tenguen sos bestiars. E axí la ciutat pert lo 
erbatge, terme e altres profits qui-s saguirien de aquell. 

i. Segueix, major, ratllat. 
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Aportentur processos et que allegantur ( ) domino rege providebitur. 
[22] ítem, senyor, com per los regidors de la ciutat sien preses 

diverses quantitats en peccúnies o monedes, axí de marmassories, del 
pont, de les cèquies de Fontanet, de Segrià, del Marquasat, comuns, mig 
comuns e tatxes, de la clavaria del Studi, de la venda de Alferraç e de açò 
que han reebut de mà morta. ítem dels Vss. per lira, de aquells que se-n 
van, ítem, del comú dels clergues, ítem, del insult dels juheus, de diverses 
altres coses, que sia dat compte e que sia vist en què són distribuïdes les 
dites monedes faent restituir veres e justes cauteles. 

[23] ítem, com diverses quantitats de peccúnies sien degudes a la 
dita ciutat per alguns de la dita ciutat per les quals munten* a gran quantitat 
de peccúnies, per diverses rahons contengudes en una scriptura feta per 
n'Andreu de Contijoch, apellada vulgarment testament d'en Contijoch, e 
en I libre, lo qual solia ésser en poder d'en Ramon de Carcassona hi altres 
libres de la dita paheria, si diligentment és encerquat, les quals coses són 
stades notades e capbrevades per n'Andreu de Contijoch, per lo qual 
notament fonch manassat e foragitat de la dita ciutat, perquè plàcia a la 
vostra reyal magestat de manar al dit n'Andreu de Contijoch, lo qual és en 
la vostra vila de Montblanch, que per informar la vostra reyal magestat de 
les dites vengue ací davant la vostra presència e que trametre translat del 
encant que-s féu dels feyts de la dita ciutat1, per tal que pus prestament sia 
agut lo feyt de la veritat sobre les coses en los presents capítols 
contengudes. 

[24] ítem, com los detenidors de la cèquia deCegrià e de Fontanet 
haguen tengudes aquelles ab certs capítols, entre los quals n-i ha un que 
fassen e sien tenguts de fer tots anys los scombres de les dites cèquies 
e açò hagen recusat de fer per diverses anys e hajan presos los 
emoluments de les dites cèquies, que per cascun any munten pessats dos 
mília ss. E con no sia digna cosa de pendre los emoluments de les cèquies 
sinó fan los scombres de aquelles, que plàcia a la vostra senyoria de 
forsar-los e restituir ço que reebut n'an dels anys que l'escombre de les 
dites cèquies no han fet he que açò que han reebut sia convertit en 
reembre los censáis que les dites cíquies o la ciutat fan, com en les cíquies 
e altres a [...] ministradors imposen e encarreguen censáis, los quals 
càrrechs se han imposar per lur àvol administració. 

[25] ítem, més, senyor, dien que com per sentència donada per lo 

k. muten al ms. 
I. Segueix, perquè, ratllat 
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reverent bisba de Leyda la cíquia de Sagrià ab lo loch de Andaní sia 
pronunciat ésser tornats e restituïts a la ciutat o hereus de la dita cíquia, 
per què suppliquen a vostra clemència aquells restituir als hereters de 
aquella com fins al present sia destroïda e mal manada per los regidors de 
aquella. 
Mandetur vicario quod facta fide de sentencia, si ita est ut dicitum, 
provideatur cum consilio sui assessoris. 

[26] ítem més, senyor, se segueixen inconvenients per aquesta 
següent rahó ço és, per tal com lo hom strany qui-s ve fer vehí e habitador 
de la dita ciutat e aquest aytal haurà stat en la dita ciutat per III o per llll 
anys. E si per algun cars haurà loch deffenció, aquell no volen deffendre 
e açò per tal que ell sia forçat indirectament axir-se de la dita ciutat e tornar 
dallà hon són hi és vengut. E gitant lo cas lo vassall del ciutadà qui és hagut 
per vehí és prestament deffès e socorregut per la dita ciutat, exint l'osth, 
si mester hi és, e en totes altres deffensions e remeys. Axí que lo vassall 
vostre, habitant en la dita ciutat és fet de pijor condició que lo vassall del 
ciutadà o altre. E açò, senyor, fan e tracten XV o XVI senyors de castells 
e ciutadans en los quals és lo regiment de la ciutat e són tot sovín pahers, 
que és contra privilegis e convencions, e pactes jurats e fermats entre 
majors, mitjans e manors, los quals plàcia a vós, senyor, fer servar, tenir. 
E de aquestes coses, senyor, se sagueixprofit e utilitat a ells, despopulació 
e gran dan a la cosa pública de la dita ciutat, car ab lo mal tracte dels 
manuts los forcen de axir-se de aquella e anar-se-n en lurs castells, hon 
són franchs de tota imposició. 
Scribatur Leonardo de Sos ut se informet de paccio de quibus hic fit menció 
et de his qui post pacta fuerint observata et, habita informacione, 
providebitur. 

De hoc est utile ut habeatur provisio. 
[27] ítem, senyor, són aquests XV o XVI desús dits los quals se 

saguexen: primerament Nadal Botelya, Johan Romeu, Nicholau Gralla, 
Francesch de Sant Climent, Berenguer Colom, Bernat e Pere d'Otzinelles, 
Barthomeu de Sant Martí, Pere Giner, Francesch Basset, Johan de 
Mongay, Ramon Berenguer d'Espens, Johan Perpenyà, Anthoni de 
Monsuar, Ramonüde Carcasona, Francesch del Bosch, Bertran de Pous, 
Jacme Navarra, Barthomeu Calbet, tots de la mà major, dels quals s'és dit 
e affermat procurador constituït en Johan de Mongay, ensemps ab en 

m. Segue/xexecucioni deducat, ratllat. 
n. Ramon interlineat. 
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Johan de Carcasona e açò en consell general de què se demostre tots ells 
ésser una cosa en destrucció e maltracte de la cosa pública, segons los 
feyts e experiència demostre. 

[28] ítem més, senyor, és veritatque en lo temps passat los de la mà 
major, a vagades en ubert, a vaguades en amagat, són compradors de les 
imposicions, d'on se seguex2 dapnatge e manor preu de les dites 
imposicions, per ço, senyor, plàcia a vós manar que aquelles sien aquest 
any liurades per aquell preu mateix encara [e] fossen stades, si les volran, 
ells bé assegurant lo preu. E de açò agen a fer fadigua per tal que d'ací 
avant se sàpia o versemblant se pugue presumir què se-n daurà haver 
d'ací avant e de açò se esquivaran fraus qui ara s-i fan, com aquells qui 
les venen moltes vagades sien d'aquells. 

[29] ítem més, senyor, per tal que la ciutat millor se poblàs fonch 
convengut e [concjordat que la imposició de la farina per tots temps fos 
foragitada de la dita ciutat e que fossen p[or]tats per los locs de la ciutat 
X m. ss. e no pus en ajuda de la reemença fahedora de les llim. lis. E ara 
en l'any de MCCCCXlll los manjadors se daguessen regonir per veure 
quant se podia siminuir dels III ss. qui són stats pagats en lo present any 
de MCCCCXII, han gitat per menjador V ss. axí que indirectament ymo 
directa la imposició de la farina qui era axellada, és statuïda, de la qual 
cosa se saguirà total despopulació de la dita ciutat. E açò que pigor és, los 
dits X m. ss. deuen servir en reembre los càrrechs e no se n fa res ni encara 
lo càrrech de les V ss. per manjador ara novellament atrobat, no és diputat 
en quitar res, axí que reste que per los majors són posats càrrechs 
insoportables, dels quals no s'espera refrigeri ni resurrecció alguna, 
lam est remissum Leonardo de Sos. 

Per què molt alt senyor, vós, qui sóts protector de la cosa pública de 
aquella ciutat e de tots vostres regnes e térras, plàcia a vós preservar de 
sinistres la dita vostra ciutat e provehir en les coses desús dites per remeys 
opportuns e condecents, mitjansant la vostra acustumada justícia, la qual 
vos reputerà a gràcia e mercè. 

o. Segueix damp. ratllat 
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Memorial de resposta del rei, encomanat a Lleonard de Sos. 
ACA, Ibídem. 

Memorial de les coses que per part del senyor rey deu fer en Leonart 
de Sos en la ciutat de Leyda. 

Primerament que deman e haje compte e rahó de aquelles persones 
que hajen administrades monedes per la universitat de la dita ciutat e 
aquelles que trobarà per justícia restituidores faça sens dilació, ab deguda 
manera, restituir e tornar per ço que de aquellesc se puxen fer aquelles 
luicions que serà possible dels càrrechs que la dita universitat ha. 

ítem, per ço que la dita ciutat pus fàcilment pusque pagar les 
pensions o annuals que la dita universitat fa, ensemps ab los pahers e 
prohòmens de la dita ciutat, tots de una concordia, facen imposar de nou 
aquells drets e sobre aquelles coses que a ells serà ben vist que sia major 
utilitat e menys càrrech de la cosa pública de aquella, axí que no sia més 
avant la quantitat de cinch mília Jlrs. e que-s venen o s arrenden ab 
aquelles condicions que sien necessàries a menys dan de la universitat. 
E axí vist per ells e concordat ans que les dites imposicions venen o 
arrenden, scriven de totes les dites coses al senyor rey, vist aquell los puxa 
rescriure ço que volrà que se-n faça. 

ítem que ab diligència se entrameta e haje vertadera informació si les 
persones qui han tenguda la administració del regiment de la dita ciutat en 
excedir o exhigir monedes per pagar les annuals pensions o en altres 
coses hajen excedida la ferma sentència dada per mossèn Berenguer de 
Montagut e aquella faça guardar. E si alguna cosa sobrarà, guardada la 
sentència, que sia per a convertir en los càrrechs de la dita ciutat. 

ítem, que procure ab sàvies maneres e bones induccions que los 
censáis ja carregats a menor for sien reduïts a major, donant reclam que 
en l'acte del quitament d'aquelles sien primers dels altres del menor for 
remuts, tota vegada servint la orden e forma de la sentència donada per 
lo dit mossèn Berenguer. Rex Ferdinandus. 

p. Segueix, que trobarà per justícia, ratllat. 




