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Un problema crònic: la propietat de l'aigua. 

Durant tota l'Edat Mitjana Cervera patirà els problemes generats 
entorn a l'abastament i la propietat de l'aigua de corrents superficials i 
pous. Recordem que ens trobem en una zona on l'aigua és un bé 
necessari i escàs. Això explica els conflictes que es generaran per 
l'aprofitament de l'aigua dels torrents de la comarca. En el nostre cas el 
principal punt de referència és el riu Ondara; corrent de limitat cabal i 
sotmès al capriciós règim torrencial mediterrani. 

M. TURULL ens diu que les necessitats d'aigua per regar les 
plantacions de Cervera entren en contradicció amb els interessos de les 
comunitats veïnes. L'augment de les necessitats econòmiques, entre les 
quals destaca l'alimentació, haurien fet que Cervera se situés en posició 
de domini vers la rodalia. En competència per l'aigua /guanyarà el 
combatent més fort política i econòmicament'. 

^ TURULL. M.; Agricultura i ramadpria a Çpfvpra ala sXII i XW.: "Miscel·lània Cerverina" VIll, 
(Cervera. 1992). p. 68. 
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Així doncs, és comprensible que el problema de l'aigua fos 
constant. Més quan la vila havia crescut i les necessitats eren 
considerables. Unes necessitats que ja no sols afectaven el regadiu i el 
consum domèstic, sinó també altres activitats "urbanes" com els molins 
de gra, els drapes o la tinyeria. Èl 10 de juny de 1356, el Consell tem que 
surti gran mal de les desavinences entre el terratinents de les hortes 
sobirana i jussana, d'un cantó, i els blanquers i cuyracers, de l'altra, per 
qüestions de sèquies^. 

El municipi prendrà part en l'assumpte, però no existeix cap 
document que reguli l'ús i propietat de l'aigua. Segons les necessitats 
s'anirà generant, a través dels conflictes, una sèrie de privilegis que 
poden donar-nos una idea aproximada de la situació existent a l'època 
que ens ocupa. 

El 1303 la universitat de Cervera havia adquirit sèquies i terres pel 
seu veïna^ prop de la font d'Ondara .̂ El 1337 l'infant Jaume, 
procurador general de Catalunya, es persona a Cervera per solucionar el 
contenciós que enfrontava la vila amb els homes de Pallerols i amb 
Bernardo del Canós pel seu molí. El motiu: les obres a la font d'Ondara i 
a l'eixugador, que obstruïen els regs d'aquella gent i impedien la força 
suficient perquè el molí pogués moldre. La sentència favorable a 
Cervera*. 

L'any 1363 Pere III permet regar les planes de la Magdalena i 
d'altres possessions que encara no es regaven fer braçals i preses^. 
L'any 1373, el monarca autoritza la recerca i ampliació de les venes 
d'aigua que arribaven a la font del Bordell, més alta que la font d'Ondara. 

2 CANELA, M.; Cervera: l33S-13fi4. Pestes, fams i guerres.; "Miscel·lània Cerverina" IV. (Cervera. 
1986), p. 60. 
^ TURULL, M.; Agricnlhira i ramaderia a Cervera als sJClI i XIV.; p. 67. 
* ÍDEM; p. 67. AHCC, Clavaria, 1337, f. 44 r., 67 r.: Una canalització que beneficiés a Cervera 
perjudicava els regs i el molí dels homes de Pallerols. L'infant Jaume va sancionar que "...los paers e 
prohomens de Cerverapuxen ferdenxarpexera epexeres, e encara molins, si negun embarck fahiyen a 
¡a dita font e a l'exugador d.aguella...". 
5 Í D E M , p. 68. AHCC, Privilegis, 1363. octubre, 17, f. 115 V.-116 v..Trasnat de 1375, abril, 9, 
Pergamins. 
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La major afluència d'aigua havia de permetre regar i produir més blat, la 
gual cosa beneficiava a Catalunya, segons indica l'oficî . 

Cervera havia aconseguit l'ús de les aigües de les fonts de manera 
progressiva. El rei va concedint la prerrogativa a mesura que la pressió 
era més fort<̂ . A partir d'ara el Consell mantindrà litigis constants per 
l'aprofitament d'aquesta aigua .̂ 

El cultiu del raïm i l'abastament de vi. 

Tot i que a Cervera encara no s'ha realitzat cap estudi amb una 
certa entitat quantitativa per poder determinar amb exactitud com era el 
paisatge agrari que rodejava la vila, si que tenim alguns indicis que ens 
permeten formular algunes hipòtesis. 

M. TURULL destaca la gran importància que tingué el cultiu 
mediterrani del raïm en aquestes contrades. Fins, tot i que tampoc ho 
fica en ferm, fa una refleidó interessant' G. DUBY va insistir que durant el 
S.XIII i XrV s'hauria produït una minva generalitzada del cultiu de 
cereals a les viles urbanes en favor de la ramaderia i la vinya. Aquest 
tampoc és exactament el cas de Cervera, però una especialització 
vitícola rebria el suport d'un entorn amb petits nuclis que haurien satisfet 
el blat necessari en el mercat local. A més, la vinya necessita una cura 
constant i mà d'obra abundant que pot garantir un nucli poblat i amb 
capacitat d'atreure gent de la rodalia .̂ 

Un dels indicis més importants per afirmar la importància d'aquest 
cultiu és l'actitud totalment compromesa del Consell respecte a la 

^ ÍDEM. p. 68. Segons l'autor, l'aigua, a més de les nece<t8ÍtaU domèstiques esdevé sens dubte un 
factor econòmic. Amb el privilegi el rei anuncia al senyor del Castell del Bordell, Dalmau de Queralt, 
que no gosi oposa^8e a la conces-sió. Aigües i camins són regalies que el monarca administra segons 
]a seva conveniència. 
' ÍDEM. p. 68-71. A. DURAN ISANPERE: IJihrr-deCpivera.: Curial. Barcelona, 1977, pp. e»«9: 
dedica un capí-tol sencer del seu llibre a la lluita per l'aigua i ens mostra com aquella dinjunica va 
seguir molt de temps. 
^ ÍDEM. p. 74-75. G. DUBY; la agricultora medieval (9Q0-1500̂ .: CIPOLLA (ed.); Uisíaáa. 
Económica de Europa., vol. 1, Barcelona, 1979, p. 205. 
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producció vitícola de la vila. Un compromís que es reflectebc en les me
sures preventives i organitzatíves que anualment dictava el municipi. 

El 1317 ja s'indica que els jurats de la vila tenien el costum d'elegir 
guardians dels vinyòvols i dels fioiits. Els guardians havien de vigilar pels 
termes que no es devastés la verema ni els empelts .̂ 

En segon lloc, el Consell també controlava i organitzava l'inici de 
la verema. Aquesta era una pràctica inflexible i es penava durament als 
que la desoïssin. Fins i tot les partides de la vila estaven subjectes a 
regulació. Les dades variaven d'un any a l'altre en fiínció de com estava 
de madur el raïm. El Consell es faran ressò de les opinions, de vegades 
contràries, sobre el moment més oportú per començar la collita, però 
sempre tindrà l'última paraula"'. 

M. TURULLens posa l'exemple de finals d'agost de 1333: "les gens" 
demanen als paers que, atès que el raïm ja és madur, en previsió de 
pluges o altres accidents permetin veremar. El Consell farà una crida 
una setmana després permetent-ho. Primer es veremaria en les quadres 
jussanes i sobiranes, els primers dies del mes de setembre, i després 
fins a la festivitat de Sta. Maria la gent podia veremar al cor de la vila'V 

Durant els mesos de setembre i octubre, doncs, es generava una 
activitat anormal a la vila a causa de la verema: "...e ara venemes que la 
gent sLnch aplegué molta... per tal com inch ha molta gent..." *2 gj 
Consell també prendrà la iniciativa en l'organització d'aquella 
immigració temporal: "...En aquesfo proposat en Conseyll que la venema 
es convenientment madura e asaunada, e es mester que les venemes sien 
cuidades ab temps per que aquells que han entorn de venir a les dites 
venemes hic puxen venir a les dites venemes per que.s puxen alegrar del 

ÍDEM, p. 77. L'autor s'exten més en aquesta i d'altres obres en la figura d'aquests guardians que 
depenien del Con-sell. 
1" ÍDEM. p. 78. 
^^ ÍDEM. p. 78. AUCC, Consells 1332-1333. 26 r.. 88 v.. L'autor indica que en algunes ciutaU 
sembla que era usual conrear vinya dins del recinte murallat, la qual cosa dóna una idea d'una 
estructura urbana poc atapeïda en les àrees laterals. 
^2 ÍDEM, p. 75. AHCC; Consells. 1395.9 v. 
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guiatge e franquesa que alegrar se poden los vinents a les dites vene-
mes...". Es propicia l'arribada de mà d'obra per veremar aviat i evitar els 
perjudicis de possibles accidents climàtics i'. 

Paral·lelament el Consell, per tal de facilitar la collita, es 
preocupava per les obres públiques, com l'adobament d'algun camí en 
mal estat i necessari en aquelles dates. 

El compromís del Consell amb aquest cultiu no serà sols oficial, 
sinó també personal. Així es reflecteix en el seu funcionament com a 
institució: durant el període agrícola- i abcò vol dir llaurar i sembrar blat, 
però sobretot dedicar-se a la verema- les sessions de la Paeria minvaven 
en assistència de manera molt accentuada". 

Finalment, la vila aplicava una política proteccionista en benefici 
dels productes locals. Es prohibia comprar verema a ningú dels castells 
de la rodalia de Cervera i tampoc es permetia que la gent forània la hi 
vengués lliurement. El contraban era conegut i perseguit per les 
autoritats municipals. Només es feien exepcions en cas de cojuntures 
desfavorables'̂ . 

Totes aquestes mesures les hem trobat reflectides en la 
documentació de la dècada dels 70 del s.XIV: 

- El 7 de juliol de 1377 hi ha referències que algunes persones 
portaven verema i fruita amagada sota l'herba i l'espigat. Per aquest 
motiu es prohibebc que cap home o dona vagin a espigar o fer herba on 
hi hagi vinyes o plantes, penant amb cinc sous o vuit dies al castell a qui 
contrafaci. "...Eque nuyll hom no gos metre venema ans dia..."^^. 

- El 8 de setembre de 1373 hi ha una acta on es reflecteix tot el 
procés seguit anualment: primer, el Consell fa crida perquè es comenci a 

'^ ÍDEM. p. 75-76. AHCC, Consells. 1393,93 r.. 
*̂ ÍDEM. p. 77. 
5̂ ÍDEM, p. 77. 

^° AHCC; Consells, 1377, juliol, 7; f. 34 v. Aquesta mesura es repeteix l'any 1379; AHCC; Clavaria, 
f.86r. 
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veremar, determinant "...que tot hom comenz a venemar en les guàrdies 
jussanes e sobiranes diluns primer vinent e diyous primer vinent per tot e 
que tot hom que a les dites venemes venrà savi e segur segons que tots 
temps es estat ordonat". 

Després ordenen "...que nuil hom ne nulla fembra de qual que 
stament sie no gos bagotar ne aportar deguna fruita de degun troz que seu 
no sie daquía la festa de Sent Miquell, sots ban deXsous." 

"...ítem que degun venemadorno gos aportar raïms ne fruita de i on 
serà logat ne de degun altre loch, sots ban de perdre lo loger." 

I finalment "...que tots los camins que són asolats per ayguats o per 
altre cas sien adobats a fmoso de cala] e que.ls pahers hi asignen persones 

L'intervencionisme del Consell, però, a més de protegir els 
interessos dels productors locals, respon també a un interès econòmic 
pel que fa al control estricte de l'entrada de verema. 

D'una banda trobem el delme i l'onzé que gravaven una desena i 
una onzena part, respectivament, de la collita. L'origen, evolució, 
funcionament i municipalitat d'aquests impostos encara no ha estat molt 
es-tudiat i aquest no és el moment per fer-ho." Amb tot, podem dir que 
durant l'època que ens ocupa tenim notícies que el Consell arrendava el 
cobrament d'un onzè i/o delme per fer front a la fretura de recursos 
econòmics i que entre d'altres productes gravava el vi. 

Així, el 7 de gener de 1373 trobem que en una acta del Consell 
"../o aforada la verema dels delmes de Uany posat, zo és somada de mul a 
VI sol. e de ase IIII sol. ..."^\ El 10 de desembre de 1372 "...lo conseyll 
acara la venema, zo és somada de mul a XII (XVI?) sol. e somada d.ase a 

^' AHCC; Consells, 1373, setembre, 8; f. 27 V.-28 r.Aquesta mesura es troba repetida en tres 
ocasions en el volum de Clavaria de 1378; f. 78 r., 79 v., 91 v. En la darrera referència, per exemple, 
es donen quatre lliures, vuit sous i sis diners a Bernat de Vilagrassa: "...com lo camí que va vers lo Pou 
per les pluges fos fort asolat en tant que bèsties no.n podien puyar e fos gran necessitat per les venemes 
We-S adobas...". 
^* AHCC; Consells, 1373, gener, 7; f. 9v.-10 v. 
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V (XV?) sol. ..."19. El 20 de febrer de 1377 "..stimaren la verema del 
delme, zo és samada de mul X sol. e somada de ase VII sol....^^^^. Aquesta 
voluntat fiscalítzadora es veu sobretot en la legislatura de 1379: el 24 de 
febrer de 1379 "..^ pro-posat en conseyll que ja saben com els altres 
consell fo acordat que l.onzé fos venut e alguns murmuren sobre zo que 
era ordonat que la venema pagàs, zo és XII diners per somada de mulla e 
VII diners per somada d.aze, e dien que atesa la valor de la venema que és 
masa, per que pregaren al consell que acordàs que farien sobre aquest 
feit... Sobre lofeit de l.onzéfo acordat per lo conseyll que sia spatxat e que 
sia venut segons es estat ordonat, quant és de la venema fo acordat que la 
somada de la venema de mull o de rocípach VI diners e de ase IIII diners. 
E en la forma e manera sia íJenMí..."2i. El 13 de setembre de 1379 es 
presentava en consell la disputa entre els que opinaven que la verema ja 
era madura i els que pensaven el contrari. Sobre aquest fet ^\.fo acordat 
que diluns primer vinent comenz ham de venemar en les quadres e de 
diluns primer vinent a VIII dies que venemen Per tot, que los pahers 
asignen als portals certes persones que scriven puis que zo que.s deu pagar 
per Lonzé que.s pos en poder del clavari.,."^. 

Un altre motiu d'interès econòmic pel Consell era la Imposició que 
gravava la venda del vi i la verema. Aquesta modalitat d'impost indirecte 
era arrendat anualment a particulars i en el cas del vi, juntament amb la 
carn, era el que donava majors beneficis al municipi. M. TURULL en la 
seva tesi destaca aquest fet i ens presenta els ingressos anuals del s.XIV. 
També assenyala, però, que a diferència d'altres imposicions, la del vi 
presentava una gran irregularitat^^. 

En els capítols que s'han conservat trobem una extensa casuística 
referida a aquest producte, sobretot en el volum corresponent a finals del 
S.XIV i principi del s.XV *̂. Un fet que de per sí ja és indicatiu de 

^^ Al·ICC; Consells. 1373, desembre, 10. f. 36 r. 
2" AHCC; Consells, 1377, febrer. 20; f. 11 r. 
21 AHCC; Consells, 1379, febrer, 24; f. 9 r.-9v. 
22 AHCC; Consells. 1379, setembre. 13; f. 33 v.- 34 r. 
23 TURULL, M.; Oligarquia, fisralitaf i r^gim miiniripal al món urbà dfí la Catalunya medieval 
(Çeivera entre laOfi i U30V;TPSÍ doctoral,UB, Barcelona, 1989; p. 1060-1061. 
2* AHCC; Actes i Negocis, 1353; f. 15 v.-16r. i 1414; f. 11 r.-14 v. 
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l'interès del Consell. Deixaré, però, per un altre estudi la seva 
transcripció i no entraré en detalls. Sols citar alguns aspectes que poden 
ajudar-nos a captar una mica més la importància d'aquest cultiu a la vila. 

En primer lloc i com a tret distintiu d'altres imposicions, els 
compradors havien de tenir una persona a cada quarter que fes en llur 
nom albarà a aquells qui compraven vi "en gros". Aquesta és una dada 
il.lustrativa del volum i intensitat que devia tenir la transacció de verema 
i, sobretot, vi arreu de la vila. 

En segon lloc l'ordinació que "...tot hom strany qui comprarà vi en 
gros per portar lo fora la vila ne.ls termens e demanarà albarà, haia a 
jurar en poder dels compradors de la imposkió que lo vi vol per portar lo a 
beure fora la vila e los termens. E si contrari ere atrobat que pach la 
imposició e perdé lo vi e pach LX solidos de ban...". Paral·lelament "...que 
degun hom strany ne privat no gos metre vi dins la vila de Cervera o 
termens daquella ab bèstia o sens bèstia ne en deguna manera, ne encara 
venema de vinyes qui no sien de contribució de la dita vila, sots ban de LX 
solidos e de perdre lo vi e la venema e la bèstia qui ho apor4arà, lo qual vi 
serà vessat sens sperança de gràcia alcuna..."^^. La política del municipi 
era complexa: d'una banda garantir l'autoabastament d'un producte de 
primera necessitat com era el vi i controlar-ne en tot moment la sortida: 
de l'altra, protegir els productors locals; i; finalment, integrar-los 
plenament en el mercat de la vila per poder fiscalitzar-los. Sembla, 
doncs, que la producció autòctona estaria en condicions, els anys 
normals, de subministrar vi a la vila. Fins i tot podrien comprar-ne 
"homes estranys" sempre que el vulguessin per "beure". 

El fet que els capítols d'imposicions estiguin en mans del Consell, 
el qual pot modificar-los en tot moment, ens ha de fer tenir present que 
tota una dinàmica socioeconómica s'amagava darrera aquesta política 
fiscal. 

Altres imposicions també ens informen indirectament de la 
importància del cultiu del raïm. Em refereixo concretament a la de la 

25 AHCC; Actes i Negocis, 1414. f. 13 r.-14 r. 
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"ferreria, portals i fusta". Entre els productes que es graven trobem: 
cubs, tones, barrils, cèrcols, portadores,.... Fins aquí tampoc no ens hauria 
d'estranyar gaire si considerem que el vi era un producte de primer 
ordre en la dieta de l'època. El que si que és indicatiu és la referència 
única i concreta que apareix pel que £a a la venda de llenya a la vila: a 
banda del capítol dedicat a la "llenya" en general, n'hi ha un segon, de 
major extensió que ens diu *\..que si alcun singular de la vila venrà o 
comprarà sarmens d.altre singular de la vila o daltre en gros o a compte, 
si les compren en gros e.n qualque mane-ra les compre sien comptades per 
lo comprador e lo venedor. E que.n pach e sie tengut de pagar de cent 
gavells de sarmens tres diners lo venedor e altres tres diners per centenar lo 
comprador e axísegons més o menys a la rahó matexa..."^^. 

I finalment cal pariar d'un altre mitjà municipal per fiscalitzar tots 
els aspectes de la producció vitícola: l'impost directe. El "manifest" 
inclou, per una banda, entre els béns mobles la verema i els "vfacells vi-
naders" (recipients per guardar el vi). El Consell repetebc sovint que 
tothom ha de manifestar, entre els seus béns, la quantitat de verema i de 
safi'à que produeix^ .̂ Aquest fet és de per si indicatiu, com també ho és 
que quasi tothom manifestí "vbcells". Però no ens permet apreciar la 
importància relativa que podia tenir la vinya respecte a altres cultius, ja 
que segons el moment del any en què es manifestava la quantitat d'una 
collita o una altra era major. 

En aquest sentit hem fet un intent d'aprojdmació quantitativa a 
través de la manifestació de béns immobles, entre els quals trobem les 
vinyes. Gairebé tothom tenia algun terreny plantat de vinya. En el nostre 
càlcul hem h^ballat sobre les mencions a "vinyes" o "mallols" respecte a 
altres cultius. Evidentinent hi ha grans limitacions si tenim en compte 
que no se'ns especifica la superfície de les parcel·les. Tot i això, tampoc 
pretenem donar resutats exactes, sinó més aviat una tendència amb 
totes les reserves que es vulgui. 

26 AHCC; Actes i Negocis, 1414; f. 18 v. 
27 TURULU M; Agricultura... •: f. 75. 
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Així doncs, treballant sobre el manifest del quarter de la Plaça de 
1374 i el de Montseré de 1378, hem trobat que hi ha 649 mencions a 
"vinyes" i "mallols" sobre un total de 1680. És a dir aproximadament un 
38*63%; una xifra que no és gens descabellada si tenim en compte tot el 
que hem dit (QUADRE 1). 

El cultiu del safrà: un producte comercial. 

El safrà és una planta iridàcia bulbosa, acaule, de fulles linears i 
flors violetes (Croctts sativus). Es cultivava pels seus estigmes que eren 
utilitzats, secs, com a espècie en el condiment dels aliment i sobretot, 
amb finalitats industrials, en el tint de tebdts. 

La planta reclama hiverns no gaire rigorosos (es gela a -10", -15"), 
estius calorosos i secs i tardors dolces i fresques; li calen terrenys 
lleugers, descoberts i airejats. Hom ha d'esmerçar molt treball en el seu 
cultiu: la plantació s'ha de fer a mà i la collita de les flors és més pesada 
que la del cereal. La recol·lecció dura més o meys tres setmanes, tenint 
en compte la desclosa de les flors, es fa a la tardor, i les hores més 
propícies són les del matí. Les flors són esteses damunt de canyissos, i 
es confia a les dones la cura de treure'n els eètams, que formen el safrà 
de les cuineres. L'estam després es sotmet a una operació de des-
secació-torrefacció que li dóna el color característic. Es necessita un 
nombre molt elevat de flors perquè quedi una part de producte 
comercialitzable. El safrà torrat ha de ser conservat a cobert de l'aire, 
per a no esventar-se, 1 a cobert de la humitat, que en compromet la 
conservació i l'aroma; hom el posa en un indret sec i fosc. Les 
condicions de conreu i preparació fen que sigui un producte de preu 
elevat; una "espècie d'origen occidental"^*. 

El grans mercats del safrà eren Vilafranca del Penedès, Igualada, 
Santa Coloma de Queralt, Cervera, Tàrrega i Balaguer. Cervera es 
trobava al mig de la ruta principal del safrà que anava de Ueida (amb la 

28 CARRÈRE, C; Barcelona 1380-1420. Un centre pconòmio en ^poca de crisi.: Curial, Barcelona. 
1977: p. 366-367. 
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proximitat d'un gran centre poductor com era l'Aragó) a Barcelona^ .̂ 
L'activitat de mercats com els d'Iguala-da, Balaguer o Cervera 
contribuïen a fixar la cotització, però eren les transaccions fetes a 
Barcelona les que decidien en darrera instància. La demanda d'aquest 
producte serà contínua, la collita sempre trobarà mercats en el comerç, i 
els compradors estrangers estan sempre a punt al costat dels mercaders 
catalans i barcelonins. Es per aquest motiu que: "el pagès català sembra 
el blat, poda la vinya i planta els bulbs, amb la diferència tantmatebc que 
la darrera operació es feta amb una finalitat lucrativa no de 
proveïment"3o. 

Molts habitants de Cervera feren safrà i el Consell, igual que amb 
la verema, acostumava a inter-venir en molts assumptes que afectaven 
aquest producte. 

Una primera intervenció institucional, d'origen reial, data de 1337: 
s'ordenava que tothom fes bon safrà sense "grochs e sens tot 
encamarament". En les Corts de Perpinyà de 1351, Pere III es 
manifestaria enèrgic en les mesures contra el frau del producte: qui 
cometés frau perdria el safrà, que seria cremat, i el puny '̂. 

Els paers també escoUien càrrecs per reconèbcer el pes i la qualitat 
del safrà que es venia a la vila, des de 1332 com a mínim. Aquests 
vigilants cobraven quatre diners dels venendors de Cervera per cada 
taulell que controlaven, mentre que els venedors de fora de Cervera no 
havien de pagar res^. 

L'interès del Consell en aquest producte, igual que passava amb la 
verema, també era fiscal. Igual que amb la producció vitícola, un primer 
impost municipal era el delme i/o l'onzè. L'any 1379 és il·lustratiu de 
com funcionava l'onzè del safrà i de la importància del cultiu. 

2^ CARRKRE. C: Barcelona 1380-1420.1 In rpnirp w^onòmic on èpQca de crisi.: D. 369. 
f' CARRÈRE.C.;üjíjàL;p. 372-373. 
II TIIRllI.1. M.: Aprit^nltiira....: p. «2^3. 
^2 TllRULL M.: Agricultura....; p. 83. 
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El dijous 4 d'agost de 1379, en la sessió del Consell se'ns diu que 
s'ha de cuj^lir segons es ordonat l'onzè de la verema i del safrà. Sobre 
aquest fet es determina que es faci collir l'onzè de la verema tal com és 
ordenat i que l'onzè del safrà "...que.l donen al encant e si.s pot 
convenientment venre que.l venen, sinó que ho tomen en consell e lavos lo 
conseyll acordar ha..."^. 

Aquestes disposicions tenen continuació el dimarts 13 de 
setembre en una acta en que es decideix "encantar" l'onzè del safrà. S'hi 
trobaria un bon comprador "...sí cascú feia sc^ament e homenatge de 
onzenarbé e leallment...". Pel que £a al cobrament d'aquest onzè hi ha un 
dubte, ja que alguns "...dien que mala cosa serà si onzenen en flor per zo 
com se guanyarà...^\ Finalment, "...es mester que sie ordonat l.on-zé de la 
verema ('que coincideix amb la promulgació del permís per veremar^ o 
del saffrà qui.1 cuyMrà ne c<jw..." .̂ 

El dia 26 d'aquest mes ja s'havia fet encantar l'onzè del safrà i a la 
taula que havien fet posar ",..»o s.í trobaren sinó C lliures, per que 
pregaren que s.ifarie...". La resposta del Consell és escollir quatre pro
homs, R. d'Avinyó, G. Talavera, Domingo Oldomar i P. de.n Font, per 
que "...cercassen tots los termes per estimar los saffrans veylls e novells..." i 
"...puys regonexeran al les manifestacions que les gens han feits si han bé 
denunciat...". Llavors el consell podria realitzar "...Justament ...taylla del 
onzè que.l dit saflrà deu pagar..." per mitgera^. 

33 AHCC; Consells, 1379, agost, 4; f. 29 v. 
3* AHCC: Consells, 1379, setembre. 13; f. 33 r.-34 r. 
3^ AHCC; Consells, 1379, setembre, 26; f. 37 r. i v. i Clavaria, 1379; f. 105 r. Una hipòtesi interessant 
que m'agradaria plantejar (ja que no he trobat res publicat que m'ho aclarís) és la de les mesures del 
safrà. En aquesta ocasió s'onzenava per "mitgeres", mesura de capacitat que també trobem amb el 
blat i que equival aproximadament a uns 90 1; fet inconcebible si pensem en 90 1 de safrà en pols i 
veiem a quant es tassava la "mitgera" de safrà en els manifestos: 3 o 4 s. (AHCC; Manifest, 1374). E^ 
per això i per una referència que trobem respecte a l'onzè de 1379 (f. 33 r-34 r.), que pensem que 
quan es paria de "mitgeres de safrà o bri de safrà" es tracta de safrà en flor, és a dir, collit i sense 
treballar. La qual cosa significa que el pes o producte resultant equivalent a aquesta mesura de 
capacitat devia ser molt escàs. Pel que fa al safrà el.laborat, o en pols, es mesurava en lliures i unces. 
La lliura de safrà, també anomenada petita o fruitera, al País Valencià equival a 16 unces, i cada unça 
equival, aproximadament, a uns 30 gr, ficant un terme mig (ALSINA. FEUU i MARQUET; Eeans. 
mides i mesures deia Països catalans.: Ed. Curial, Barcelona, 1990). 
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El procés de 1379 es tanca quan es paga a P. Cortés, escrivà del 
municipi, pels seus serveis: "...haviefeits e reebuts manifests per l.onzé e 
feita una taylla semblant d.aquella de.n P. Brunet e encara feita la taylla 
del onzè dels mobles en partida e per moltes altres fahenes..., perzo com 
avie reebudes les denunciacions de la venema e les seguretats que havien a 
fer cascun singular que bé e fellment denunciarien quant blat aurien ne 
quanta venema e per scrivir les denunciacions del saffrà e per molts 
albarans que hac a fer per la denunciado de la venema. J^^. 

Després també trobem la imposició que gravava la venda del "bri 
de safrà". M. TURULL ens diu que atenent als ingressos del Consell en 
concepte d'imposicions, el safrà acostumava a ser el quart producte més 
rendible. Els productes que tenien un arrendament més alt eren el vi, la 
carn i el pes dels molins. Després d'aquests ja venia el safrà amb 
quantitats força semblants al preu del blat. El valor de l'arrendament del 
safrà oscil·lava força d'un any a l'altre. L'any 1337 va ser quan es cotitzà 
més alt, amb 5.000 sous, i el 1380 es quan va caure més baix, a 1.600 
sous. Turull contrasta la tendència de la imposició del safrà respecte a la 
tendència del blat i observa que de l'any 1355 fins a 1378 la imposició del 
safrà sempre fou superior al valor de la del blat. A partir de 1378 les 
quantitats són semblants. L'autor cerverí es pregunta si va baixar la 
producció o el preu del producte 37, Potser, a nivell de suggeriment, 
caldria girar la vista cap a la greu alarma d'abastament de cereal de 1376 
per explicar aquest fenomen. 

Els capítols de 1353 ens diuen que la imposició prenia en la venda 
del safrà dos diners per lliura de diners; a pagar un diner el comprador i 
un altre el venedor^. Aquesta política municipal, beneficiosa pel Consell, 
però, amb la proximitat de la vila veïna Tàrrega com a mercat rival tindrà 
alguns problemes si no sap mantenir un equilibiri entre els beneficis dels 
mercaders i els ingressos de la Paeria. Aquest és el cas de 1362 quan els 
mercaders de Cervera, quebcosos perquè obtenien pocs beneficis, 
decidebcen vendre el safrà produït a la mateixa vila als mércate veïns de 

"^ AHCC: Clavaria. 1379; f. 109 iv.-l 10 r. 
37 TURULU M.; Agricultura... •: p- 8 4 « . 
^ AHCC; Actes i Negocis; 1353; f. 7r.-7v. 
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Tàrrega i Vilagrassa que gaudien d'ordinacions més suaus. Els paers es 
mostraven preocupats i intentaren d'evitar que els mercaders se 
n'anessin fora a vendre el safrà de Cervera^ .̂ 

I finalment trobem el Manifest i l'impost directe. Una gran 
quantitat de veïns manifesten safrà i el Consell es preocupa perquè així 
ho facin. A nivell de mostrar una tendència, si ens fixem en els 
manifestos de la Plaça (1374) i Framenors (1375) veiem com 78 dels 254 
manifestants en el primer i 87 dels 287 en el segon, declaren tenir 
migeres de "safrà, cabeza de safrà o bri de safrà". En ambdós casos, i 
tenint en compte que tampoc es declara immediatament després de la 
collita, un 30% dels veïns tenen safrà. 

Tot ens fa pensar que Cervera i la comarca era un important 
centre productor i exportador: 

Les ordinacions de fira de 1392 sols citen draps i safrà com a 
productes, juntament amb els pesos i balances, la venda de draps 
francesos, la intervenció de notaris, corredors i "hostes" en les vendes, 
els serveis de tendes, habitacions, llits i foc, l'abastament de comestibles 
(pa, vi, carn i d'altres queviures) i altres aspectes del comerç tèxtil*". 

A. de Riudovelles, mercader, "...dix que havie en companyia ab en 
Ramon Bargues e ab en Jacmc de Munt, pesat ço és entre draps, deutes e 
saA-à e diners, segons que pus larch s'apar en un quem que té en G. 
Borraz, notari, per menut que puge a MCC s....". També manifesta tenir 
60 lliures de bri de safrà que a 15 sous per lliura munten 900 sous*'. 

Berenguer de Castelltort, mercader de Cervera, el 15 de novembre 
de 1373, en el seu nom i en el d'Antoni Vilar, soci seu i mercader del 
mateix lloc, absent, constituebc en procuradors seus a Jaume de Vall, 

^9 TIlRniJ, M.; Agrionltura....: p. 83. 
*" GUAL CAMARENA. M.; la ffria de Cpivfr.-i y sus privilf-gins (s VIV .̂: "Martínez Ferrando, 
archivero. Miscelánea de Estudios dedicados a su memoria". (Madrid. 1968); p.l83. 
*1 AHCC; Manifest;! 374: f. 70 r. 
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mercader de Barcelona i Bernat Codony, de Cervera, perquè "negociïn" 
amb "draps, safrà, diners i qualsevol altra mercaderia*^. 

A. Miró, mercader, "...dix que ha CXXXV lliures de bri de safra que 
pesa XV sous per lliura, lo qual ha en companya ab en Ramon dezArchs 
que pesa e manifesta.l..." dos mil sous* .̂ 

G. Lambart i Perico Gilabert, mercaders de Cervera, reconeixen 
deure a P. Lambart, mercader de la dita vila, 1650 sous m.b.t. ratione 
brini safrani que li van comprar el dia 9 de març de 1372. 

Fins i tot el Consell hi veia un negoci rodó per fer diners. L'any 
1372 tornem a trobar en Bernat Codony, corredor, actuant pel Consell 
davant Bernat Lambart, de Montcortés, perquè els vengués 400 lliu-res 
de safrà^^ Aquests negocis, però, no sempre sortien bé i el 4 d'agost de 
1379 trobem que ^\.fo pro-posat en conseyll per los honrats pahers que ja 
saben com dos pahers de voluntat de lur conseyll aquest any compraren a 
espera alguna quantitat de safrà e costa prima compra XXXIX sol. e com 
foren a Barchino^a no trobaren qui.ls en donàs sinó XU sol. E per zo 
com la lliura era major perderé si masa, ara han agut ardit de.n P. Dan 
que del saffrà no trobe comprador sinó a espera e encara no.n trobarie sinó 
XL sol. poch més. E segons dita de mercadés "Saffrà és per menys a valler, 
no per més"..."*^. Amb tot, el Consell no es desanimarà, tot i que no 
deuria tenir gaire bona fama en el negoci: *\..com la universitat agués a 
pagar mol-tes e diverses quantitats de moneda a diverses persones e no 
aguesen moneda de que Ics dites quantitats pagar poguesen e lo nostre 
conseyll acordàs que manlevasen aitanta quantitat com mester aguesen a 
bara-ta o en aquella millor manera que poguesen e nos no trobasem 
deguna barata. Efos a nos dit que NAndreu Cavalera avien venal alguna 
quantitat de saffrà, però que per res no.l venrie a la universitat. E nos ab 
conseyll de nostre conseyll secretament fesem comprar lo dit saffrà als 
honrats en P de Vergós, menor de dies, e an G. Lambart a spera de IIII 
mesos, per zofem donar an Anthoni Cridà, comprador de la imposició del 

42 AHCC; Fons Notarial; Ramon RAMA: Uibres, 1373; f. 64 r.-65 r. 
*3 AHCC; Manifest; 1374; f.63 r. 
** AHCC; Clavaria; 1372, f. 18 v. 
*^ AHCC; Consells. 1379. agost, 4; f. 29 r.-30 r. 
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saffrà per imposició a ell pertanyent per la dita compra a- MCCCCXLV 
lliures...."*^. 

Per acabar aquest apartat només indicar que aquest era un cultiu 
idoni per rendistes. Un curiós contracte de "complantatio" de 1373 així 
sembla indicar-nos-ho: Fra Arnau Folcran, prior de S. Pere el Gros, dóna 
per quatre anys a Antoni de LLor, habitant de Cervera, una terra la zona 
deis Frares Menors per plantar-la de safra. Les condicions: haurà de 
plantar-hi safrà l'any proper vinent i en farà cinc parts o sorts. D'aquestes 
cinc parts el prior i els seus successors tindran dret a una que ells 
escolliran. Les restants quatre parts seran d'Antoni de Uor i ell podrà 
disposar lliurement de la collita de safrà que en surti durant el terme 
prescrit. Si vol, salvant el safrà del prior, allí matebc podrà sembrar-hi 
blat; llavors haurà de donar 1/4 de la collita en garba al prior. Aquest li 
dóna permís perquè pugui regar-ho amb l'aigua de la bassa del seu molí i 
del reg que va de l'hort cap aquella terra. 

C. CARRÈRE fa una hipòtesi interessant sobre la importància del 
conreu i de l'exportació del safrà, relacionant-ho amb el dèficit de cereals 
de Catalunya. La demanda d'aquest producte hauria decantat als 
pagesos cap a un conreu especulatiu, i, per tal com el safrà reclama 
bones terres de conreu, a abandonar els cereals. A aquest panorama 
afegim encara la importància de la vinya i ens adonarem que les 
coryuntures difícils comprometran l'abastament d'unes ciutats no prou 
auto-suficients de blat. La importància financera del safrà no hagués 
existit sense una bona entesa, exposa Carrère, entre "el mercaders 
exportadors i els productors .... i àdhuc entre els productors rurals i la 
burgesia rendista". "De les exportacions que li permetia aquest conreu 
especulatiu, sembla que , bon any per mal any, Catalunya tenia amb què 
pagar les seves importacions de productes alimentaris, encara que els 
venedors dels uns no fossin els compradors dels altres..."*'. 

** AHCC; Clavaría, 1379; f. 71v-72 r.. La història continua i es complica en els següents folis del 
mateix volum: f. 74 r., 76 r., 81 r.. 85 r., 91 v. i 95 V.-96 r.. 
* ' CARRÈRE, C; QjLjáL: p. 377-378. TURULL, M.; Agricultura...,; p. 85. 
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La ramaderia i els carnissers. 

La carn sembla ser un element important dins la dieta alimenticia 
d'època medieval. Aquesta circumstància farà que el Consell prengui 
part de manera activa en l'abastiment de carn a un preu i una qualitat 
acceptable. 

Debcant de banda el consum de bestiar menut, que en molts casos 
procedia de les vitualles de la pròpia família, trobem que la carn de les 
bèsties "grosses" estava totalment regulada pel municipi. M. TURULL va 
reconstruir, més o menys, el possible funcionament de l'assortiment 
càmic de Cervera a través de referències trobades en la documentació 
municipal i establint paral·lelismes amb les ordinacions d'altres 
poblacions* .̂ En el present treball podrem ampliar i verificar aquestes 
dades a partir del capítols de carnicería que hem trobat des de 1427 *^. 

A Cervera els carnissers tenien els seus propis ramats i els 
explotaven pel seu compte. El servei de carnisseria, però, era regulat pel 
municipi que negociava les condicions de la venda amb els carnissers. 
Els paers atorgaven als carnissers un o més taulells per vendre la carn 
que escorxaven i tallaven, fixaven els preus de venda i tenien cura de la 
qualitat i l'aspecte sanitari de la distribució^. 

Per entendre-ho millor podem fer un repàs als capítols d'algun dels 
anys que s'han conservat, per exemple els de 1428 ^^: 

Els capítols eren concordáis, finats e fermats entre els paers de la 
legislatura i els carnissers pel termini d'un any que començava a la festa 
de Pasqua de la Resurrecció de Nostre Senyor, A Cervera existien en 
aquesta època dos carnisseries; una camiceria maior, que comptaria 
amb dues taules i que es trobaria a la plaça major o prop d'ella; i una al 
Cap Corral que comptaria amb una sola taula. 

f* TURULL, M.;Agriciilüiia^:p. 87-84. 
^^ AHCC; Actes i Negocis; 1427-1438. 
5° TlJRUlJ, M.; Agricultura....; p. 88. 
51 AHCC; Actes i Negocis; 1428, f. 11 r.-15 r. 
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L'oferta de carn era força variada i la tasca encomanda als paers 
era que la vila estigués ben abastada de tots aquests productes. L'any 
1428 trobem carn d'ovella i anyell, de moltó, de bou, de porch, de cabrit i 
de vedell. El Consell, d'acord amb els carnissers, ficava preu a cada un 
d'aquests productes, fent-hi algunes distincions segons edat, pes o sexe: 
carn d'ovella, carn d'anyell, carns de moltó, carn de bou, carn del porch 
mascle, carn de la porcha prim somada, carn salada de porch mascle, carn 
salada de porcha, carn de cabrit de pes i carn de cabrit de let que no pes 
quatre lliures^. 

A través dels capítols podem apreciar tot un ritme quantitatiu i 
qualitatiu de consum de carn, reflectit en les ordinacions destinades a 
obligar als carnissers a tenir la vila bastida de carn. Crontravenir o no 
complir aquests acords comportaria una multa pecuniària. 

La carn més consumida deuria ser la d'ovella, anyell, moltó, porc, 
carns salades i bou, ja que després d'acordar els preus el primer que 
s'obliguen els carnissers és a tenir les carnisseries bastes d'aquests 
productes. No complir-ho suposa un ban de vint solidos per caseu e per 
cada vegada que contrafaran, del qual ban amor ni gràcia no.ls puxe ésser 
feta^. 

Un cop acordada aquesta mesura que podríem qualificar de 
caràcter general, aparebcen els problemes concrets a què s'havia 
d'afi-ontar l'abastament de carn de la vila. El primer de tots és l'abasta
ment de carn d'oví durant els mesos estivals, l'època de la 
transhumància cap a les muntanyes. En previsió d'això ^\..los dits 
camicers deffacen e tallen e tallar e daffer sien tenguts los mesos de juny, 
juliol e agost tres moltons primáis cascun dia per cascuna taula e més si 
més ni haurà mestersegons la necessitat del temps..."^. 

^ AHCC; Actes i Negocis; f. 11 r.-l 1 v.. M. TURULL (Agricultura....: pp. 88^9) també fa referència 
a la fixació de preus pel Consell a la primavera de 1332 i troba que hi havia moltó, vedella, bou, porc 
ftesc, carn salada, anyell i ovella, boc o crestat, cabra i cabrit (...)• 
^ AHCC; Actes i Negocis; f, 11 v. i 14 r. 
^ AHCC; Actes i Negocis; f. 11 v. 
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El segon és l'abastament de carn de bou, un animal que no devia 
estar molt estés per aquestes contrades. Així doncs, "...los dits camicers 
tinguen e tenir sien tenguts les dites taules bastes de bones carns de bou 
segons dessus es dit: de la festa de la assensio prop sdevenidora tro sus per 
tot lo més de la fira. Ço és que cascun dissabte hagen a matar un bou en la 
dita vila. E lo dia de les festes del Corpus Christi e de Sent Johan que.n 
maten tants com mester ne hauran. E lo mes de la fira ne hagen a tenir 
totes les dites taules ben bastes tant com mester ne hauran, sots ban de vint 
sot4S per caseu e per cada vegada que contrafaran."^. 

Com veiem era important també satisfer els visitants de la fira. En 
el cas que hem vist es tracta de la carn de bou, "...per ço que la gent 
defora vila perproffit de tal se.n puxen portar de la dita carn..." ^. Però 
era amb tots els altres productes càmics. L'exemple més il·lustratiu és el 
de l'oví: durant època normal, l'any 1428, cada taula només podia tenir al 
terme 30 moltons i dos masets per cada taula, i trenta ovelles, vint anyells 
i dos masets sanats fins a S. Miquel de setembre, i després sols trenta 
ovelles per taula. Durant el mes de fira (novembre), en canvi, els 
carnissers podien "...tenir per tots los termens de la dita vila tres cents 
moltons per taula; e no més avant (...) e doscentes ovelles; ço és cent 
ovelles per taula, e no més avant..."^''. 

Una altra carn que encara devia ser més escassa que la del bou era 
la de vedell. En aquest sentit el Consell es preocupa que "...los dits 
camicers sien tenguts de tallar o fer tallar tres vedells o pus si pus ne 
volran tallar, ço és un o pus a la festa de Sent Johan de juny primer vinent 
e altre a la festa de Sent Jacme, o pus, e altre a la festa de Nostra Dona 
Santa Maria dagost, sots ban de sexanta sol. del qual amor ni gràcia no.ls 
serà feta... "^. 

I finalment es preocupen que els carnissers "...hagin a tenir 
bastes les dites taules de bona carn salada. E açò a conexença dels 
pahers...". Fixem-nos que no es dóna cap data específica. Juntament amb 

^ AHCC; Actes i Negocis; f. 1 lv-12 r. 
^ AHCC; Actes i Negocis; f. 34 r. 
^l AHCC; Actes i Negocis;/. 12 r. i 14 V. 
^ AHCC; Actes i Negocis; f. 12 r. 
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la cam salada apareix la cam de porch, '\..lo qual Porch comencen a tallar 
o fer tallar lo primer dia del més de setembre sots ban de vint sous per 
cascú e per cada vegada..."^^. Aquesta ordinació sembla indicar-nos que la 
cam salada de porc devia ser una cam de gran consum durant tot l'any. 
De fet no s'especifica cap dada concreta- al contari que amb l'oví - de 
porcs per taula. Això ens porta a pensar que el porc era un animal de 
cria domèstica força estés i consumit durant tot l'any. Ara bé, el fet que 
s'obligui els carnissers a matar a partir del primer dia de setembre porc 
(fresc) ho haurem de relacionar amb tot el que encara avui es conserva 
a molts llocs de les nostres contrades: la matança del porc. Es mata el 
porc "d'un any per l'altre"; és a dir que s'acostuma a matar el porc, 
engreixat durant tot l'any (amb mètodes naturals), durant els mesos 
centrals de l'hivern per poder fer-ne "tupina",salar-la, embutir-la, i que 
aquesta es conservi. El consum domèstic de porc fi-esc és limitat, 
però el de cam destinada a ser conservada satisfeia les necessitats de 
tot l'any; sobretot les d'època estival, quan l'esforç físic dels treballs 
rurals era major. Després d'aquesta estació les reserves domèstiques 
quedaven seriosament compromeses i encara s'atançava tota la verema 
o la collita del safrà que omplien la vila d'activitat. Era necessari, doncs, 
que no hi haguessin parèntesis en l'abastament d'aquesta cam. Aquesta 
circumstància deuria adquirir més importància si tenim en compte el fet 
que el sumministrament d'oví- cam de gran consum a jutjar pel seu preu 
més baix- no deuria ser gaire fluid durant l'estiu i que la de porc és 
l'única cam de la que es fa conserva. 

Totes aquestes ordinacions ens donen una idea dels ritmes de 
consum de cam, però no són del tot reals i caldria un estudi monogràfic 
en aquest camp. 

Un segon bloc d'ordinacions obeeixen a l'aspecte que ens ocupa 
directament: la relació de la ramaderia amb el paisatge agrari. Aquesta 
relació serà complicada, ja que els ramats i les bèsties més grosses 
ocasionaran fi-eqüents disputes entre els amos dels ramats i els 
propietaris de vinyes i conreus. Assistim a un altra de les contradiccions 

^^ AHCC: Actes i Negocis; f. 12 r. 
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de la ciutat medieval: la necessitat de carn i productes d'origen animal 
per la manufactura urbana i les necessitats i interessos agrícoles. En el 
cas de Cervera els segons tindran prioritat damunt dels primers, al 
menys oficialment. El Consell s'encarregarà de preservar els conreus del 
danys i perjudicis que podien ocasionar un nombre excessiu de caps de 
bestiar transitant pels termes de la vila. 

El primer capítol dedicat a aquest tema s'encarrega de buscar 
l'equilibri entre les necessitats de la carnisseria i les possibilitats del 
terme cerveri. L'any 1428 "...es convengut entre les dites parts que los dits 
camicers tinguen e tenir puxen en los termens de la dita vila e encara 
termens vahinals segons es acostumat, ço és XXX moltons e dos masets per 
taula, los quals XXX moltons e dos masets hagen haver un pastor (...) .E 
aquells puxen erbegar e anar per torrents e per carreres e per erms que 
hage tres anys que s.és conreat ni podat. Exceptat lo mes de la fira que los 
dits camicers puxen tenir per tots los termens de la dita vila tres cents 
moltons Per taula e no més avant. E si més dels nombres dels moltons 
dessus dits los seran atrobats, per cada cap que més avant los seran 
atrobats dels nombres dessus dits paguen de ban dos sol., de qual ban sie la 
meytat guanyada a la vila e l.altra als baners d.aquella; però passat lo dit 
mes de la fira que no puxe tenir sinó los dits XXX moltons e dos masets per 
taula, ab un pastor...". Les mateixes condicions són estipulades per les 
ovelles i els anyells: "...vint ovelles e trenta anyells per cascuna taula e dos 
masets sanats o masedes d.açt a la festa de Sant Miquel del mes de 
setembre e daquí avant trenta ovelles per cascuna taula e dos massets 
sanats o masedes segons dessus es dit. Exceptat lo més de la fira que lo dit 
camicer puxe tenir per tots los termes de la vila dessus dOa doscentes 
ovelles, ço es cent ovelles per cascuna taula, e no més avant..." ^. Aquestes 
quantitats van variant segons els anys, la cot\juntura i les, mai fàcils, 
negociacions entre el Consell i els carnissers de cada any. 

En segon lloc, suposem que per evitar destrosses nocturnes i 
protegir els ramats, s'obligava als carnissers que "...apletar no gosen 
alcuna nit fora la vila en lo dit terme, ans aquell bestiar hagen haver 
recullit e mes dins la vila cascuna nit a hora del seny del ladre (...) E açò 

^ AHCC; Actes i Negocis; f. 12 r.-12 v. i 14 v. 
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sois ban de vint sol per cascú e per cada nit que contrafaran...". L'única 
excepció a aquesta ordinació era durant el termini que va de Tots Sants 
fins a S. Andreu, és a dir del dia 1 al 30 de novembre, el mes de la fira «i. 

En tercer Uoc ja s'ocupen que els carnissers no puguin ficar els 
ramats "...ew alcuns camps, vinyes, ni tires...", en cas que contrafacin 
"...paguen de ban deu sol. per cada troç e per cada vegada ...". Els baners 
actuaran sistemàticament contra els infi-actors i en cas que els senyors 
haguessin donat permís als carnissers "...hagen a fer sagrament si és axí 
0 no..." «2. 

En quart lloc ja es fan precisions a la norma damunt dita: 

"...SI los dits moltons dels dits camicers entraran en alcun troç que.s 
conreu tres jorns après que hage plogut que les canals hagen ragat, axí en 
lo mes de la fira com en gual altre temps se vulle, que paguen per cada troç 
e per cada vegada vint sol. de ban , lo qual ban los dits pehers puxen 
mittigar segons dessus és dit..."^. 

"...Que lo dit bestiar... no gos entrar en alcun troç de restoll ni altre 
on garbes hage fins les dites gar-bes sien tretes del dit troç, sots ban de X 
sous per cada troç e per cada vegada..."^. 

"...Sise sdevindrà que los dits moltons dels dits camicers faran tala o 
tales, que aquelles tales sien jutgades per los banés e per dos prohomens per 
ells elegidors cada vegada que lo cas o require ni les dites tales faran. E 
aquells a qui les dites tales seran fetes o requeran, les quals tales aprés que 
jutgades seran, los dits camicers o aquell d.ells que la dita tala haurà feta 
hagen e sien tenguts pagar ço que les hauran jutgades..." ^. 

Després d'aquest bloc encara resten tres ordinacions més: 

^¿ AHCC: Actes i Negocis; f. 12 v. 
f̂  AHCC: Actes i Negocis; f. 13 r. 

AHCC; Actes i Negocis; f. 13 r. 
AHCC; Actes i Negocis; f. 13 r. 

63 
64 

^ AHCC; Actes i Negocis; f. 13 r. 
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La primera estableix "...que los pastors qui guardaran los dits 
moltons no porten ni portar gosen ne-gunes armes, sinó tant solament 
coltell e callada, sots ban de sexanta sol. e perdre les awies..." ̂ . Suposem 
que aquesta mesura anava encaminada a evitar violències al camp, 
potser entre els pastors i els agricultors. 

La segona obliga a un dels carnissers "...cr tenir en les dites dues 
taules de la camiceria maior dos talladors tot l.any bons e sofficients, ço és 
a cada taula un tallador, sots ban de sexanta sol. per cascun dia que alcú 
dels dits talladors hi falran..." ̂ '. Aquesta mesura ens indica que els 
carnissers a Cervera eren en realitat ramaders, que tenien llogats per 
exercir l'ofici darrera el taulell. 

I per finalitzar els capítols d'aquest any (tot i que no he exposat els 
capítols en ordre de redacció) trobem una ordinació que prohibeix als 
carnissers de "...haver companyia en les dites camiceries (la Major i la de 
Cap Corral), sois ban de vint lliures; però que si en bous e porchs e carn 
salada volran haver companyia que la puxen haver..." ^. Tal com diu M. 
TURULL el Consell intentava evitar la formació "d'oligòpolis"- que de fet 
eren gairebé monopolis- de ramaders, els quals devien ser un grup social 
relativament potent ^. 

Tots aquests capítols, però, mostren una situació, la del s.XV, més 
o menys normalitzada institucionalment. Durant el s.XIV la situació no 
era tan clara i assistim a un enfi-ontament constant entre els interessos 
de la universitat i els del col·lectiu de ramaders. "Al Consell l'anima la 
sola idea que la vila estigui sempre abastada de carn. Vetllarà el preu. el 
pes i la qualitat. Els carnissers volen un tracte que els permeti 
augmentar els beneficis per diferents mitjans" ™. 

^ AHCC: Actes i Negocis; f. 12 v. 
^ AHCC: Actes i Negocis: f. 12 v. 
°* AHCC; Actes i Negocis; f. 12 V.-13 r. 
6^ TIJRIIIĴ  M.: U configuració jurídica del municipi baix-mcdievaLrmpra 1331-143Q.:Fundacio 
Noguera, Barcelona, 1990; p. 59. 
™ TURUU, M.: AgrictilUira....: p. 93. 
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El carnissers pretenien, per exemple, vendre carn a viles faltades. 
Fins i tot , depenent de les ofertes locals, optarien per vendre carn a 
Lleida en peijudici de la pròpia vila. Un diner més per lliura de pes era 
suficient per dissuadir-los. 

També pretenien la formació de companyies importants que 
monopolitzessin varies taules i tenir definitivament el bestiar dins dels 
termes. Amb el suport del batlle, les grans companyies continuaran 
prohibides i els bestiar xols podrà estar al terme de forma 
circumstanciaF*. 

M. TURULL ens presenta un episodi per indicar-nos el rang social, 
polític i la influència d'aquells ramaders. El setembre de 1395 el Consell 
decidí que "... que els ramats dels carnissers no podien penetrar ni a les 
vinyes ni a les eres dels ciutadans de la vila; altrament s'establia que el 
bestiar en qüestió fos perdut beneficiant-se el batlle amb 1/3 part, els 
paers d'un altra i igualment l'acusador. Els carnissers van oposar-se 
obertament a aquesta crida.... Els carnissers amenaçaven amb deixar de 
tallar el dia següent, que era diumenge.... L'abastament de carn era 
posat en qüestió i un enfrontament obert amb els carnissers, les bèsties 
dels quals penudicaven la vinya a plena collita, era el problema". Els 
paers revocaran l'ordre, però per no aparentar que havien cedit, 
afirmen:"...que si els (carnissers) meten ni fan metre bestiars en vinyes 
ni (eres) dels prohomens de Cervera d'ací a 5CV dies miyabt lo mes de 
huytubri..." seis aplicarà aquell ban i no seis farà miraments i 
"...cortesies en los mitigaments com los són stats feyts fins al dia de 
huy..." ^. 

Tot i aquestes demostracions de força, el terme de Cervera 
continuarà sent eminenment agrícola. 

El 1388 el Consell acorda i permet que tothom qui ho desitgi pugui 
tenir un parell d'anyells a casa seva, però que els tregui a pasturar per 
les propietats de cadascú ". Qui en vulgues tenir més els tenia en altres 

^̂  IDEM:p.93. 
^ ÍDEM: p. 90-91. 
^ ÍDEM; p. 90. 
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termes a miges. Perico dez Castel manifesta que havie a Vïlamaior entre 
moltons, oveylles, anyells e cabrits, XXX caps *̂. Ramon Navell manifesta 
que fa nodrir...a miges a la Cruyllada 78 caps de bestiar ^̂  Berenguer 
Esteve dóna a Guillem Serra, de l.Oluja inferior, ad parceriam de miges, 
..JC oves cum expleto er duas ovelles... signatas in auriculis, scilizet una 
aurícula unun signum er in alia duo signa ^̂  L'exemple més il.ustratiu és 
el de Francesc Sastre, notari de Cervera, que dóna a Guillem d.Oliola, de 
lloc de Claresvalls, prop de Tàrrega, "ad parceriam de miges", des del 
present dia (27-3-1372) fins a Nadal i pels dos anys propers, trenta-cinc 
oves de lana prima et sex agnos signatas in auriculis sinistris que sunt 
scapçades, perquè les faci pasturar. Al final del dit temps li haurà de 
donar la meitat de les ovelles i podrà quedar-se l'altra meitat pel treball. 
Mentre les tingui, li ha de donar la meitat lane er caseorum que surtin 
cada any. Pel que fa als animals que morin, li haurà de mostrar les pells 
en l'espai de 10 dies. I no pugui vendre cap animal sense el seu permís. 

A banda d'aquesta modalitat d'explotació ramadera, els productes 
manufacturats i la carn també devien procedir de circuits comercials i 
ramaders; de fet Cervera no era gaire lluny dels centres i rutes rama
deres. Pere Lambart, per exemple, un mercader de Cervera, ven durant 
dos dies del mes de la fira de l'any 1371 coriorum siu cuys de bous per un 
valor de 61 lliures, 4 sous i 3 diners a cinc clients de Cervera ". Aquest 
matebc mercader el tomem a trobar posteriorment en altres moltes i 
diverses transaccions de productes d'origen animal i també agrícola. 

El Consell també tenia, tot i les friccions amb els carnissers, 
interessos d'ordre fiscal eñ la ramaderia. D'una banda trobem l'impost 
directe, el qual ens mostra que el bestiar menut o de corral devia estar 
estés, però que els ramats amb un nombre considerable de caps no eren 
en gaires mans o bé, donat que molts cops es devien trobar en altres 
termes, es cometia frau i no es declaraven. De l'altra, la Imposició de la 
carn que era molt rendible pel Consell, i competia en quantia amb la del 

^̂  AHCC; Manifest, 1374; f. 107 r. 
•^5 AHCC: Manifest. 1378; f. 63 V. 
•^6 AHCC; Ramon de VILAPLANA; Uibres. 1371-75; maig de 1372. 
" AHCC: Ramon de VILAPLANA; Uibres, 1371-75; 26/28-11-1371; f. 45 v. i ss. 
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vi i la del pes de molins. En canvi, segons M. TURULL, una altra 
Imposició, la de les bèsties (que no tenia per objecte l'abast de carn sinó 
la transacció de caps vius) era la més baixa de totes les que 
s'arrendaven. "Els ingressos per la carn havien arribat a suposar el 40% 
del total de les imposicions en el millor dels cassos i la meitat d'aquest 
percentatge en les ocasions maldonades. El pes d'aquesta imposició era, 
doncs, considerable quan pensem que eren 13 els productes que 
ingressaven per aquest concepte" ™. Els capítols de les imposicions ja 
debcen entreveure aquesta rendibilitat, ja que són, com les del vi, 
pormenoritzades i cuiden que qualsevol part del cos de l'ani-mal que 
pesi, estigui gravada per la imposició: greix del ronyons, frebcures, caps 
del porc, sang, broma de porc, fetge (amb els corresponents 
tendrums) A més es cuidaven bé que només es vengués carn a la 
carnisseria, prohibint l'entrada de carn forània ni per menjar ni per donar 
i prohibint la venda als hostalers si la carn que tenien no havia pagat 
imposició. Un cop restringida, controlada i detallada aquesta venda 
"...gue cascun camicer de la dita vila Pach als compradors d.aquesta 
imposició la imposició a ells pertanyent. E que no gos levar la carn que li 
sobrarà ne los diners de la sarria tro aye comptat ah los compradors de la 
imposició 0 ab lur missatge; lo qual missatge los compradors sien tenguts 
de tenir acostumadament en les camiceries de la dita vila..." ^^. 

El cultíu de cereal a Cervera. 

El paisatge actual de la Segarra no respon en absolut a l'estructura 
agrària de l'Edat mitjana. L'actual especialització en cereal ha estat fruit 
dels canvis substancials esdevinguts al camp de la comarca amb la plaga 
de la fil·loxera (c. 1900) i am la posterior mecanització del camp. "La 
documentació medieval planteja un panorama com a mínim més 
diversificat i on el cereal no ho arrabassava tot" *°. De fet només cal 
recordar el que hem dit sobre la vinya i el safrà per adonar-nos que el 

11 TURUU^ M.; Agriciiltura... •; p. 91-92. 
'^ AHCC; Actes i Negocis; 1353. í. 27 r.-28 r. i 1414, f. 7 r.-lO r.. 
°" TURULL, M.; Agricultura ; p. 73. Actualment la Segarra compta amb el 6856 de la superficie 
cultivada, el 976% de la qual és de secà amb predomini gairebé absolut dels cultius herbacis. 
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cereal havia de compartir l'espai agrícola dels termes de la vila 
(QUADRE 1) amb aquests i altres cultius. 

Amb tot l'assortiment de gra era clau i tothom, qui més qui menys 
posseïa algun conreu de blat; com semblen insinuar-ho les crides del 
Consell perquè tothom manifestés o onzenes el seu blat. M. TURULL fa 
una reflexió força interessant sobre aquest tema: "... la documentació 
més abundant respecte als cereals la trobem en el sentit de l'abastament 
i no tant de la producció per a l'exportació (...). Res no ens indica que 
existís un comerç especialment intens de forment. El valor de la 
Imposició del blat, que es cobrava cada any pel gra que entrava a al vila, 
no és ni de molt lluny, dels més importants. Segons aquest indicatiu a 
Cervera s'hi duia blat, però no en quantitats exagerades (...). Si la 
Imposició del blat no és massa valuosa, si que ho és més la del pes de 
molins, que sovint es cobrava junt amb la flequeria. L'impost per moldre 
gra era, amb el de la carn i el vi, el més rendible del municipi. Sembla 
clar, doncs, que l'assortiment del blat correria a càrrec del cereal dels 
propis cerverins i que la importació de gra no fora una activitat 
excessivament important en cojuntures normals" ^̂  

Estem, però, encara molt lluny de poder determinar exactament 
quina és la importància relativa del cereal dins el paisatge agrari cerverí i 
quina era la relació dels cerverins amb els termes veïnals i la seva zona 
d'influència pel que fa a aquest producte. 

En relació a la primera qüestió, sols tenim indicis que l'activitat 
durant l'època de les feines agrícoles era important ^ i que l'interès 
fiscal del Consell, juntament al vi i al safrà, també era gran per la 
producció de cereal (onzè) ^. 

l^ ÍDEM; p. 73-74. 
^ AHCC; Claveria, 1337, f. 37 v. CTURULL, M.; Agricultura... .; p. 73).Als paers els és difícil de 
llogar tres muls perdesplaçar^se a les fonts d'Ondara, ja que aquells dics tothom estava batent el blat 
i els muls es cotitzaven molt cars. 
^ AHCC; Clavaria. 1379; f. 77 r. 
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Pel que fa a la segona, Cervera, tot i no ser una zona especialitzada 
en el culitu de cereal, devia tenir una producció pròpia important i va 
constituir, fins i tot, un centre importador en certes ocasions. 

Tot i això, tampoc podem oblidar que el paisatge agrari cerverí 
estava ocupat en una part molt important per vinya, safrà i altres 
productes; que era un centre urbà que requeria un flux important de 
matèries primes per la manufactura; i que la seva activitat creixent havia 
de veure's correposta per l'abastament de queviures. 

Aquestes circumstàncies faran que la vila es preocupi 
constantment dels del s.XIII pel proveïment d'aquest producte. L'any 
1294; Jaume II atorga un privilegi reial en benefici del mercat de 
Cervera, protegint a tots aquells que hi anessin. El guiatge reial també 
emparava la importació de gra, vi, oli, fusta, carn o d'altres vitualles en 
dies que no fossin mercat ^. I l'any 1317 un altre privilegi reial indicava, 
entre altres coses, que en temps de carestia de blat era costum que els 
jurats ordenessin en contra de l'especulació del preu del gra ^. 

Sembla, doncs, que ben aviat el Consell haurà d'intervenir en la 
producció, comerç i abastament de Cervera. Aquesta intervenció, com 
passa en altres ciutats, ha estat la que ha generat més documentació, o 
almenys la que més es conserva. A partir d'aquesta informació s'han 
realitzat fins ara els principals estudis sobre el tema. sobretot en base a 
les caresties. 

El present treball es situa en aquesta visió, però és conscient de 
que la visió és incompleta. P. TUTU-SAUS en la seva tesina feia una 
reflexió molt interessant i realitzava un càlcul, hipotètic però indicatiu, 
sobre l'aportació municipal de cereal respecte al total que deuria 
consumir Barcelona en un moment de crisi. La seva conclusió era que 
tot i la importància del Municipi, si més no com a catalitzador en 
l'abastiment de la ciutat, fou l'actuació privada l'element clau d'aquest 
tràfic. En concret parla d'un sector enmig del qual destacaven gran 

^ TURUIJ, M.; Oligarquia ; p. 311. AllCC; Uibre de Privilegis; 1294; gener. 18; f. 3 r.-3 v. 
^ ÍDEM; p. 312. AUCC; LR; 1317,juny 1; f. 27 r.-28 r.. 
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homes de negocis que no es dedicaven només al comerç de cereal. L'es
peculació amb els preus els proporcionarà importants beneficis; la 
reglamentació municipal sobre abcò n'és un bon indici ^. 

No sabem exactament que és el que passava a Cervera. No estem 
en condicions, encara, de realitzar cap càlcul fiable i deixem l'aportació 
municipal per una posterior publicació Tot i això no podem passar per alt 
que existia tota una xarxa de circuits en el comerç del cereal que 
nodririen la vila en èpoques normals i també de crisi. Aquests "circuits" 
no han estat estudiats fins ara, però han deixat un rastre clar en la 
documentació. Aquestes són algunes mostres de dos tipus de circuit: 

Ramon Martí, per exemple, en el seu manifest *̂  declara que entre 
les coses que li eren degudes: 

- ítem li fa en G. Serra e en Berenguer de Vilagrassa II migeres de 
forment censal que li costaren JCII lliures. 

- ítem en Bernat Salvador, sartre, II migers que li 
costaren JCII lliures. 

ítem en Cerdà, sartre, una migera que li 
costà VI lliures. 

ítem en Mestre Texidor una quartera que li 
costà IX sous. 

-ítem Ufa la universitat de Queraltill Vquarteres de forment censáis 
que li costaren JCV lliures. 

- ítem en Ramon BoXeda dez Prat: III migers e I" quartera que li 
costaren XXIliura. 

- ítem en Bonanant de Crispieta III quarteres que li 
costaren VlIIIliures. 

- ítem en Bernat Baldrích IIII punyeres que costaren 
JOOCsol. 

- ítem en Berenguer de Gischajré e sa muyller e P. Carbonell d& 
PayUemk una migera que costa VIliures. 

^ TUTUSAUS, R; n374-l.·}7.')) Un "mal any" on 1.T ciudad de Rarcplona.: Tesi de llicenciatura. UB, 
(Barcelona. 1986);p. 118-119. 
®' AHCC; Manifest. 1374. f. 102 v.-lOS r. 
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- ítem lo dit P. Carbonell e sa muyller e la mare altra migera que 
costa. VI liures. 

- ítem en Guillem Pereylló, Guillem Vidal e son genre e la muyller 
del dit Guillem del loch de Ça Cruy- liada II migeres de forment censal 
que costaren JCII liures. 

- ítem pren sobre en Guillem Sentylles e Guillem Canet del loch de 
Fonpylleres una guariera de/or- ment censal que 
costa IX sol. 

-ítem en Dalmau que solie star a la Roblóla per cesió que li.n ha 
feyta nAmau Borraç IIII migeres de forment que 
valen JCLsol. 

- ítem en Ramon Boxeda de temps passat II migeres de forment que 
valen XX sol. 

En total recollia 23'75 migeres de forment (2.184'2162 1), a banda 
de la producció de les seves propietats. Fixem-nos que molts dels 
censáis estaven fets a gent dels termens veïns de Cervera. 

Sembla, doncs, que a través del préstec podia actuar-se sobre 
l'excedent de cereals que hi pogués haver a Cervera i sobretot en els 
termes veïnals, assegurant-se d'aquesta manera l'abastament i fins i tot 
forment per poder vendre. Un altre exemple és el de Bernat Selva, 
gubcer de Cervera que, el 15 de juliol de 1373, ven a Berthomeu 
Berenguer, del matebc lloc: "...quinqué migerias et una quarteria 
frumenti boni, Pul-chri, nitidi et bene receptabilis ad rectam mesuram 
mercati Cervarie censualibus et annualibus..." que li feien els habitants 
de S. Pere dels Arquells; i altres quatre migeres i una quartera de blat de 
la univerístat de la Curullada. Tot aquest blat era rebut anualment per 
Bernat Selva, des de 1368, per la Mare de Déu d'Agost a la seva casa de 
Cervera. A més també li ven una altra migera de forment que anualment, 
des de 1371, li feia Berenguer Oliver, notari, i la seva muller 
Brunissenda, de la vila de Cervera **. 

El millor exemple, però, d'aquestes pràctiques és el següent: "...los 
honrats en Jacmó dez Val e ma-dona Francescha, muyler del dit Jacmó, 

^ AHCC; Ramon de VILAPUVNA; Uibres. 137J«); f. 5 r.-6 r. 
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senyors del loch de Muntpahó (població situada prop de Cervera), 
ensemps e ensoliu ab tots los homens e fembres del dit loch los noms dels 
quals són desús nomenats principals...\ prenent com a fideiussores a 
Bernardo dez Val, senyor en partida de Muntpahó, Mateu dez Val, senyor 
del Comdal i Pere de Vergós, mercader de Cervera; venen a Guillemó de 
Manresa, mercader de la ciutat de Balaguer, i als seus "..JCII migeres de 
ferment sensals bo e bel, reebedor a dreta mesura del mercat de Cervera, 
sens alou e sensfadiga e tota latra senyoria que comunament sensal mort 
es aparelat, /ranches questies e inmunes e liures de tota questia comú e de 
tota altra servitud, axí de senyor com vehial, com de altra exacció 
patrimonial pública o privada que dir ho nomenar se puxe...'^; pel preu de 
1200 sous m.b.t.. Una sèrie de rigurosos capítols regeixen aquest 
contracte, datat el 4 de març de 1373 ^. 

Seria molt interessant fer un estudi sistemàtic sobre el tema del 
préstec, tant en diners com en cereals, i veure, en el marc d'una crisi, 
quina va poder ser la seva freqüència i conseqüències,*^. Notar que les 
condicions d'aquests préstecs eren força dures ̂ '. 

8^ AHCC; Ramon de VILAl'LANA; Uibres. 1371-75; f. 62 r.-65 r. i 66 r.-72 v.(contracte en llaü). 
Fixem-nos en la data, ja que és un dels monienls del any en què normalment l'abastament, en espera 
de la collita, està més baix. 

Alguns exemples de la situació que es |x>dia crear son els següents: 
-AllCC; Ramon de VlLAI'LANA;Uibres, 1373-80; f. 140 v.-141v.:(13-IV-1375). 
Margarida, muller del difunt Berenguer Serra, de la vila de Cervera, obligada pels 

creditors (tam iudeis quant chrislianis), ven a Galcerà de Manresa, de la vila predita, tres migeres de 
forment censáis apreciades e 20 s. la ínigera, pel preu de 18II. 

- AHCC; Ramon de VILM'LANA; Uibres, 1373-80; f. 110 r.-lll v.; (5-10-1376). 
Pere Citjar, baster, i la seva muller Guiamoneta i el seu fill Perico, baster, obligats i urgits 

pels deutes i creditors, venen a Astruch Içach Adret, jueu de Cervera, tres mitgeres de forment 
censáis i anuals, "boMi. nüidi,...', apreciades a 20 s. per mitgera. 

- AHCC; Ramon de VILAPLANA; Uibres, 1373-80; f. 112 v.-l 14 r.; (8-10-1376). 
Tomàs Mercader, "carpeUtor", i Geraldona, la seva dona, "principaltA Pere Venrel i 

Bertoli Begurç, de Cervera, "fideiussoresf', venen a Astruch Içach Adret, jueu de la dita vila, "nuMC el 
in perpeluum", una migera i una quartera de forment anual, rendal i censal, "boni....", apreciat a 20 s. 
la migera. pel preu de 180 s. m.b.t. 
^̂  Un exemple de la duresa d'aquestes condicions el trobem en el censal que comprava un 
mercader de Balaguer a la universitat de Montpahó; AHCC; Ramon de VILAPLANA; Llibres. 1371-75; 
f.62r.-65r.: 

- El venedors inicialment es comprometen a portar les dotze mitgeres de la pensió anual a 
Balaguer, a casa del venedor. Després es rectifica i s'acorda iwrtaî lo a la casa de S. Antoni o Stes. 
Creus de Cervera. 
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Un segon tipus de circuit és el que estava en mans dels nobles de 
la comarca. Aquests personatges obtindran de diverses fonts un 
excedent de productes agrícoles que comericlaitzaran. Entre aquests 
pro-ductes hi ha els cereals i Cervera serà molts cops el marc de les 
seves transaccions. 

Un exemple en aquest sentit és el de Bernat Lambart, senyor del 
castell de Montcortés, al qual el Consell compra "forment i avena" per 
pagar un salari de missatgeria; "...en lo qual blat no se perdé res, ans nefo 
agut aitant com costó..."(rebuda de 80 lliures manllevades d'una 
barata)*^. Aquesta compra municipal es realitza el març del 1372 i el 30 
d'abril el trobem en un manual notarial realitzant vendes ratione 
frumenti a Bertolí Avinyó, de Cervera, pel valor de 21 s. m.b.t. i Pere 

- Els bens dels venedors i de tots els habitants de Montpahó són ficats com a garantia del 
contracte. 

- En cas de no pagar en el termini convingut, pagaran cinc sous per cada dia 
d'endarrerimenL 

- Si aquesta circumstància es repeteix un altre any sien cayguls en pena del terç de la 
quantitat del dit sensat; aquest terç serà cobrat pel veguer de Cervera. 

- Si en el termini fíxat no paguen íntegrament el censal sie/i cayguts en pena de vet de la 
gual hayen a reebre sentencia de condampnació en poder del degà de Cervera ho de son lochtinent. 

- Els venedors s'obliguen a les penes mencionades i altres que puguin pervenir. 
- En cas que no paguin el censal any rera any, el venedor podrà pendre com a hostatges a 

la ciutat de Bala-guer (desprès es canviarà per Cervera) al senyor de Montpahó, Jaume dez Vall, al 
seu fill i a cinc homes del lloc que ell escollirà i canviarà tantes vegades com vulgui. 

- En cas que algun hostatge falti, pagaran cinc sous per cada un i per cada dia que faltarà. 
Els venedors re-nuncien a lot dret dient persona franel·la i fan sagrament i homenatge en poder del 
veguer de Cervera de tenir el dit hostatge. 

- El venedors prometen, sots pena de cent morabatins alfonsins de bon or i dret pes per 
cada vegada, que no demanaran ni consentiran carta de grada, d.alongament, de sobresehiment ni de 
guiatye que els pugui atorgar el Rei, la Reina, el Duc de Girona o qualsevol altra persona eclesiàstica 
o laica. 

- Renuncien a tot privilegi, establiment o ordinació que impedís que fossin jutjats o 
em penyora ts. 

- Prometen no pledejar, sots pena de cinquanta morabatins d'or, de la qual pena la meytat 
al comprador e als seus e l.alíra meytat al dit veguer de Cervera. 

- Fiquen com a garantia del pagament de les penes o qualsevol sentencia de condemna 
llurs bens; e sobre açò renunden a les constitucions de la pau e de la treva e a aqueles constitudons 
que veden que bisties d.arada ni altres bens privilegiats no sien penyorats. 

... aquestes i altres ordinacions que es faria molt llarg d'exposar ens mostren la duresa 
d^uestes operacions. 
^ AHCC; Clavaria, 1372; f. 7 r. 
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Mestre i llur muller Elisenda, habitants de Queralt, per 27 s. m.b.t. ^^. 
Recordem que aquest personatge aquest mateix any també vendria al 
Consell 400 lliures de safrà, del qual s'esperava fer negocis per pagar 
deutes de la universitat ^. 

Aquell mateix any el Consell comprava, "...a spera de cert temps...", 
al noble Bernat de So 200 mitgeres de forment, "...a for de XXsolidos la 
migera...", i a P. de Rochafort, mercader (?), 160 migeres, "...a for de XXI 
sous VI diners la migera...". L'objectiu era fer negoci amb la seva venda 
per poder pagar pensions de violaris i" els càrrecs de la universitat" ^^. I 
si el Consell esperava i s'arriscava a voler fer negoci amb el cereal, de 
segur que aquests personatges que ara li venien en devien fer sovint. 

Un altre exemple il·lustratiu és el següent: Bernat Martí, blader, 
habitant de Cervera , "...collector im-posicionis tricii que in dicta villa 
levatur...", reconebc haber rebut de Pere Comalada, del lloc del Uor, 
"...ac-tori constituto persone er bonis venerabilis Berengariis de Coponibus, 
domini dicti loci,...", set sous i sis diners m.b.t. per raó de la imposició 
pertanyent a aquelles cent mitgeres de forment que va vendre al degà de 
la vila d'Oliana. Berenguer de Copons, senyor, entre altres llocs, del 
Uor, tornarà a aparèixer en els manual per diferents conceptes. 

A banda d'aquests "circuits" hi havia bladers, mercaders, censos, 
delmes,... els quals no podem acudir, però que completen el panorama 
de l'abastament i el comerç del cereal a Cervera i a les seves contrades. 

Altres conreus. 

El paisatge agrari i l'abastament cerverí es veu completat per 
aquesta referència a "altres cultius". Sembla que la resta de productes 
deurien explotar-se a escala domèstica i de forma marginal, tot i que 
deurien nodrir el mercat local. 

^ AHCC; Ramon de VILAPLANA; Uibres, 1371-75; f. 95 v.- 96 r. i 96 r. i v. 
^ AHCC; Clavaria, 1372; f. 18 v. 
^ AHCC; Clavaria. 1372; f. 9 r. V. 
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Analitzant els manifestos de 1374 i 1378 corresponents a la Plaça i 
a Montseré ^ trobem en primer lloc les mencions a horts. Aquests horts 
deurien estar dedicats a l'autoconsum familiar i al del mercat local. 
Devien concentrar-se en zones d'horta, ja que els manifestos 
apareixen sovint dins "l'horta jussana" i "l'horta sobirana". També 
apareixen dins el recinte murallat, fet que sembla indicar-nos que les 
construccions estaven força espaiades, i més la part del raval o Cap 
Corral. L'espai idoni, però, era la vall de l'Ondara, amb aigua suficient, 
teòricament, i terreny pla^ .̂ 

En segon lloc i en un nombre de mencions igual al dels horts, en 
els manifestos citats ^̂  trobem les "tires", quasi sempre combinades amb 
terres campes. Hem identificat aquestes "tires" amb les "trilles", és a dir 
plantacions d'arbres, possiblement en línies. C. CARRÈRE ens diu que els 
conreus arbustius mediterranis aportaven llur quota-part a l'alimentació 
en forma de parts grebcoses (oli d'oliva), finits secs (avellanes, ametlles, 
pinyons) o de finits assecats (panses i figues). Aquests productes eren 
conreats al país i també eren objecte, en general, d'una demanda 
sostinguda en el comerç internacional. Pel que fa als finits secs, per 
exemple, eren de consum corrent i entre les zones productores de 
l'interior destacaven poblacions com Verdú, a l'Urgell, no gaire lluny de 
Cervera i amb una producció recercada pel mercaders barcelonins i 
estrangers ^. La documentació cerverina tractada fins ara, però. no es 
gaire explícita: el 1333, per exemple, el Consell fa referència als 
robatoris de "sarmoners, mallols i arbres finiters" ^^. Tot i que la refe
rència a "arbres finiters" es repetebc, igual que la de "finita", és d'una 
gran vaguetat. Pel que fa als "sarmoners", crec que es tracta de 
"sarmenyers", una varietat de pera primerenca, petita i secanera que 
encara subsisteix de manera molt aïllada a la nostra comarca. L'única 
referència directa que ens ha aparegut és una de desembre de 1378, en 

^ AHCC; Manifest; 1374 i 1378. 
^ -n JRlir J^ M.; Agriciilhira....: p. 86. 
^ AHCC; Manifest; 1374 i 1378. 
^ CARRÈRE. C; QILJÚL; p. 324 i 327. 
^^ TIlRtíIJ- M.: Agriciiltiira....: p. 8fi. 
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què el clavan anotava que havia caigut molta llenya dels ametllers, 
possiblement a causa de la neu i*". 

Altres cultius menors que apareixien de manera encara en menys 
ocasions són: les albaredes, destina-des a la producció de fusta; els 
ferreginals, dedicats a farratge per als animals; i alguna referència molt 
disper-sa al bosc. En total, entre horts, tires, albaredes, ferreginals i 
bosc, un 15*65% de les mencions dels manifestos que hem consultat 
(QUADRE 1). 

Conclusió. 

El blat sTiavia convertit, durant els S.XII-XIII en el component 
bàsic de l'alimentació del poble menut (sobretot urbà), convertint les 
altres viandes en complementàries. Aquesta transformació tindrà 
importants efectes mentals i "reals". La creença que no es pot viure 
sense agricultura i la inquietud que provoca la manca de pa amb un alt 
contingut de forment s'estén,facilitat per les qualitats del blat com a 
aliment humà, la seva facilitat de transport, emmagatzematge i 
comercialització i"2 

Calia, doncs, assegurar l'abastament i abcò provocà que la 
cerealicultura avancés en detriment d'altres explotacions alternatives de 
la terra. L'auge de les ciutats genera, però, una demanda més àmplia que 
la de gra i reclama dels camps de la rodalia, tot i que en menor quantitat, 
vi, oli, llegums, verdura, fruita i matèries primeres per a la manufactura. 

^^1 AHCC; Clavaria, 1378, f. 89 v. 
RIERA, A.: Els pnxlmms t\e. IPS crisis agràries de la Raiva Rtlat Mitjana a la Corona d'Arayó 

(125Q-13QQ).: p. 35-36. Aquest autor cita una sèrie d'obres que reclzen aquest raonament: 
MONTANARI. M.; I-'alimenlarione contadina nell'alto Medioevo.: Napoli, Ligouri ed.; 

1979, pp. 211-218 i 425.456. 
MONTANARI, M.; Mutamenti economico-sociali e transfnrmazione del regime alimentari 

dei ceti nirali., CampagHt medievali. Strutture produettive, raporti di lavoro, sistemi alimentari., 
Torino, ed. Einaudi, 1984, pp. 152-157. U società medievale di frnnte alia rareatia- Ibidem, pp. 194-
198. l.'alimentazione mnladina neU'ltalla lardnmedipvale.. Ibidem, pp. 201-207. 

STOUFF, L; Ravitaillemenl et alimentation en Provence aiix XÍV et XV Siècles.: Paris-U 
Haye; Mouton et &, 1970, pp. 27-80. 

DESPORTES. F.; I^ pain au Mnyen Age.; Paris. Olivier Orban. 1987. 
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sobretot colorants tèxtils. Requereix també pastures i boscos que li 
proporcionin carn, formatge, llana, cuirs, fusta, carbó,... Aquestes 
"necessitats simultànies i discordants", provoquen, en un context 
demogràfic no estancat, un precari equilibri entre l'oferta i la demanda 
globals de dos dels queviures bàsics de les capes populars, el blat i el 
V¡103 

Cervera era al s.XIV un nucli demogràfic important, la vuitena 
ciutat en importància de Catalunya, i un centre urbà que exercia de 
capital d'una àmplia comarca rural. En aquest àmbit es dóna un fort 
impuls mercantil i industrial. La vila aglutina la manufactura i els serveis 
de la rodalia, i constitueix un mercat fix i un centre de producció 
artesanal; on destaca per la seva importància la producció tèxtil. Amb tot, 
és una població integrada al camp de la rodalia, amb una activitat 
agrícola principal: l'agrícola. 

En aquest marc és donarà una sèrie de crisis de subsistències que 
estem estudiant (en concret la de 1374-77). Aquestes crisis, però, venen 
precedides d'uns factors determinants. El primer d'ells, i del qual ens 
hem ocupat en el present article, és el del paisatge agrari i la important 
relació que aquest tenia amb l'abastament de la vila. Aquest tema va ser 
tractat per M. TURULL en la seva tesi i el present treball pren aquesta 
obra com a referència, ampliant-la en algunes qüestions. 

Un primer aspecte que destacàvem era un problema crònic que 
patiria Cervera durant tota l'Edat Mitjana: la propietat de l'aigua. 
L'abastament i la propietat de l'aigua de corrents superficials, bàsics per 
un centre en creixement, provocaran problemes i conflictes constants 
que agreujaran el efectes de la ja precària climatologia mediterrània de la 
zona. 

Un segon aspecte era el cultiu del raïm i l'abastament de vi, 
producte bàsic junt amb el cereal. En aquest apartat remarcàvem la 
importància del conreu i llançàvem una hipòtesi interessant: és possible 
que existís una especialització vitícola de Cervera i el seu terme, que 

1°3 RIERA. A.;Q/L-dí.:pp. 36-37. 
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rebria el suport d'un entorn amb petits nuclis que haurien satisfet el blat 
necessari pel mercat local. La necessitat d'una important mà d'obra, la 
qual podia sumministrar o atraure la vila, així semblarien indicar-ho. En 
aquest sentit també parlàvem del compromís del Consell amb aquesta 
producció. El s.XIV cerverí es caracteritzaria per una política protec
cionista pel que fa a la verema, que sols es trencaria en conjuntures 
desfavorables per garantir l'abastament. 

A tot això, afegíem l'especial interès fiscal que despertava aquest 
producte, sobretot pel que fa a la fiscalització del seu comerç 
(imposicions). 

En tercer lloc, ens ocupàvem del cultiu del safi^, un producte 
comercial, que també necessitava força mà d'obra (molts cops femenina) 
per la seva el.laboració i tractament. Aquest producte, que hom ha 
qualificat com "espècie d'origen occidental" pel seu elevat preu, gaudirà 
d'una demanda continuada al Principat. Cervera era un dels gran 
mercats de safrà de Catalunya i la preocupació i fiscalització municipal 
en són un bon indici. Aquesta circumstància ens portava a pensar que 
degué existir un avenç considerable d'aquest cultiu amb finalitats 
lucratives. La importància d'aquest conreu i de la seva exportació ha 
estat relacionat amb els dèficit de cereals de Catalunya; i quelcom 
similar devia passar a Cervera. La demanda d'aquest producte hauria 
decantat als pagesos (o propietaris de la terra) cap aquest conreu 
especulatiu i, per tal com el safrà reclama bones terres, a abandonar el 
cereal. Això, juntament anib la vinya suposaria un greu compromís per 
l'abastament de la vila en conjuntures difícils. 

Un quart aspecte del que parlàvem era la ramaderia i dels 
carnissers. La carn era un altre element important de la dieta medieval, i 
el Consell, que incrementarà progressivament el seu control sobre la 
seva comercialització, n'era conscient. Aquesta necessitat alimentària, 
però era "discordant", amb els interessos agrícoles de la vila. La 
conseqüència d'això serà una conflictivitat constant amb els carnissers 
pel que fa als ramats en terme de Cervera i, sobretot, als preus. 
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L'abastament, tot i els canals comercials que unien a la vila amb zones 
ramaderes, se'n degué ressentir. 

Pel que fa al cultiu del cereal al terme de la vila, era un conreu 
estés i imprescindible, però, com veiem, en estreta convivència amb 
altres cultius importants. És per aquest motiu que destaquem la 
importància que pot tenir l'estudi de les relacions que mantenia la capital 
amb la seva regió agrícola. El seu entorn i, sobretot, el veí Urgell eren 
importants zones productores dins el Principat. Cervera, mitjançant 
mètodes diversos, recorrerà a ells per cobrir les seves necessitats. La 
inestabilitat i les dificultats, però, també presidien l'abastament de la vila, 
fet que motivarà la intervenció del Consell en aquest assumpte. Amb tot, 
habitualment seria la iniciativa privada, tema poc estudiat, la que 
prendria el protagonisme del proveïment de cereal. 

I finalment no oblidem tampoc "altres cultius" que completaven 
aquest paisatge i que estaven inclosos dins la demanda d'un centre urbà. 
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QUADRE 1: NOMBRE I PERCENTATGE DE MENCIONS A CONREUS 
APAREGUDES EN ELS MANIFESTOS CERVERINS CORRESPONENTS ALS 
QUARTERS DE LA PLAÇA (1374) I MONTSERÉ (1378). 

Tipus de 
parecelJa 

Plaça 
(1374) 

Montseré 
(1378) 

TOTAL % Coareus 

YWíA 269 309 578 
VINYA MALLOLS 33 38 71 VINYA 

Total 302 347 649 38'63% 

CEREALS 
SAFRÀ 1 

TROSSOS D'ALOU 99 140 239 

CEREALS 
SAFRÀ 1 

ALOU 62 48 110 

CEREALS 
SAFRÀ 1 

CEREALS 
SAFRÀ 1 

TROSSOS/SORTS 
DE TERRA 

143 163 306 CEREALS 
SAFRÀ 1 

I 
COMES/PLANES 20 28 48 

FEIXES/PARADES 28 37 65 

Total 352 416 768 45'71% 

HORTS 65 41 106 
TIRES 56 49 105 

ALBAREDES 5 9 14 ALTllES 1 
FERRAGINALS 15 22 37 

BOSC 1 1 

15'65% 142 121 263 15'65% 

* Nombre i percentatges de mencions sense cap referent superficial. 
* Existència de policultiu força extés. 
* Mencions d'algunes terres en altres termes vehinals. 


