
Les imposicions a Cervera 
durant la segona meitat del s. XIV 
PERE VERDÉS PUUAN 

lnstitució Milo 1 Fontanals, CSIC 

lntroducció 

Les "imposicions' eren, com és sabut, un impost indlrecte que gravava, 

bósicament, la compravenda de diferents productes. La facultat per recaptar 

aquest impost fou concedida pel rei durant la p rimera meitat del s.XIV a la vilo 

de Cervera- 1 a d'altres llocs- per dos motius bósics. En primer lloc, hl ha llicéncies 

per receptar imposicions, temporalment, sobre determinats productes per 

atendre a unes necessitats concretes de la universitat. En segon lloc, la 

concessió d'aquesta facultat es realitzó en el more deis ajuts financers solkitats 

pel monarca en Parlaments o Corts generals i la seva vigencia cessó un cop 

desapareguda la causa que les motivava.1 

A la segona meitat del s.XIV. les "lmposiclons" mantindran de dret el carócter 

reial i extraordinari. pero a partir de la década de 1350 comen<;a una etapa 

de continu'itat en la percepció de l'impost a Cervera 1 d'altres llocs relals. Els 

Parlaments 1 els donatius, generals o particulars, fets al rel des del 1353 al 1356 

marquen un punt d 'inflexió en l'evolució de les imposicions. La continultat i 

encavalcament de les demandes taran que l'endeutament augmenti 

espectacularment fins al punt d'esdevenlr crónic l la col.locacló del producte 

de les lmposicions al servei del deute implicara la perpetuacló de les imposicions 

dins el municipi.2 

l. Vegeu M. TuRull: La configuració jurídica del municipi baixmedieval. Regim municipal/ 
fiscal/tata Cervera entre 1182- 1430, Fundació Noguera. Barcelona, pógs. 436-438. M. 
SANcHez. La fiscalidad real en Cataluña, «Anuario de Estudios Medievales», XXII, 1992, 
pógs. 341-376. P. VeRO~s: Les finances municipals a Cervera (1338-1339), «111 Congrés d 'Historia 
local de Catalunya: funcionament de les finances locals alllarg de la historia», I'Avenr;, 
1996. 
2. Vegeu M. SANcHez: •Corfs», «Parlaments» y fisc alidad en Cataluña: las «profertes» para 
las guerras mediterróneas, «XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón», Jaca, 
1993 (en premsa). P. VERDÉs: Flscalitat reía/ i finances municipals: les ajudes per a les 
guerres mediterrónles (Cervera, 1350-1356), Memoria de Llicenciatura, Barcelona, 1995. 
Vegeu també la comunicació de M. Sónchez i P. Ortí. 
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Encara que l'etapa posterior a 1356 es troba orfo de treballs, sabem que les 

ímposicions es consolidaren dins les finances municípals en base a l'equació 

ímposícions-censals. Noves concessions foren realitzades pel rei als !loes reíais 

de manera general o a Cervera en particular per continuar recaptant 

imposicions.3 En aquestes concessions s'especifica: el motíu de la concessió i el 

destí deis diners recaptats;4 la capacitat deis regidors locals d 'augmentor o 

disminuir les taxes i productes gravats segons la seva conveniéncia í la 

impossíbilitat que els comptes poguessin ser demanats comptes als regidors 

locals per a la gestió de l'esmentat recurs fiscal. Aquestes clóusules donaren 

un ample marge de maniobrabilitat a les autoritats cerverines, possibilitant una 

"municipalització", de fet, de les imposicions. 

En el decurs d'aquest període, dones, l'impost indirecte s'assenta en les finances 

municipals i a la realitat cerverina, adaptant-s'hi i alhora modificant-la.5 Peró 

com funcionava, quins productes gravava, quines eren les seves taxes, quin 

frau hi havia. quin fou el seu impacte. quina la política económica munici

pal, .. ? En la present comunicació pretenem ter un primer esbós sobre el 

funcionament de les imposicions a Cervera durant la segona meitat del s.XIV. 

Utilitzarem per aquesta tasca les següents fonts documentals: 

- En primer lloc. els capítols generals deis Parlaments de Vilafranca del Penedés 

de 1353 1 de Barcelona de l'agost de 1354. En l'assemblea de 1353 el reí 

concedia a les autoritats municipals deis llocs reials la capacitat de recaptar 

imposicions per fer front a l'ajuda económica que li havia estat concedida per 

aquest brac;. Els capítols especificaven els productes gravats per l'impost. la 

manera en qué eren gravats (mesura, valor, pes, .. ) i unes taxes que, en principi, 

havien de ser aplicades per les diferents universitats. A Barcelona, durant el 

mes d'agost de 1354 i en el more d'una nova ajuda, es decidía un augment 

de les taxes i es preveía la continu'itat de l'impost fins a l'amortització del deute 

contret pels llocs reíais per tal d'anticipar els diners atorgats al monarca. Aquests 

3. Estem realltzant , en el more de la nostra tesi doctoral!, el seguiment de les concesslons 
a nivel! general (1357. 1366 ... ) i a nivell particular (1358. 1359 ... ). Per aquesta qüestió seró 
molt útil la transcripcfó deis capítols i Parlaments catalans deis s.XIII i XIV que hem realitzat 
P. Ortí i M. Sánchez en la sérle "Textos jurídics catalans" que publica el Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya (en premsa). 
4. Bósicament. l'endeutament generat perles peticions reials, la construcció de la mura
lla i !'obra de l'església de Santa Maria. 
5, M. TuRULL: La conf/guració jurídica del mun/cip/ balxmedieva/. Régim municipal/ fiscal/tat 
a Cervera entre 1182-1430, pógs. 441-457. 
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dos reculls de tarifes, per tont constitueixen el punt de partido del nostre 

estudi.6 

- Els copítols deis Porloments, perO, eren d'oplícocíó general i es contemplova 

la possibilitot d'interpretoció per port deis regidors locols deis dubtes que es 

plontegessin en la recoptoció i lo copocitot d'aquests de fer ordenacions 

profitoses o necessdries a/s díts affers en funció de les circumstóncies de codo 

lloc. La segono font que utilitzorem, per tont, són les condicions en qué foren 

orrendodes les imposicions o Cervero. Els controctes d'orrendoment de l'impost 

o Cervero de l'ony 1353 són els primers que s'hon conservot i en ells onoven 

inserides les condicions soto les quols es recolliria l'impost i que haurien de ser 

respectodes pels orrendatoris i el municipi? Aquests capítols es feren o imotge 

deis concedits o Vilofronco, tot odoptant els productes arrendats i olgunes 

tarifes o les reolitots locols i o lo tradició d'anteriors imposicions recaptodes o lo 

vilo. Pel que fa a l'esmentat augment de laxes de l'any 1354, també es pot 

observar o Cervera.8 

Amb posterioritot o 1356, com jo s'ho opuntat, hi hagué noves concessions 

reiols i es perpetuó de fet lo recoptoció d'imposicions o Cervera. Després de 

1354, peró, no hi ha copítols generols d'imposicions, sinó que es prorroga la 

situació existent i es deixa en mons de les autoritots locols lo forma de l'impost 

indirecte. Fruit d'aquesta circumstóncio aporeixen dos reculls de condicions 

que, suposem, foren utilitzots com o model i punt de referéncio a l'horo de 

redactor els controctes d'arrendoment a la vilo duront els s.XIV i XV. El primer 

estó for<;::o molmés i no té doto, peró les anotocions laterals i afegítons van des 

del 1372 all399, coso que ens fa pensar que tingué vigéncia duront gran part 

de lo segona meitat del s.XIV.9 El segon és un registre que degué redactor-se o 

finals del s.XIV10 i les onotocions posteriors van des dell402 all455. 11 

6. Agrdim la consulta d'aquests capítols per part de M. Sánchez i P. Ortí, els quals han 
recopilat i transcrit els capítols de Corts i Parlaments catalans del s.XIII i XIV en una obra 
que es traba en premsa en aquests moments i que apareixeró en la série de ((Textos 
jurídics catalans>> que publica el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya: 
ACA. C., Legislació, Caixa 3 (1353); AHCB, CC, XVI, 18a, dd. 14-22 (1354). 
7. AHCC, Arrendaments, lmposicions, 1353. 
8. AHCC, Clavario, 1355, f. 1v.-5 r. 
9. AHCC, Arrendaments, lmposicions, c. 1372-1399. 
1 O. Durant 1' any 1398 hi ha notícies de 1' encOrree fet a quatre prohomes perqué corregissin 
els capítols de les imposicions degut als fraus que es cometien i a la necessitat d'adaptar
los a noves realitats (AHCC, Consells, 1398, f. 10 r.-v .. ) 
11. AHCC, Arrendaments, lmposicions, c. 1402-1455. També hi ha una clóusula referent a 
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Les esmentades condicions d'arrendament permeten reconstruir lo forma i el 

funcionament de les imposicions a la vilo de Cervera i constitueixen l'esquelet 

del present treball. Els capítols de 1353, e, 1372 i c. 1402 presenten els productes 

arrendats, les taxes, els mecanismes de percepció. el frau, els bans, les 

exempcions,.. A través deis tres reculls, dones. podem seguir l'evolució de 

l'impost durant lota la segona meitat del s,XIV, essent els capítols de e, 1402 els 

més complets i el punt d'arribada de tata aquesta evolució, 

- En tercer lloc, els !libres de consells municipals, En les sessions del consell es 

dóna notícies sobre la percepció, problemes i fraus en les imposicions i s'acorden 

modificacions que es reflectiran en els capítols d'arrendament. Aquestes dades, 

per tant, permeten afinar l'anólisi deis diferents aspectes de l'impost i apreciar 

la seva evolució d'una manera molt més detallada. 

1, finalment, hem utilitzat algunes dades esparses extretes d'altres séries 

municipals com ara la clavario, els privilegis, lo correspondéncia, .. que serveixen 

de suport a les notícies extretes de les fonts principals. 

Som conscients que en aquesta comunicació -per altra part d'elaboració 

certament laborioso- predomina la faceta merament descriptiva sobre la 

interpretativa. Tot i aixü. sota l'aparenc;a de seca erudició. creiem que la 

descripció minuciosa deis productes sotmesos a l'impost, de les tarifes aplicades 

i de la seva evolució, de les modalitats de percepció, del frau, etc. és un pos 

absolutament necessari i previ a qualsevol interpretació de les imposicions en 

I'Ombit municipal. Ha de tenir-se en compte que, tret del treball tradicional i 

manifestament millorable de J. Broussolle,12 el tema capital de les imposicions 

sois ha estat objecte d'aproximacions indirectes i puntuals. 13 Per aquesta raó 

és encara molt poc el que coneixem sobre el funcionament precís d'aquest 

una imposició que gravava la carn consumida pels clergues que sois va tenir vigéncia 
durant els darrers anys del s. XIV, anul.lant-se l'any 1402. En el present estudi sois hem 
utilitzat la redacció original. deixant de banda els afegitons corresponents al s.XV. 
12. J. BRoussOLLE: Les impositíons municipales de Barce/one de 1328 a 1462, ((Estudios de 
Historia Moderna)), V, 1955, pógs. 1-164. 
13. F. CoRTIELLA: Una ciutat catalana a darreries de la Baixa Edat Mítjana: Tarragona, 
Diputació Provincial de Taragona, Tarragona. 1984, pp. 183-204. M. TURULL: La conflguració 
jurídica del municipi .... , pógs. 436-457. P. ÜRTí: El forment a fa Barcelona ba/x-medíevaf: 
preus, mesures í físca/ítat (1283- 1345), ((Anuario de Estudios Medievales)), 22. 1992, Barcelo
na, pógs. 377-423. Un treball interessant que valla pena mencionar 1 que aprofundeix en 
el tema de les imposicions en el cas d'Oriola és el de J. HINOJOSA i J. BARRIO: Las sisas en la 
Gobernación de Orihue/a durante fa Baja Edad Medía. ((Anuario de Estudios Medieva
les)), 22, 1992, pógs. 535-579. 
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impost. A més, l'abséncia d'aquest treball previ de descripció acurada i 

d'aprofltament exhaustiu de la documentac'ló conservada al respecte, ha 

estat la causant que la interpretació de les xifres deis arrendaments i altres 

generalitzacions hagin estat quasi sempre abusives o inexactes. En tercer lloc, 

el coneixement profund de les imposicions i llur funcionament don aria la mesu

ra del possible aprofitament d'aquestes dades per importants aspectes de la 

vida urbana baixmedieval, próctiques alimentóries. funcionament del mercat, 

impacte social de la fiscalitat, política económica municipal, etc. 

Així, dones, és necessari que l'impost indirecte gaudeixi d'una majar atenció i 

sigui estudiat de manera més profunda en diferents ómbits geogrófics i 

cronológics. L'estudi de les imposicions a través de les riques fonts conservades 

a I'Arxiu Comarcal de Cervera pretén ser un pos en aquest sentit, amb 

l'esperanya que nous treballs situats en aquesta línia permetran establir 

comparacions que ajudin a avanyar en el coneixement de la complexa i 

apass'1onant real'ltat de l''1mpost '1ndlrecte, la qual ha estat massa sov'¡nt 

obviada. 14 

Les imposicions 

La percepció d'aquesta taxa sobre les compra-vendes normalment era arren

dada pel municipi i els arrendataris disposaven d'uns "missatgers" o "collidors" 

encarregats de recaptar l'impost. Compradors i venedors tenien l'obligació de 

declarar les seves transaccions als arrendataris o als seus subordinats i pagar la 

taxa corresponent. Normalment -sobretot en el comerc;: a la menuda- els 

venedors deis diferents productes reblen la taxa del comprador i cada dissabte 

havien de declarar, sota sagrament, les vendes setmanals, pagant la totalitat 

de la imposició. 15 Els corredors. "pesadors". "canadors", "mesuradors" i notaris 

14. L'impost directe. en canvi. jo gaudeix d'importants treballs d'obl'lgada referencia. 
com per exemple: M. TuRULL: La hacienda municipal y la tributación dírecta en Cataluña 
durante fa Edad Medía. Planteamiento general, ((Revista de Hacienda Autonómica i 
Local)), XXII (1992), pógs. 9-80. J. MoRELLO: Aproxímacló a fes fonts flscafs de la Cata!unya 
Baíx-Medievaf: !libres d'estimes, valles 1 man/fests. ((Anuario de Estudios Medievales)), 22 
(Barcelona. 1992), pógs. 425-451, 
15. En el cas d'alguns productes aquesta clóusula anava dirigida als compradors, per 
exemple en la imposició que gravava safró, les pells i cuirs o la compra-venda d' animals 
vius. En aquesta ocasió era el comprador 1' encarregat de rebre l'impost deis venedors 1 
respondre del total als arrendataris. Aquesta circumstóncia s'explica per l'existéncia d'un 
mercat d'aquests productes a Cervera que atrauria la producdó agrícola i ramadera 
deis voltants. essent els compradors/artesans/revenedors els encarregats de rebre la 
imposició deis venedors/productors en les pe tites tronsoccions. 
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estoven obligats a comunicar als arrendataris de les imposicions totes les 

transaccions en qué intervinguessin, els noms de compradors i venedors i els 

preus, Preocupava especialment el control de les transaccions de productes 

en llocs. foro del domini reiaL on no es pagava imposició. Els compradors i 
venedors de llocs reials havien de pagar imposició per la mercadería en el seu 

lloc d'origen i els forasters hovien de pagar-lo obons d'anar-se'n dellloc reiol. El 

bon per incomplir aquestes disposicions normolment ero de 20 s.b. per infrocció, 

un tery del quol corresponio a l'arrendatari de lo imposició, 

Tot i aquests principis genérics, perO, lo formo de l'impost no era sempre lo 

mateixo i, a grons trets, podem distingir entre dos grons grups pel que fa al 

tipus de producte gravat, les toxes i lo percepció. Les imposicions del primer 

grup gravoven omb unes toxes foryo el evades productes de primera necessitot 

i les transaccions estoven intervingudes pel municípi. El segon grup estovo 

constitu'lt perles imposicions sobre productes monufocturats, motéries primeres 

i d'altres. Les toxes, en aquesto ocosió, eren molt més moderodes i tombé ho 

ero -tret d'olguna excepció- el control. 

Les imposicions sobre productes bósics 

Les imposicions sobre productes de primera necessitot eren cinc: lo imposició 

sobre el vi, sobre lo carn, sobre el cereal, sobre lo farino i el pa i sobre el peix 

LA IMPOSICIÓ DEL VI 1 LA VEREMA 

Lo imposició del vi grovovo lo comprovendo de veremo i vins. entre els quols 

es fa referéncia al "vi vermell", "vi blonc", "vi cuit" i oltres no especificots. 

Lo taxo sobre aquests productes presentovo tres modalitats: 

-lo comprovenda de veremo. 

-lo de vi venut o mesura o a lo menudo. 

-lo de verema comprado "o ull" en vinyes o el vi comprot o l'engrós. 

El comprador i el venedor de veremo l'ony 1353 pagaven 1 d.b. codascun per 

somodo de veremo i des de l'ony 1366, 2 d.b. 16 Pel que fa o lo verema 

16. AHCC, Consells, 1366, juliol, 3, f. s.n. La incidéncia de la taxa sobre la somada de 
verema és difícil de determinar, jo que no disposem de gaires dad es sobre preus. Sois te-
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comprada "a ull" en vinyes, pagava 4 d.b. per lliura de diners del valor de la 

transacció (2d.b./comprador+ 2d.b./venedor); és a dir un 1 '6% del preu del 

producte. 

El vi venut a mesura o a la menuda pagava l/81'any 1353. l/4 a partir de l'any 

136617 i, episódicament, va pagar l/3 l'any 1384. 18 Aquestes taxes suposaven 

un 12'5% (l/8), un 25% (1/4) i un 33'3% (1/3). La imposició sobre la venda de vi a 

la menuda era percebuda mitjanc;,:;ant la venda del vi amb mesures redu'¡'des. 19 

És a dir, que el comprador pagava una mesura determinada de vi, peró en 

rebla una part menys jo que es descomptava la taxa de la imposició. Poste

riorment, els venedors havien de respondre de les quantitats dedu'ides als 

arrendatarís de les imposicions o a llurs subordínats. 

Els arrendatarís tenien dret a mesurar les bótes, tones o vixells perforo i per dins 

("calar-los") per saber quina quantitat de vi hi havia.20-Comptant que el recipient 

en qüestió estova pie. els arrendataris havien de mirar la quantitat que faltava 

i aplicar-hi la taxa. Per aquesta raó s'especificava que. en el casque fos venut 

vi d'un vixell encetat, el venedor havia de fer-ho saber abans als arrendataris 

sino volia pagar imposíció de tot el vixell. Seguint aquest criteri. els venedors 

nim els preus que el municipi donava com a referencia a l'hora de cobrar el delme o 
l'onze (lmpost sobre la verema, cereal, safró i rendes) que va imposar-se de manera 
extraordinória durant alguns anys de la segona meitat del s.XIV CAHCC, Consells, 1373, f. 
36 r.; Consells, 1377, f. 11 r.; Consells, 1379, f. 9r.-v.; Consells, 1388, f. 32 v.; Consells, 1398, f. 
24 r.; Consells, 1399, f. 88 r.; Consells, 1400, f. 38 v.). Segons aquestes dades, la valoració 
de la somada de verema de mul oscil.la entre els 3 s.b. de mínima (1388) i 12 s.b. (1373) 
de móxima, ambla qual cosa les taxes sobre la somada podio comportar un augment 
del preu que aniria entre 2'7 i el 10%. 
17. AHCC, Consells, 1366, juliol, 3, f. s.n. En aquest documentes diu que els compradors 
del vi pagaven per cada 2 s.b .. 6 d.b., cosa que equival a una proporció de l/4. 
18. AHCC, Consells, 1384, f. 3 v.-5 r. 
19. L'any 1366 s'ordenó als mostassafs que fessin posar trossos de fusta (j<talossos>¡) dins les 
mesures, per tal que els compradors del vi paguessin el dret de la imposició i 1' any 1384, 
amb motiu d'un augment momentani de la imposlció, es fan noves mesures per vendre 
el vi CAHCC, Consells, 1366, f. 8 i Clavarla, f. 48 v.). En aquest sentit és interessant fer 
referencia a un episodi que tingué lloc a Barcelona l'any 1341 i durant el qual els 
eclesióstics d'aquesta ciutat es negaven a utilitzar la mesura disminu'ida en les seves 
transaccions. Davant d'aquesta actitud el rel Pere el Cerimoniós recordó al bisbe que el 
control reial era una regalía i sol.licitava que els eclesióstics s'acomodessin a la nova 
mesura del vi (M. SÁNCHEZ i S. GASSIOT: La Cort General de Barcelona (1340) y la contribu
ción catalana a la guerra del Estrecho, <<Les Corts a Catalunya. Actes del Congrés 
d'História Institucional>>, Barcelona, 1991, pógs. 222-240, póg. 238). 
20. Segons els capítols d'imposicions de mit)an s.XV s'util'¡tzava una cadena per (<calan) 
els recipients i comptar quantes migeres hi havia CAHCC, Ordinacions, Capítols del bolletí. 
mitjan s.XV). 
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pagarien imposició pel vi que es vendria del vixell, quant es vendria i al preu a 

qué es vendria. 

Els taverners o altres venedors de vi a la menuda estoven obligats a "cridar" el 

vi abans de vendrel posar "ram" en llur alberg i no treure'l fins que s'hagués 

comptat amb els arrendataris.21 El vi de les tones que s'haguessin fet "cridar" 

hauria de pagar imposició, encara que després s'utilitzés per consum privat, es 

donés o s'utilitzés per reomplir un altre vixell. 

El vi comprat a l'engrós -igual que la verema- estova gravat amb 2.d.b. el 

comprador i 2 d.b. el venedor per lliura de diners. Els venedors de vi a l'engrós 

havien de demanar als arrendataris un "albarO" abans de treure el vi venut de 

llur albergo taverna. L'albarO era fet per un representant d'aquests arrendataris. 

els quals n'havien de tenir sempre un a cada quarter de la vilo, en un lloc 

determinat. La taxa estova especialment destinada a gravar als revenedors, 

jo que es preveia que si el comprador volía el vi pel seu consum hauria de 

prendre'l amb la "mesura minva" i pagar la imposició que gravava el vi a la 

menuda. El vi del revenedor jo pagarla aquesta mateixa imposició 

posteriorment, en el moment en qué seria venut a mesura. 

T o tes aquestes mesures de control, naturalment, són de per si indicatives de 

l'existéncia de fraus22 i a finals del s.XIV la repressió d'aquesta problemótica 

apareix perfectament regulada (capítols de c.l402). Les prohibicions expresses 

i els bans més elevats -normalment eren de 20 s.b.- són indicatius de les principals 

infraccions. Unes infraccions que en el cas del vi devien ser for<;a importants 

quan, trencant la norma habitual, s'assignava no el ter<;, sinó la meitat de les 

21. Segons 1' Alcover-Moll el <<ram}) eren les branquetes de pi que es penjaven damunt del 
portal o la finestra d'una casa per indicar que venien vi. Algunes dites curioses que 
poden il'lustrar-nos al respecte: <<Posar ram on no hi ha vil>: ter imputacions infundadas; 
<<No poseu ram on no hi ha vi11: no ter imputacions infundadas; 11EI bon vi no necessita 
ram1): les coses bones no necessiten propaganda. En uns altres capítols d'imposicions de 
mitjan s. XV es parla també de 1' obligació de les tavernes o venedors de vi de posar 
l<toia)) o altres senyals CAHCC, Ordinacions, Capítols del bolletí. mitjan s.XV). 
22. Un treball molt interessant al respecte és el de F. SABATÉ: El ban del vi a Puigcerdó a la 
segona me/tat del s.X/V, <Ninyes i vins: mil anys d'história. Actes i comunicacions del 111 
Col'loqui d'História Agrória. Vllatranca del Penedés, 1990", Publicacions de la Universitat 
de Barcelona)), 1993, vol. 11, pógs. 299-314. En aquesta comunicació es demostra que el 
ban del vi fou el que generó un major nombre d'ingressos, destacant dins aquestes 
penes les imposades per ltmetre vi amagadament a la vilo per defraudar 1' ajuda)) (pógs. 
300-303). 
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penes als arrendataris per tal d'incentivar el control. Tres són els principats tipus 

de frou que poden distingir-se: 

- En primer lloc. el referit o lo venda de vi a la menudo. que deurio afectar 

principolment als taverners. El ban per treure el "ram" sense hover retut comptes 

de lo imposició als arrendataris ero de 20 s.b. i el frou per vendre o prestar vi 

omagadament era, tombé. de 20 s.b .. més el pagament de la imposició o lo 
menuda, 

En segon lloc, el referit o la venda o l'engrós. omb uno casuística i uns bans 

més importants. El comprador de vi a l'engrós per revendre havia de declarar

ha als arrendataris sota ban de 60 s.b. i lo pérduo del vi. El bon per ocultar, tot i 

el jurament exigit, una venda sota el pretext de la utilitzoció de vixell d'altri ero 

de 20 s.b. i la pérdua del vi. 

- En tercer lloc. relocionat amb la venda o l'engrós, es penava quolsevol 

occió que perjudiqués l'obostament local i s'aprofités de la consideració muni

cipal envers el prove'lment d'aquest producte: només podio treure's vi a l'engrós 

de la vilo per l'autoconsum i si després d'haver demanot "albaró", jurant que es 

comprava per beure, es revenio, el ban era de 60 s.b., més la imposició de la 

mesuro i la pérduo del vi. 

Existia. també. uno altra modalitot de frau que mereix uno especial atenció: 

introduir vi o la vilo o termes o veremo de vinyes que no eren de contribució 

de la vilo. 

Com és sabut, el vi ero un element de primer ordre en la dieto urbana 

baixmedievol i el municipi s'ocupavo que la vilo sempre estigués ben abastada 

d'aquest producte, controlant en tot moment la importont producció del 

terme. 23 

En aquestes condicions de control s'arrendavo lo imposició i els arrendataris 

licitarien més o menys. El poc desenvolupoment deis métodes de conservació 

del vi.24 a més, feien que la collita anual marqués les tendéncies del mercat i 

els preus. L'entrado de ve rema o vi foro ni. per tant. podio su posar una important 

23. Vid. M. TuRULL: Agricultura i ramaderia a Cervera a/s seg/es XIII i XIV, ((Miscel'lónia 
CerverinaJ), 8, (1992), pógs. 65-96. 
24. Vid. L. STIOLJf'F : Ravitail/ement et alimentation en Provence aux X/Ve et XVe siBc/es, 
Mouton, París, 1970, pógs. 88-89, 
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distorsió en oquest mercot,la pérduo del control sobre les existéncies i uno 

possibilitot de frau en ougment. Per aquesta raó, lo introducció d'oquest 

producte estoró expressoment prohibida i entrar vi foroni es penovo amb un 

rigorós bon de 60 s.b., lo pérdua de la verema o el vi -el qual seria vessot- i lo 

pérdua de l'animal de transport (c. 1402). 

La producció local, peró, estovo sempre compromesa per les inestabilitots 

climótiques: pedregades, gelades o sequero. Per aquesto roó l'any 1372, davont 

una situació de corestia vinícola, s'ofegí un nou capítol: trencant !'habitual 

proteccionisme es permetria !'entrada de vi forani i s'encorregava o uns 

"collidors'' de les imposicions que cobressin la toxa habitual en els portals 

d'entroda o lo vilo (l/4). 25 Aquest capítol no funcionó de manero regular, jo 

que dues circumstóncies feien que lo seva aplicació estés sotmesa 

contínuament a debat. Cal tenir en compte, en primer lloc, que lo imposició 

del vi era una de les més rendibles i amb una taxa més elevada, peró que 

podio suposor un veritoble handicap a l'horo de garantir l'aprovisionament del 

producte. Per aquesta raó fou necessari decretar exempcions temporals, 

permetent !'entrada de vi o verema lliure d'imposició.26 En segon lloc, !'entrada 

de vi o verema entrava en contradicció amb el proteccionisme i els interessos 

25. AHCC, Consells, 1372, f. 9 v.-10 r.; AHCC, Ordlnacions, Capítols d'imposicions, c. 1372, 
t. 24 r. La nova mesura pot explicar que l'arrendament de la imposició del vi l'any 1372 
sigui el més alt de tata la década í un deis més alts del segle amb 29.817 s.b. Aquest 
mateix any les imposiclons de la carn o de la farina eren sensiblement inferiors, tot i que 
normalment estoven a la par: 14.800 s.b. i 13.400 s.b. respectivament CAHCC, Clavario, 
1372, f. 7 r.-8 r.). L'any següent la imposició del vi s'arrendava per 14.989 s.b., un 50% 
menys que l'any anterior CAHCC, Clavario, 1373. f. 5 r.-7 r.). 
26. És el cas de l'any 1376, la collita del qual tampoc va ser gaire bono i va provocar 
una important contradlcció durant els primers dies de 1377. Els nous paers es debatien 
entre la necessitat de la cosa pública i els quantiosos ingressos procedents de la imposició 
del vi. L'any anterior s'arribó a vendre per 24.000 s.b., la segona quantitat més alta de la 
década després de 1372 (29.800 s.b.); ambdues després de carestles vinícoles. En aquesta 
ocasió -coincidlnt amb una important carestia de cereals- el Consell decidia crear una 
comissió de vuit consellers- dos representants de cada quarter- encarregats de supervisar 
una declsió ((salomónica>>. Primer es vendria el vi de la vilo, que no era molt, i mentre es 
vengués aquest vi s'aplicaria la imposició normalment i no es podria, sota ban de 60 s.b. i 
la pérdua del vi, vendre'n de foro; després, donat que hi havia necessitat de vi, se'n 
podría entrar per vendre'llliure d'imposició (AHCC, Consells, 1377, t. 3 v.; AHCC, Consells, 
1377, f. 3 v.). No sabem -mancats de llibre de clavario- com reaccionó la imposicló 
aquella any, peró el cert és que l'any 1378 la imposlció del vi sois s'arrendava per 9.200 
s.b.(AHCC, Clavario, 1378, f. 6 r.). 

392 



Les imposicions a Cervera durant la segona meitat del s. XIV 
-------

del productors locals. Aquest fet faró que el permís per entrar vi no sempre 

ocabi concedint-se. 27 

lA IMPOSICIÓ DE LA CARN 

Lo imposieió de la carn gravavo tot tipus de eorn venut a les carniceries de la 

vilo: corn de porcí ("pare frese o solot", truja o porcell), d'oví (ovello, moltó i 

anyell), de cabrum (cabra, boc o cabrit) i de boví (bous i vedells), 

La taxo, igual que en el cas del vi, no presentovo una única forma, sinó que 

gravavo: 

- lo lliuro de carn de moltó, vedell, bou, pare frese i salat, truja, carnsolada, 

crestot, anyell, cobro, ovella i lo carnsolado venuda a l'engrós, 

- !'animal sencer, en el cas deis cabrits o anyells de llet venuts pel carnicer i 

animals comprats per convits o noces, 

- els beneficis del carnieer; concretament el que s'anomenovo els "diners de lo 

sórria". 

L'any 1353 el preu de la lliuro de corn ougmentovo un diner amb la imposició, 

l'any 1354 per cada lliura es pagaven 2 diners, l'ony 1358 augmento a 3 diners 

per lliura28 i abans de l'any 1372 augmenta a 4 diners. Aquesta seria lo toxa 

que es mantindr'1a la resta del segle,29 tret de l'ony 1384 en qué es pagaren 5 

d.b, per lliura de carn. 

27. L'any 1400, per exemple, donat que hi havia poc vi a la vilo, es propasó en consell 
que s'arrendés la imposició amb la clóusula esmentada. Alguns singulars, peró, s'hi 
oposaven al.legant que anava contra (<l'ordinacióJ) de la vilo (proteccionisme). Tot i que 
aquesta opinió havia provocat <(gran remopl a la playa Majar, la decisió del Consell va 
donar la raó als darrers. L' arrendament de la imposició fou més dificil del normal davant 
d'un ambient enrarit i la resposta popular no es féu esperar. Clergues i laics entraven vi a 
la vilo <<palesamenh, desaflant l'autoritat municipal. Durant els mesas anteriors a la collita 
els arrendataris de la imposició es queixen amargament d'aquest fet i denuncien que 
entre els detraudadors fins i tot hi havia un paer, Felip Ferrer. L'actitud municipal inicialment 
fou tébia i per aquesta raó els arrendataris de la imposició actuaren pel seu compte, 
entregant animals carregats de vi forani al batlle. Aquesta situació, perO, no beneficlava 
els interessos municipals, jo que tela perillar l'important arrendament de la imposició i 
colncidint amb la nova collita les mesures comencen a endurir-se i s' ordena castigar 
durament als infractors perdonar exemple CAHCC, Consells, 1400, f. 14 r., 17 r.-v., 26v.-27 
r., 29 v., 38 v., 72 r.-73 r.). 
28. AHCC. Consells, 1358, f. 46 r.-v. 
29. AHCC, Consells, 1372, f. 24 r.; Clavarla, 1376, f. 44 v.-45 r.; Comptes del clavar!, 1389, t. 
113 r, 
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El preu de lo llíuro de corn -prenent xífres extremes del tipus més borot í més 

cor- oniró oscíl'lont durant lo segono meitot del s.XIV i la primero del s.XV entre 

els 7-8 diners de la lliura de corn d'ovello i els 14-15 del moltó o lo cornsoloda 

de porc.30 Segons aquestes dodes, el preu de lo lliuro de lo corn, depenent 

del tipus. podio ougmentar aproximodoment entre un 20 i un 35% 

oproximodoment, si prenem com o referéncio lo imposició deis 4 d.b. per lliuro 

hobituols duront molts deis onys estudiats.31 

Lo vendo d'oquest producte es reolitzovo a la carnisserio -situado o la Playa 

Major- i allí era controlado pel mostassaf i guordions corresponents. 32 En els 

copítols d'imposicions es fa expresso menció o qué no podio motor-se ni 

escorxor-se cap animal sino era o lo cornisserio. 33 Allí, els arrendotoris disposoven 

de "collidors" que pesaven les corns en uns "calostrons" abons de ser "tallades" i 

venudes, aplicant lo imposició corresponent per codo lliuro de pes.34 Del pes 

de !'animal escorxot podio descomptor-se uno "toro" en concepte de pes no 

vendible (ossos o ports no aprofitobles).35 

30. Sobre els preus deis diferents tipus de carn veure el treball de J. M. LLOBET, La producció 
i el consum de carn a Cervera durant e/s s.XIV 1 XV. al <dr. Col'loqui d'História de 
I'Aiimentació a la Corona d'Aragó. Vol 2. Comunicacions», IEI. Lleida, 1995. pógs. 53-60. 
pág. 58-59. 
31. Una referencia de 1372, per exemple.diu que els carnissers tallarien la carn de moltó 
((primal)> a ((.,.XIII diners qu'rtis ... , zo és ab '¡mpos'ic'ló a XVII d'iners ... J): a'¡xó s'¡gnif'lca un augment 
de preu del23% CAHCC. Consells, 1372. f. 24 r.). 
32. M. TuRULL: Agricultura i ramadería a Cervera a/s s.XI//1 XIV, pógs. 87-94 
33. Com hem visten parlar de les taxes. en principi es contemplava la compra d' animals 
sencers per convits o noces. els quals havien de pagar la taxa Per animal. En els capítols 
de c.l402. perO. aquesta disposició ha desaparegut i es diu que els compradors d'animals 
per noces o convits havien de matar. escorxar i pesar els animals a la carnisseria i pagar 
la imposició també per lliura de carn. 
34. En els capítols d'imposicions es parla de l'existéncia d'uns calastrons a la carniceria i 
en una referencia de 1362 també es disposava que es poguessin tallar cabrits sobre una 
taula de la carnicería on hj havia el ((pes de la imposició)J (AHCC. Consells. 1362, f. 22 v.). 
35. Aquesta tara era la següent: 

Carn 1353 c. 1372 
1------------

1 
Moltó. ovella, boc o cabra 111iura llliura 
Bou o vaca 4lliures 61liures 
Porc de de u lhures o menys 1 lliura per "quarter" 1 lliura per "quarter" 

1 Coco remó Oo OOo '"~ 2 lliures per quarter 2 lliures per quarter 
Vedell de llet 211iures 211iures 
Vedell venut a preu de bou 311iures 411iures 
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Tombé es preveio que els carnicers puguessin vendre animals sencers per 

noces i convits, pogont-se llavors un tant per animal 

Carn 1353 ! C.1372 c. 1402 

*Cabrito onyell de llet 
venut per cornicer 2 d.b. 6 d.b. 6 d.b. 

*Comprador d'animals 4 d.b. per 
per convits o noces lliura de carn ¡ 
- Bous /vedells 3 s.b. 10 s.b. 
- Moltó 1 s.b. 2s.b. 
- Porc 2 s.b. 3 s.b. 
- Anyell/boc 6 d.b. 1 d.b. 
- Cabrajovella 4 d.b. 6 d.b. 

~ 

Finalment, sabem que duront gran part de la segona meitat del s.XIV es 

cobraren dos diners per lliura deis diners que els carnissers haguessin tingut de 

benefici perles vendes esmentades. Aquests diners havien de dipositar-se a la 

"sórria" dióriament i no podien tocar-se fins que el recaptador de lo imposició 

els hagués comptat. 36 

Els principals sospitosos de frau en aquest producte eren els propis carnissers i 
les infraccions es referien principalment a l'ocultació de mercoderia i al frau en 

el pes. La carn havia d'estar a lo vista del públic i estovo expressament prohibit 

tenir-ne d'amagadaY Aquesto ocultació devia ser important sobretot en la 

carnsalada, la fócil conservoció de la qual possibilitava un frau que és 

especialment castiga!: 60 s.b. de ban (c.l402). Pel que fa al frau en el pes. 

A tlnals del s.XIV aquesta qüestió estova molt més regulada. En els capítols de c.l402 es 
diu que en el cas de bous i vedells es podio descomptar <tl'esquena», peró s'avisava que 
el t<coll') hauria de pesar-se com la resta de la carn. En el cas del porc s'especificava que 
s'havla de pesar el cap i pagar-ne lmposició. En els moltons, ovelles, anyells, cobres i 
bocs pagava imposició el fetge, ''brlnces)) (diafragma de l'animal), "tendrelles)) (porció 
greixosa vora el fetge) i altres vísceres 1 solament podio descomptar-se la freixura. 
36. Referéncies en els capítols de 1353 1 c. 1372 ({(ltem que cascun carnicer de la vilo, 
pagada, abatuda e levada la lmposlcló.de les liures, pach als compradors d'aquesta 
imposicló 11 diners per liura de dinés que trauró de les carns damunt dites ... J1). L'any 1360, 
per exemple, s'arrenda la imposició amb tranquesa deis dos dlners de la sarria (AHCC, 
Clavario, 1360, f. 6 v.) 1 l'any 1376 trobem novament mencló a la recaptació d'aquests 
diners (AHCC, Clavarla, f. 44 v.- 45 r.). 
37. L'any 1358 jo trobem disposicions contra els carnissers que ocultaven la carn que 
escorxaven. amenac;:ant-los amb un ban de 10 s.b. (AHCC, Consells, 1358, f. 42 v.). 
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estova prohibit deixar dessagnar els animals, treure greix deis ronyons o les 

vísceres deis porcs per disminuir el pes i, també, aprofitar les deduccions en 

concepte de tara per vendre parts de !'animal sense pagar imposició.38 

Una altra vio de frou és la que trencavo la centralització del comen; d'oquest 

producte a la carnisseria. El bon per introduir carn o la vilo o terme per vendre 

o donar era de 20 s.b. i la pérdua de la carn. En aquest sentit es controlava 

especialment ols hostalers, els quals havien de denunciar si algun foraster 

portavo carn d'algun altre lloc, sota ban de 10 s.b. i se'ls prohibia expressament 
-a ells o a qualsevol altri- que venguessin carn que no hagués pagat imposició 
sota ban de lO s.b. 

Igual que passava amb el vi, el repartiment deis beneficis deis bans també es 

anormal, atorgant 1/2 del producte de les multes als arrendataris, in clases 

aquelles multes que el mostassaf pogués imposar als carnissers en el cas que 

aquests trenquessin el compromís de ten ir la vilo ben abastada de carn, cosa 
que també perjudicava la imposició. 

lA IMPOSICIÓ DE LES FLEQUERES 1 PES DE MOÚ 

La imposició del blat o pes de molí gravava la moltura del cereal, i la imposició 

de les flequeres la compravenda de farina i pa. En principi, a Cervera, només 

existia la taxa sobre la moltura, peró l'any 1360, durant el segon quatrimestre, 

apareix la de les flequeres i l'any 1363 ambdues es fusionen.39 

La imposició de les flequeres i pes de molí també presento un variat capítol de 

taxes. En primer lloc, hi havia la taxa sobre la moltura de cereal en els molins o 

per la introducció de farina mólta foro de la vilo o termes:40 

38. Com hem vist en parlar de les taxes en els capítols de c. 1402 ja no apareix el 
concepte de ((tara)) sinó que es regula minuciosament quines parts i de quina manera 
havien de pagar imposició. 
39. AHCC, Clavarla, 1360 i 1363. 
40. La transforma ció del gro en farina era un pos ineludible per convertir el cereal en un 
producte de consum. Un problema greu de la mólta, peró, era el que originava el pes 1 
els consegüents fraus: el gro era mesurat amb mesures de capacitat, mentre que la 
farina ho era amb mesures de pes. En passar qualsevol tipus de gro a farina, si no es 
prenien les precauclons pertinents, es podio caure tócilment en error i estafes. Per aquest 
motiu, el 1327, Jaume 11 otorgó un privilegi per tal d'evitar fraus: tot el cereal que la gent 
de la vilo havia de dura moldre seria pesat anant '¡ tornant del mon '¡ el prop'1etar'1 del gro 
pagarla pel serve! (pesadors i despeses de pesatge) 2 d.b. per cada córrega (TuRULL, 
GARRABou, HH!NANoo i LLOBET: Llibre de Prlvi!egís de Cervera (1182- 1456), Fundació Noguera. 
Barcelona, 1991, núm. 35). 
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Cereal (migera) 1353 1354 138441 c. 1402 

* Forment 9 d.b. 12 d.b. 18 d.b. 12 d.b.L12 

* Ordi, mili, adacsa o panís 3 d.b. 6 d.b. 12d.b. 6 d.b. 
*Mestal! 6 d.b. 9 d.b. 15 d.b. 9 d.b. 
* Ségol soliu 

L___ 
6 d.b. 9 d.b. 15d.b. 9 d.b. 

La taxo ero percebudo en el "pes del molí", el quol es trobava en duess 

edificocions situades en els camins que pujaven de lo vall de I'Ondara -lloc on 

hi havia els molíns- a lo vilo emmurallada; concretament vora el convent de 

Sant Francesc i l'església de la Magdalena. AIIL uns "guardians del pes" 

s'encarregaven de reolitzar l'operació, utilitzant uns "calastrons" per pesar el 

cereai,L13 un torn per aixecar els pesos44 i segells per identificar la farina pesa
da.L15 

En els capítols de l'impost s'insistio en l'obligoció de passar, anont i tornant, per 

la cosa del pes deis molins. També es deia que els "pesadors" havien de fer 

sograment i homenatge, en poder del botlle de lo vilo, que pesarien lleiolment 

el cereal quan aquest anés cap al molí i lo farino quon tornés, i que retindrien 

la farina fins que no hagués pogot el dret corresponent, Es recalcava, a més. 

que només podía passar-s'hi de dio, sota un ban que en els copítols de c. 1402 

augmentó fins a la inhabitual xifra de 60 s.b . .:16 Per aquesto raó, les esmentades 

construccions disposaven d'un porxo o cobett i d'un portal que es tancava per 

tal de protegir el cereal allí dipositat durant la nit, m entre esperava a ser 

41. Durant 1' any 1384 es produeix un augment ep'1sOd'ic de tates les imposicions per fer 
front a l'endeutament censal del municipi (AHCC. Consells, 1384, f. 3 v.-5 r.). 
42. Si el <<forment)) era «terzeno) d'ordi pagava només lO d.b .. 
43. En tots els capítols d'imposicions es fa referéncla a aquest estrl per pesar el cereal. 
44. L'any 1379 el propi comprador de la lmposició del pes deis molins, Ramon Dan. 
bestragué 3 s.b. per adobar el torn del pes de Sant Francesc (AHCC, Clavario, 1379, f. 
106 V.). 
45. L' any 1385 trobem despeses per raó de 6 segells que el munlcipi havia manat fer per 
segellar la farina del pes deis molins (AHCC, Comptes del clavari, 1385, f. 92 v. i 132 r.). 
46. A CuRTo: (La intervenció municipal en f'abastament de blof d'una ciutat catalana: 
Tortosa, s. XIV, Fundació Salvador Vives Casajuana, Barcelona, 1988, pógs. 56-57) assenyala 
la importóncia que també tenia a Tortosa la próctica de feinejar de nit, presentant-la 
com una de les próctiques més emprades i més senzilles per defugir les nombrases 
ordinacions que escanyaven el mercat cerealístic. i cita nombrases ordinacions municipals 
que prohibien rotundament desenvolupar qualsevol tipus de feina relacionada amb el 
blar de nit. 
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pesat. 47 Aquest intens control -com passava en altres imposicions- era 

conseqüéncia del frau, i els moliners i altres oficis relacionats amb la molturo o 

tronsport de cereal semblen estar sempre sota sospita.48 

La taXa sobre la moltura i la farina suposava un augment important del preu 

del producte.49 És difícil, perO, calibrar-ha amb exactitud, jo que no tenim cap 

série important de preus de cereals -d'altra part molt variables- a Cervera 

durant aquesta época. Amb tot, podem intentar alguna aproximació a partir 

de dades extretes deis !libres de consells i de clavario municipals. Per exemple, 

pot trabar-se la valoració en diners ("aforament") que anualment feia el municipi 

del cereal que havia de pagar-se en concepte de censos assignats a la 

caritat:50 

Any migera forment migera mestura . migera ordi j 
1366 13 s.b. 8 s.b. 5 s.b. 
1372 18 s.b. 13 S. 6 d.b. 9 s.b. ¡ 
1373 14 s.b. 9 s.b. 6 s.b. 
1379 10 s.b. 6 s.b. 4 s.b. 
1384 16 s.b. 12 s.b. 8 s.b. 
1388 14 s.b. 10 s.b. 7 s.b. 
1393 14 s.b. 10 s.b. 7 s.b. 
1398 12 s.b. 5 s.b. 8 s.b. 
1399 10 s.b. 7 s.b. 5 s.b. 
Mltjana 13-14 s.b. 8·9 s.b. 6·7 s.b. 

__j 

47. En els capítols d'imposlcions es parla d'aquests llocs i del seu porxo o cobert i l'any 
1399 hi ha una referencia a la construcció d'un portal i portes a la (<casa del pes de la 
far'1na de Magdalena)), per tal que la farina h'l romangués salva (AHCC, Consells, 1399, f. 
17 r.-v.). 
48. Aquesta sembla ser una característica típica en la clutat baixmedieval: veure A 
CuRro: La lntervencló .... , pógs. 62-63 o A RuBió VELA: El consumo de pan ... , pógs. 160-161. 
L'any 1398, per exemple, els arrendataris de la imposició de la farina denunciaven que 
els moliners cometien gran frau quan mallen cereal de gent de la vilo, declarant que era 
de persones forasteres i l'any 1399 es prohibia als moliners que durant la fira molguessin 
blat si no era perles flequeres, per tal d'evitar que ningú s'aprofités de la franquesa 
existent durant aquel! període (AHCC. Consells, 1398, f. 16 v. i 1399, f. 101 r.). 
49. Recordem que, a més, es pagava el dret de moltura. el qual era a Cervera i a altres 
llocs de l/16. Per tata aquesta qüestló, veure P. ÜRTí: El forment a la Barcelona 
balxmedieval: preus, mesures í fiscalitat (1283-1345), <(Anuario de Estudios Medievales)>, 
22, 1992. Barcelona, pógs. 377-423. 
50. AHCC, Consells. 1366, f. 31 v.; 1372. f. 17 v.; 1373, f. 15 r.; 1379, f. 14 r.; 1384, f. 14 v.-16 
r.; 1388, f. 34 r.; 1393, f. ( ); 1398, f. ( ); 1399, f. ( ). Tot 1 que el preu del cereal era molt 
variable, fins i tot dins el matelx any, altres dades extretes deis !libres de clavario i d'altres 
!loes semblen validar. més o menys, aquests preus perla mlgera de forment: AHCC, Cla-
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En el cas de la moltura, dones. prenent coma referéncia les taxes que regiren 

habltualment des de 1354, el preu augmentaria: 

Cereal (migera) 

Forment 
M esturo 

Ordí 

Preu 

13-14s.b. 
8-9 s.b. 
6-7 s.b 

Preu + imposició 

14-15 s.b. 
8 s. 9d.-9s, 9d.b. 
6s. ód.-7s. 6.d.b. 

%d'augme11 

71 66% 
85 76% 

7'8-6'6% 
_j 

Una vegada mólta, el comprador d'aquesta farina pagarla (segons els capítols 

de c. 1402), igual com si comprés una migera de forment, l d.b. i suposem 

que si la revenia tornarla a pagar l d.b. com a venedor i el comprador un 

altre diner.51 Prenent com a referencia els preus del cereal citats, aquesta 

transacció suposava un nou augment del preu: 

Cereal (migera) Preu Preu + imposició %d~ugmenl 1 

Forment 13 s.b. 13 S. 1 d.b. 0'6% 
14 s.b. 14 S. 1 d.b. 0'5% ' 

M estura 8 s.b. 8 S. 1 d.b. 1% 

_j 9 s.b. 8 S. 1 d,b. 0'9% 
Ordi 6 s.b. 6 S. 1 d.b. 1'3% 

7 s.b. 7 S. 1 db, 1'1% 

L'activitat de la flequeria, peró, estova molt més gravada. La mateixa farina 

que hem vist moldre o qualsevol altra utilitzada per les flequeres per tal de 

pastar pa per vendre. pagar censals o donar a "novenes i capdanys" havia de 

pagar:s2 

varia. 1372. f. 9 r.-v. (20- 21 s. 6 d.b.); 1380, f. 30 v. i 62 v. (13- 13 s. 6 d.b.); 1381, f. 82 r. (13-
14 s.b.); 1387, f. 57 v. (16 s.b.); 1399. f. 119 v.-120 r. (15 s.b.); AHCC, Obres Pies, R. Serra. f. 
21 v .. 1387 (15 s.b.)- f. 24 r .. 1388 (f. 19 s.b.). No hem tingut en compte els preus d'anys de 
carestía, jo que podien distorsionar de manera important la mitjana obtlnguda. 
51. No podem afirmar amb seguretat si anteriorment pagava 2 d.b., tal 1 comes dlsposa 
en els capítols de la imposició del blat de c. 1372. 
52. Aquesta taxa era el total pagat per les flequeres 1 lnclol'a l'impost per la moltura i 
compra del cereal. 
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Cereal (migera) 

Forment 
Ordi 
Mestura 

c. 1372 

3 S. 3 d.b. 
18d.b. 
2 S. 3 d.b. 

c. 1402 

3 s. 3 d.b. 
15d.b 
19d. mallab. 

En aquesta ocasió, dones, e l preu de la farina augmentaria, seguint, per 

exemple, els capítols de c. 1372: 

Cereal (migera) preu preu + imposició % d'augment 

Forment 13 s.b. 16 s.b. 3 d.b. 20"-b 
14 s.b. 17 S. 3 d.b. 18'8% 

M estura 8 s.b. 10 S. 3 d .b. 21'9%53 

9s.b . 11 S. 3 d.b. 20"/o 
Ordi 6 s.b. 7 s. 6 s.b. 20%54 

7 s.b. 8 S. 6 d.b. 17'6% 

L'activitat de les flequeres era fiscalitzada a t ravés deis forns. Després de pas

tar la farina, calla coure el pa i els forns eren limitats en nombre, ja que 

const ituYen un monopoli reial que el rel cedia a determinats particulars a canvi 

d'un cens.55 El seu control, per tant, era re lativament senzill:56 tots e ls fo rners i 

forneres de la vilo estoven obligats a declarar als arrendataris de les lmposicions 

o als seus sub ordinats, sota sagrament 1 ban de 20 s.b ., quant pa havien pastat 

cada d io les f lequeres en el seu fo rn. 

El forners també pagaven imposició pel pa que obtenien del dret de puja i pel 

que venien .57 Aquesta taxa era, inicialment, de 3 d .b. (c. 1372) p e r cada dio 

53. Segons els capítols de c. 1402 el % d'augment equivaldria a un 16'8-15'2% en la 
m estura. 
54. Segons els capítols de c. 1402 el % d 'augment equivaldria a un 17'2-15'1% en l'ordi. 
55. P. BERTRAN: Les rendes reíais de Cervero, segons uno re/oció de 1311. «Miscel'lania 
Cerverina». V. Cervera. 1987, pags. 71-88. 
56. El municipi disposava de dos prohoms de confianc;o. els «guordions deis forns», que 
s'encorregoven de vetllar pel compliment de tetes les ordinocions referents o un producte 
tan basic com el po (preus. pes. evitar l'especuloció .. .. ) M. TuRuLL: Lo configuroció jurídica 
del munlcipi .. . , pag. 306. 
57. El dret de pujo era d'un po codo vint-1-quotre pons enfornats. 
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que el forn funcionava i, posteriorment, disminuí a 2 d.b. (c. 1402), Per últim, 

s'establia que tota persona que portés pa de foro havia de pagar 1 db. per 

cada 12 "dinades" (pe<;a de pa d'un diner) en els capítols de c. 1372 1 1 d. 

malla en els capítols de c. 1402. Aquestes taxes implicaven un 8'3% (taxa d'un 

diner) i d'un 12'5% (taxa d'un diner malla). 

lA IMPOSICIÓ DEL BLAT DE PLA(:A 

La imposició del blat de playa es referia a la compravenda de tot tipus de 

cereal i altres productes gravats .a partir de la mesura de capacitat, La taxa 

funcionava d'una manera similar a la del pes del molí: 

Cereal (migera) 

• Forment 

• Llegums (faves, 
llentles, cigrons, avellanes) 

* "blat per civada" per 
autoconsum 
-ordii 

-avena 

• "sal de Cardona' (migera) 

"cabeza de safró" (migera) 

• Mestura, ordi, mili. espelta. 
ségol, nous i ametlles 

1353 1354 c. 1372 

3 m.;venedor 3 m./venedor 2 d./compr. 

' ' 3 m.(reven. l m./venedor 

l d.(venedor l d./venedor 2 d./compr. 

' ' 1 d./reven l m./ven. 

1 d .. jvenedor 1 d./comprador 

' ' 1 d.jreven. l d./venedor 
3 m.;venedor 3 m.7comprador 

' ' 3 m.(reven. 3 m./venedor 

l d./comprador (?) 

' 1 d.Jvenedor 

1 d./venedor 

2 d.(compr. 

2 d./ven. 

l d./compr. 

1 d./compr. 
+ 

l d.jvenedor 

. c. 1~·02 58 1 

l d.jcompr 

' l d./ven 

' 

2 d./compr 

' 2 d./ven 

l d.jcompr. 

l d.jcompr 
+ 

1 d./ven 

58. En aquest cas sabem que aquestes taxes eren jo vigents almenys des de 1399, jo que 
en una compra de forment realitzada per l'ajuntament, aquest en tant que comprador, 
a banda deis 15 s.b. per migera, pagó un diner més en concepte d'imposicló (AHc::r. 
Clavario, 1399,f.ll9v.-l20r.). 
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La imposició, seguint les referéncies utilitzades en parlar de la imposició de les 

flequeres i pes de molí, implicava un augment menor deis preus del cereal: 

Cereal (migera) Preu 1353 c. 1372 c.1402 
preu+impos preu+impos, preu+impos. 

(%d'aug.) (% d'aug.) (%d'aug.) 

• Forment 13 s.b. 13s. 1 d.m. 13 S. 3d. 13 S. 2d. 
(0'9%) (1"8%) (1'2%) 

14 s.b. 14s. 1 d.m. 14 S. 3d. 14 S. 2d. 
(0'8%) (1 '7%) (1'1%) 

• Ordí 6 s.b. 6 S. 2 d. 6 S. 2 d. 6 S. 2 d. 
(2'7%) (2'7%) (2'7%) 

7 S. b. 7 S. 2 d. 7 S. 2 d. 7 s. 2 d. 
(2'3%) (2'35) (2'35) 

La percepc'ió de l'lmpost es recolzava en l'ex'1sténcia de tota una infraestructu

ra comercial. L'any 1356, com a conseqüéncia que "mofts fraus fer-se poden 

en la compra del blof', el Consell va decidir -tot í les protestes- centralítzar la 

venda del cereal a la Playa Major.59 La Paeria presidia la playa i sota les seves 

voltes existia una quartera de pedra destinada a servir de patró perenne per 

la transacció de cereals i altres productes.60 A port. el municipi disposava 

d'una série de quarteres -recipients de fusta i metall- que s'havien d'utilitzar E;,n 

aquestes transacc'ions ·¡ sovint apareixen en la documentac'ió perqué havien 

de reparar-se o comprar-ne de noves. 61 Els propis arrendataris de les imposicions 

mostraran un especial interés per aquesta centralització i control i l'any 1399 

Galceran de Manresa, arrendatari de la imposició del blat, s'encarregava 

59. AHCC. Consells, 1356- agost- 2. f. 58-61. El 12 d'agost de 1356 el reí atorgava un 
privilegi establint on s'havien de descarregar i vendre el cereal que es portés a Cervera 
(TURULL, GARRABOU, HERNANDO j LLOBET:Op. cif., núm. ÓÓ). No podem establir Una COUSO-efecte 
segura. perO en un moment en qué el pes de les imposicions anava en augment dlns el 
pressupost municipal, eolia oferir unes mínimes garantles als arrendataris; a part del propi 
interés del municipl per controlar totes les contingéncies que afectaven el comery blader. 
60. AHCC. Clavarla. 1376. f. 98 r.: "ftem fem donaran Bernat Miró, píquer. e an Bernat 
Bosch per adobar e afinar la quartera de pedra quí estO en la sala e la punyera e miya 
punyera per zo com no eren fines, e estígeren hi 11 jorns .... ". 
61. Una referéncia de 1393 mostra el control municipal de les mesures de cereal i la 
preséncia d'un funcionar! encarregat de posar-les a disposició deis assistents cada dio 
de mercat (dissabte). M. TuRULL: Oligarquía, fiscafitat i regim municipal al món urbó de la 
Catalunya medieval (Cervera entre 1203 i 1430), Tesi doctoraL UB, Barcelona, 1989, póg, 
312. Vegeu també el capítol dedicat al Mostassaf (pógs. 713-724) 1 als sobrestants. 
guardians i veedors (pógs. 724-733), 
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personalment de fer reparar les quarteres de la plac;a, de comprar~ne de 

noves, de lligar-les amb cadenes a troncs de roure i de llagar una casa on es 

dipositarien les dites quarteres.62 

El control municipal, peró, no tenia únicament una motivació fiscal. El cereal i 

el pa eren bósics en la dieta urbana de la ciutat baixmedieval. Calia, d'una 

banda, aprofitar l'enorme volum comercial que generava per treure'n beneficis 

i, alhora, no fer perillar en cap moment l'abastament de la vilo. Aquesta 

circumstóncia unida a les importants crisis de subsisténcies del s.XIV, es 

reflecteixen perfectament en les ir:nposicions. 

T ot i que encara resta en gran part per estudiar, pot afirmar~se que durant la 

segona meitat del s.XIV les dificultats d'abastament de la vilo augmentaren.63 

El municipi actuaró davant de les caresties declarant exempcions puntuals en 

la imposició del blat o en la de les flequeres i pes de molí i compensant als 

arrendataris de les esmentades imposicions per les restriccions imposades en el 

mercat. 

El fet més curiós i excepcional, peró, és l'evolució general de la imposició pel 

que fa a les seves taxes, forc;a moderades, i contribuents. En els capítols locals 

de Cewera de 1353, en la imposició del blat el comprador de forment i llegums 

está exempt, mentre que el venedor paga 3 malles, En els capítols de e, 1372 

la situació ha canviat. En aquesta ocasió és el venedor qui es beneficia d'una 

majar exempció -suposem que per tal d'assegurar el trófic del producte- i 

paga la meitat del que ha de pagar el comprador. 

Un altre aspecte de l'exempció en aquesta imposició és el que es refereix al 

comerc; a la menudo: a mesura que lo transaccló és fa més petita va disminuint 

62. Posteríorment el clavarí municipal tornaría al dlt arrendatari les quantitats bestretes 
per aquestes despeses (AHCC, Clavarla. 1399, f. 74 v. i 93 r.). 
63. L'any 1374-77. per exemple, tota la canea mediterrónia viuró una de les penúries més 
importants del segle i el munlcipi cerverí procedí una (dntervencló)) del mercat a tots els 
nivells (AHCC, Clavarla, 1376. f. 57 v.; Consells. 1377. f. 3 v.-4 r. í 23 r.; Clavarla, 1378, f. 80 
v.-81 r.). L'any 1385 tenim notícies d'una nova crlsi i de mesures similars (AHCC, Clavarla. 
1385, f. 57 r .. 59v.- 60 r .. 63 v.-64 r .. 66 r .. 69 v .. 136 v .. 137 r .. 145 r. i 148 r.-v.). Altres alarmes 
menors documentades durant la segona meitat del s.XIV i derivades en la seva majar 
part de la sequero. taren les de 1355 (AHCC. Clavarla, 1355, f. 63 r.), 1356 (AHCC. 
Consells, 1356,1,59 r,), 1368 CACA,,), 1388 CAHCC, Consells, 1388, l, 39v, 43 v,-44 r, 148 r,), 
1393 ( AHCC, Consells, 1393, l, 62 v,-63 r) o la de 1395 (AHCC, Clavaría, 1395, l, 80 v, 102 
v 1 103 r), 
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la taxa, cosa que també beneficia al petit consumidor i al petit consumidor o 

productor. 

Forment i /legums comprador venedor total -¡ 

migera 2 d.b. l d.b. 3 d.b. 

J 

quartera l d.b. malla 1 d. malla 
+ 4 punyeres l d.b malla 1 d. malla 
4 punyeres o - malla res malla 

Aftres cereals comprador venedor total 1 

nous i ametlles 
1 

migera l d.b. l d.b. 
2du quartera malla malla Id. 

1 o 2 fusts malla malla Id. 
4 punyeres o- res res res64 

Avena comprador venedor total 

migera l d.b. l d.b. 2 d.b. 
2 fusts l d.b. l d.b. 2 d.b. 
1 fust malla malla 1 d.b. 
menys malla malla 1 d.b. 

__j 

* Exempció en negreta 

En els copítols de c. 1402 la situoció encara ha tornot a canviar i, coso 

exepcional entre les imposicions, l'exempció ougmenta, essent oro la mateixo 

pel comprador i pel venedor i ougmentant també en les pe tites tronsaccions. 

Forment i 1/egums comprador venedor total 

migera l d.b. l d.b. 2 d.b. 
quartera malla malla 1 d.b. 
menys res res res 

" Exempció en negreta 

64. Excepte els revenedors a la menuda, que multiplicarien les seves vendes. 
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Altres cereals, comprador venedor total 
nous i ame ti/es 

migero 1 d.b. 1 d.b. 2 d.b. 
quartera malla malla 1 d. 
1 o 2 fusts malla malla 1 d. 
-4 punyeres res res res65 

_, _______ 

Avena comprador venedor total 

migera 1 d.b. 1 d.b. 2 d.b. 
2 fusts 1 d.b. 1 d.b. 2 d.b. 
1 fust malla malla 1 d.b. 
menys malla res malla 

* Exempció en negreta 

lA IMPOSICIÓ DEL PEIX 

La imposició del peix s'arrendovo conjuntament amb un tipus de productes 

totalment diferent: la pelleria. De moment, perO. farem només referencia al 

peix. producte de primera necessitat. sobretot durant el període de Quaresma. 

Dins el peix es parla de peix frese: "sardina. sorells, bogues, pagel/s, tonvs. 

dalfins, muyola, novada, cava!!" ... ; i peix salat i sec: "congre, merfw;. arenchs. 

anguila, arenchada, sardina salada" i d'altres.66 

La taxa sobre aquest producte va patir diverses variacions i originó molts 

problemes duran! tola la segona meitat del s.XIV pel que fa a la forma de 

cobrament. L"any 1353 i l"any 1354 es pagava: 

65. Excepte els revenedors a la menuda, que multiplicarien les seves vendes. 
66. AHCC. Consells, 1366, f. 14 v.-15 r. 1 1388, f. 27 v.-28 r. Pels tipus i consum de peix 
vegeu: RosER SALICRú: El trófíc de mercader/es a Barcelona segons e/s comptes de la lleuda 
de Mediana (febrer de 1434), CSIC. Barcelona. 1995 1 A Cuma: El consum de peix a la 
Tortosa balxmedieva/, (jlr Col'loqui d'História de I'Aiimentació a la Corona d'Aragó)), (vol. 
2: Comunicacions), IEI, Ueida, 1995, pógs, 149-166. 
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Tipus de peix 1353 1354 
taxo/% augm, preu taxa/"'o augm. preu 
(Jiiura de diners) (lliura de diners) 

*Peix frese 1 d.b./venedor (0'4%) ? 

* Peix salat 67 1 d.b./comprador 3 malles/comprador 
+ + 

1 d.b. /venedor 3 malles/venedor 
(0'8%) (1 '25%) 

L'any 1366. o causa de la necessitat de diners per fortificar la vilo, lo toxo 

augmento a:68 

Tipus de peix 
(lliura de diners) 

*peix frese 

*Peix salat 

Taxa% 

1 d.b./comprador 
Clliura de peix) 

+ 
6 d.b./venedor 

1 s.b./comprador 
+ 

1 s.b./venedor 

augm. preu 

2'5% 

Tot i aquest augment puntual, peró. en els capítols de c.1372 ja trobem les 

seguénts taxes: 

Tipus de peix 

~ Peix frese 
- per menut 

* Peix salat 
- per menut 

- a l'engrós, a pes o a nombre 

taxa 
(lliura de diners) 

2 d. b ./venedor 

2 d.b./venedor 
2 d.b. comprador 

+ 
2 d.b./venedor 

%augm. preu 

0'8% 

0'8% 

1'6% 

67. En els capítols particulars de Cervera no es parla de peix salat. sinó solament de 
<<congre sec)), 
68. AHCC.Consells, 1366.f. l4v.-l5r.. 
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6 db./venedor 
2 db./comprador 

+ 
2 d.b./venedor 

(continuacíó) 

2'5% 
1'6% 

-A finals del s. XIV (copítols c. 1402), les taxes han tornot a variar parciolment: 

Ti pus de peix 
(lliura de diners) 

*Peix frese: 
- per menut 

*Peix salat: 
-per menut 
- a l"engrós, a pes o a nombre 

*Congre sec: 
- per menut 
- a l'engrós, a arroves o quintars 

taxa 

1 d.b./venedor 
(lliura de peix) 

6 db./venedor 
2 db./comprador 

+ 
2 db./venedor 

6 db./venedor 
2 db./comprador 

+ 
2 db./venedor 

%augm. preu 

2'5% 
1 '6% 

2'5% 
2'6% 

Lo imposició sobre aquest producte era percebudo de manero similar o la de 

la corn. El peix era venut a lo peixoteria i la seva venda estova estretament 

regulada pel municipi.69 Els orrendataris de la imposició disposaven de "collidors" 

en aquest espoi,70 que controlaven el pes i lo venda del peix i comptoven 

dióriament amb els venedors de peix frese el dret corresponent a les vendes 

abans que aquests pleguessin la taula. Igual que en el cas de la carn, també 

69. Vid. JosEFINA MuTGÉ: L'abastament de peix i carn a Barcelona, en el primer terc;: del 
s.X!V, <<Aiimentació i societat a la Catalunya medieval)), Barcelona, CSIC, 1988, pógs. 109-
136 i P. BERTRAN: Les ordínac/ons del peix de fa vi/a de Cardona (1422), <<Cardenen), 5, 
(1988), págs, 189-199, 
70. En el cas de Barcelona hi ha referéncies molt grófiques a aquests personatges, que es 
trobaven asseguts en un alt banc, segons costum i usanc;:a de l'ofici de col'lector, des del 
qual controlaven les transaccions de la pescateria (J,M". MADURELL: L'avalot del peix de 
7365, «Cuadernos de Historia Económica de Cataluña)), XII, Barcelona, 1974, pógs. 25-34 
(pág,25), 
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s'especificava que podien ser dedu'its en concepte de tara 1 O llíures per cada 

lOO lliures de peix, i, en temps de Quaresma, per cada lOO lliures de peix, 15 

lliures. Pel que fa al peix salat venut a la menuda, el venedor tenia l'obligació 

de comptar cada setmana el que havía venut i pagar el dret de la imposició 

als arrendataris tots els dissabtes. 71 

L'abastament de peix frese terra endins fou sempre dificultós.72 Un episodi de 

l'any 1362 és especialment il'lustratiu. Aquell any el municipi ha d'intervenir per 

garantir una correcta comercialització del producte, jo que fins i tot s'havien 

produ'lt aldarulls a la peixateria. El motiu era l'especulació deis peixaters, 

aprofitant la conjuntura quaresmal.73 Davant d'aquesta situacíó el Consell 

manava que, en comptes de vendre el peix "a ull", cosa que facilitava 

l'especulació deis peixaters, es vengués "a pes" i que. per tal d'ev'rtar els aldarulls. 

es disposés la venda a les taules de la carnicería. A cada cap d'aquestes 

taules els paers feien posar "posts" a manera de reixes i prohíbien que es pugés 

sobre les taules sota ban de 12 d.b. sense possibilitat de remíssió. Pel que fa a 

la venda del producte es manava que la comercialització es realitzés 

progress'rvament a la pescateria a mesura que les somades de peix anessin 

arribant a la vilo per ordre i s'ordenava que el peix frese s'hagués de vendre 

priorítóriament després de dos dí es d'haver arribat a la vilo, En el cas que el 

peix no es pogués vendre seria llenyat i no hauria de pagar imposició. Suposem 

que aquesta mesura. a banda de denotar la seva rópida caducitat, limitaría 

la possibilitat d'ocultació del producte i l'especulació deis peixaters/4 

La política fiscal del municipi pel que fa a la imposíció seró un fidel reflex 

d'oquests fets. L'ony 1353 el peix frese (1 d.b. per lliuro de diners) pagovo un 

50% menys que el peix salat (2 d.b. per lliura) i el comprador de congre sec, 

peix salat o peix frese a la menuda no pagava -en principi- imposició, En els 

capítols de c. 1372, tot i haver augmentat la taxa l'exempció continua en el 

mateix sentit i quelcom similar en els de c. 1402. Calia no afegír una taxa, 

71. AHCC. Consells. 1362. f. 18 r.-Y. i 1366, f. 14 Y.-15 r. 
72. AHCC, Consells, 1373, f. 31 r .. AHCC, Consells, 1388, f. 27 v.-28 r .. AHCC, Consells, 1384, 
f. 5 V, 

73. Vegeu J.M9. MADURELL: L'ava/ot del peíx de 1365, ~~cuadernos de Historia Económica 
de Cataluña)), XII. Barcelona, 1974, pógs. 25-34 
74. AHCC, Consells, 1362, f. 16 v.- 17 r. i 18 r.-Y. 
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sobre un producte que conjunturalment duront la Quaresma. donada la 

dificultot de prove"lment, jo ougmentava de preu de manero considerable. 75 

Les imposicions sobre productes manufacturats, 
materies primeres i altres 

El segon grup d'imposicions, com hem dit, estovo format per oquelles que 

gravaven productes monufacturats, motéries primeres i altres tronsaccions: la 

imposició del sofró, lo de la draperia. la de la llana i sargills, lo de lo sabateria i 

cuireteria, lo deis portals, ferreria i fusta, la de les "bésties grosses i menudes'', la 

del "siti" i la de la pelleria. 

T AXES 1 EXEMPCIONS 

La taxa sobre aquests productes gravava la lliura de diners del preu de lo 

mercoderia. L'any 1353 per cada lliura el comprador pagovo un diner i el 

venedor un oltre. L'any 1354. aquesta tarifa augmentó en un 50% i venedor i 

comprador pagarien 3 malles. Durant la década deis 60 -coincidint amb les 

demandes de diners del rei, lo construcció de les muralles i l'augment especta

cular de l'endeutoment censal que es deriven de la guerra contra Castella- la 

imposició ougmenta un oltre 50% i se situa en dos diners del comprador i dos 

diners del venedor per cada lliura de diners del preu de lo mercaderia.76 

Aquesta és la taxa que trobem durant els onys 70 i que es mantindró fins a 

final de segle, tret de l'ony 1384, en qué foren doblodes momentóniament per 

fer front a l'endeutoment censal; possont-se deis 4 diners per lliura de diners (2 

diners/comprador + 2 diners/venedor) als 8 diners (4 diners/comprodor + 4 

diners/venedor). 77 

Totes aquestes tarifes enumerades suposaven. dorics. un augment total en el 

preu de la mercaderia del 0'8% (2 diners per lliuro) -1 '25% (3 diners per lliura)-

1 '6% (4 diners per lliura)- 3'3% (8 diners per lliura); essent lo penúltimo la més 

habitual durant lo segono meitot del s.XIV. 

75. Vid. P. BERTRAN: Les ordínacions del peix a la vi/a de Cardona (1422). pógs. 193-194. 
Aquests autor xifra l'augment de preus entre el període <(carnal)> i la Quaresma des d'un 
33 '3% a un 66' 6% segons el ti pus de peix . 
76. Encara no podem determinar en quin any concretes produeix, peró jo estó vigent en 
els capítols d'imposicions de c. 1372 (AHCC. Ordinacions, Capítols d'imposicions, c. 1372). 
77. AHCC, Consells, 1384, f. 3 v.- 5.r .. 
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Exístíen, peró, una série d'exempcions destlnades a afavorlr als segments menys 

afavorits de la societat.78 Els compradors de guix, carbó, llenya i palla a la 

menuda gaudien d'una exempció total. També és important l'exempció en la 

pelleria, la qual gravava la roba vello i els encants. L'any 1353, les transaccions 

de 5 o 10 s.b. pogoven un 50% menys d'imposició (molla/c.+ mollo/v.) i no es 

pagava res en les inferiors. En els capítols posteriors la normativa respecte a la 

pelleria encara és més precisa: 

Valor transacció 
---

*15 s.b. o major 

'lO s.b. -15 s.b. 

'5 s.b.- lO s.b. 

2 s.b.- 5 s.b. 

lmposició % augment 
---

2 d./c.+ 2 d./v 

3 malles/c. 
+ 

3 malles/v 

1 d./c. + 1 d./v 

o 

1'6% 

1'25% 

0'8% 

_o_j 

En les altres imposlcions -exceptuant el "siti" i les "bésties"- també hi ha una série 

d'exempcions més o menys grans. En els capítols de l'any 1353. habitualment,en 

les transaccions inferiors a 5 s.b., el comprador no pagava imposició.79 El 

comerciant. peró, havia de multiplicar totes les seves vendes a la menuda i 

pagar la imposició corresponent. En el cas de la imposició de safró i de la 

pelletería i blanqueria era el venedor (petit productor) qui gaudia de l'exempció, 

mentre els compradors (mercaders o artesans) havien de multiplicar totes les 

seves compres a la menuda i pagar l'impost corresponent. 

En els capítols posteriors tota aquesta política d'exempcions es monté, variant 

solament el valor de referéncia. Així. es preveu que en les transaccions de 5 

s.b. a 2 s.b. es pagui un 75% menys d'imposició (malla/c.+ malla/v.) i en les 

78. Aquest és un tret que sembla general en l'impost indirecte i també el trobem esmentat 
en el cas francés CA. RIGAUDIERE: L'essor de la físcafíté roya/e du régne de Phlfíppe le Be/ 
(1285-13 14) ó ce/u! de Phlfíppe VI (1328-1350), ((XXI Semana de Estudios Medievales. Estella 
'94: Europa en los umbrales de la crisis)), Gobierno de Navarra, Pamplona. 1995, pógs. 
323-391. págs. 364-365). 
79. En el cas de la sabateria, pelletería i blanquerla en els capítols de 1353 també exlsteíx 
una exempcíó del 50% en les transaccions de 5 a 10 s.b. i en la mercería l'exempció era 
total en les compravendes inferíors als 10 s.b .. 
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inferiors a 2 s.b. el comprador o venedor, depenent de la imposició. no pogui 

impost. Paral.leloment, peró, continuavo observant-se que el comerciant havio 

de multiplicar les seves transaccions a la menuda i pagar el total de la imposició. 

lA IMPOSICIÓ DEL "BRI DE SAFRX' 

Cervera era una important zona productora i tenia un mercat del safró.80 Els 

compradors d'oquest producte tenien toules. o lo Playa Major,81 on compraven 

lo producció deis voltants. Eren, dones, aquests compradors els encarregats 

de rebre la imposició deis venedors i respondre'n ols arrendotaris dióriament. 

Estova expressament prohibit aixecar la taula fins al "toe de vespres", moment 

duront el qual els arrendataris o llurs "collidors" havien de ser prop de les taules 

per comptar el safrO comprot durant el dio. En cas que els compradors 

volguessin plegar abons havien de fer cridar al "collidor", comptar lo quantitot 

comprada i pagar lo imposició corresponent al venedor i a ells mateixos. 

Aquest zel responio a un continu temor de les autoritats locals i deis arrendataris 

de l'impost a l'ocultació de la mercoderia. donado la sevo poca entitat mate

riol.82 Per aquesta raó, a part de controlar dióriament les taules deis compradors, 

també es prohibiró de manera expressa que abons de cridor o l'arrendatori 

de l'impost o al "collidor" es barregi el safrá que s'haurá compra! amb el que jo 
es tenia i hovio pagat imposició; en cos contrari s'hauria de pagar imposició 

per tot el safró. 

Una oltra modalitat de frou relacionada amb oquest producte és la que es 

refereix a lo fugida de les tronsaccions a llocs on no es pagova imposició. Les 

80. C. CARRERE: Barcelona 1380-1462. Un centre económíc en epoca de crisi, 2 vals., CuriaL 
Barcelona, 1977. pó.g. 369. 
81. En els capítols d'imposicions de mitjan s.XV s' especifica que ningú gosi vendre safró. 
amagadament en altres llocs de la vila que no tos aquesta playa, lloc on era costum de 
vendre (AHCC. Ordinacions. Capítols del bolletí. mitjan s. XV). 
82. La importancia del comery del safró. a la vila tradlcionalment ja havia suscitat un 
especial interés entre les autoritats locals pel control del seu bon funcionament. Veure M. 
TuRULL: La configuració. .. , pógs. 302-303 (apartat dedicat a la figura deis ))sobrestants
veedors del safr(p¡). L'any 1358. per exemple, el consell assignó a quatre persones per 
vigilar contínuament la jjtaula del bri del safró)), prohiblnt qualsevol venda de safró. fins 
que no hagués estat verificada la qualitat del producte per aquests prohomes. sota ban 
de 60 s.b. i l'ordinació de Perpinyó (1351) donada pel reí que amenayava als lnfractors 
amb la pérdua del puny. L' operació constaria als venedors de safró 4 d.b., els quals sois 
hourien de ser pagots pels vilotons CAHCC. Consells. 1358, f. 49r.-v.). 
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ve'lnes localítats de T Cm ego i Vilagrossa tombé eren centres safraners i molts 

cops feren miffor mercat de fa imposició que a Cervera. Per aquesta raó els 

singulars de lo vilo formalítzaven llurs transaccions en aquells llocs i perjudicaven 

seriosament l'arrendament de l'impost, El municipi ofegí noves clóusules als 

capítols d'arrendament i els bans arribaren als 20 morabatins d'or i als lOO s.b, 

per infracció. El problema, peró, fou constont durant tota la segona meitat del 

s. XIV. 83 

lA IMPOSICIÓ DE LA DRAPERIA 

La imposició de la draperia afectova tots els draps de !fono, d'or o de seda 84 

venuts o l'engrós o a la menuda i els productes de tinyeria, entre els quals se 

cita la roja i el pastell.85 Aquesta imposició sois tingué vigéncia fins l'any 1363, 

moment en qué, tal i com es disposova a les Corts de Montsó, fou substitu'lda 

per una nova toxa que gravava el comer<; exterior d'aquest producte, les 

"generolitats".86 

La percepció de l'impost sobre la draperia. d'acord amb la importancia 

d'oquesta activitat,87 estova especialment controlada, En els capítols de lo 

imposició de l'any 1353 es preveia lo preséncia deis "collidors" deis arrendataris 

de la imposició de la draperia en els obradors i l'obligació deis venedors de 

prendre lo imposició deis compradors i respondre als arrendataris en el cas 

que oquests o llurs subordinats no fossin presents en la transacció. 

La importancia del producte també es reflecteix en la política municipal, 

L'interés per impulsar el comer9 draper a lo vilo és evident des de finals de lo 

83. AHCC, Consells, 1358, f. 47 v.-48 r.: Consells, 1362, f. 10 v.: Consells, 1384, f. 6 r.-v.; 
Consells, 1399, f. 20 r.-v. 
84. Entre els draps que no s'exceptuaven de la imposició de la pelleria es fa esment a:)), 
drap de color o blanch. cru de lana, de paratge e drap gros de Leyda, entegres ne 
senOs o sacycs, fustanis de seda e de cotó, stamenys e cadins amples. strets, anyó 
cotonat e a cotonar, draps d'aur e de seda ... )); alguns deis quals devien estar gravats 
per aquesta lmposició. 
85. 1 s'exceptua l'alum i la gala que s'inclouen dins altres imposicions. 
86. J. M". PoNs GuRI: Actas de las Cortes Generales de la Corona de Aragón de 7362-
7363., Codoin, Madrid-Barcelona, 1982, póg. 75 (<( ... Es entés emperó que negun drap 
qui's vena e's vendró a tal en la dita senyoria (del rel), no pach altra imposició sinó 
aquella que damunt es ordenada,.,))), 
87. M.TURUI.I.: La indústria drapera a Cervera a 1' edat mitjana (s.XIII-XIV) i les ordinacions de 
la draperia de 1320 .. ((Miscel.lónia Cerverina)), V, Cervera, 1987. pógs. 43-70. 
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década deis 50 del s,XIV, sobretot duront la lira, En el decurs del periode 

estudiat s'arribaró a acords amb mercaders d'importants nuclis dropers del 

Principot per tal de comptor amblo sevo preséncio al mercat cerverí (Perpinyó, 

Puigcerdó, Comprodon, Berga, Ripoll,.).88 L'exempció de la toxa sobre els 

drops i la fronquesa d'altres imposicions seran un deis principals ovantatges 

concedits pels regidors locols en oquest sentit.89 

LA IMPOSICIÓ SOBRE LA LLANA 1 ELS SARGILLS 

La imposició de la llana i els sargills gravovo draps de baixo qualitot i les 

motéries téxtils. 90 Entre els draps es parla deis fets de 111, d'estopa, de cónem, 

conemís. ginesta, borres de sac, mórfegues, socs, sargills i bruns. Dins les motéries 

téxtils, filades o perfilar, hi ha la llano, pél o "repél tonedís", pél de boc o de 

cobro i lli. 

Les toxes eren les moteixes que en oltres imposicions on es grovava la lliuro de 

diners, peró documentem una excepció momentónia l'ony 1366: aquell ony lo 

toxa que gravova la llana i estam que sortio de lo vilo augmentó o 6 d.b. per 

lliura de diners del preu per tal de fer front a un pagoment o lo Diputació del 

Generai?1 

LA IMPOSICIÓ DE LA SABATERIA 1 LA CUIRETERIA 

La imposició de lo sobaterio i la cuireterio ofectovo, com el nom indico, als 

productes pertonyents a l'ofici de sabaterio (sabates, topins, carners. estivals, ... ), 

les pells i els cuirs adobats o assaonats dedicots o lo soboterio (pells de boc, 

cobro, moltó, ovella, ... ), els productes de cuireterio (cuirs de bou, vaco, vedell, 

eugo, rocí, mula, somero, comell, búfol i tot oltre cuir pelós o adobot) i les 

matéries utilitzodes en l'odoboment i ossoonoment d'oquests cuirs (ton, caly. 

roldor, galo,,,), 

88. Vegeu M. TurML: lntercanví comercía/, fíra í mercat a Cervera entre 1136 í 1392. 
((Míscel'lónia Cerverina>l, VIL Cervera, 1991, pógs. 19-39. 
89. L'any 1360 les autoritats locals fins i tot prometeren donar 5 s.b. \cd'ajuda)) per cada 
drap o peya a tothom que comprés draps de mercaders de Perpinyó (AHCC, Clavario. 
1360, f 94 L-V,), 

90. En la imposició de la pelleria s'exceptuaven:)), drap de color o blanch. cru de lana, 
de paratge e drap gros de Leyda. entegres ne senOs o sacycs, fustanis de seda e de 
cotó, stamenys e cadins amples. strets, anyó cotonat e a cotonar, draps d'aur e de 
seda ... )), alguns deis quals devlen estar gravats per aquesta imposició. 
91, AHCC, Consells, 1366,1, 26 v,-27 r 
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Com gran part de les imposicions citades l'impost gravava la lliura de diners de 

les transaccions deis productes citats, peró hi ha una. excepció: la mesura de 

capacitat en el cas de la cal<; i el roldor. En els capítols de c. 1402 la migera/ 

d'un a tres fusts/ una o dues fanegues pagaven malla el comprador i malla el 

venedor. 92 

Pel que fa al cobrament de J'impost, hi ha una disposició concreta i própia 

d'aquest comer<; (cap. c. 1372 i cap. c. 1402): els cuireters estoven obligats a 

vendre els dijous a la Pla<;a de Sant Cristófol i el dissabte- dio de mercal -a la 

Pla<;a Majar, pondent-ho fer la resta de dies en llurs albergs, L'incompliment 

d'aquest precepte estova castigat amb !'inusual ban de 60 s.b" indicatiu de la 

relativa importóncia d'aquest comen;,:: a la vilo i de l'existéncia de fraus, 

LA IMPOSICIÓ DE LA PELLERIA 1 LA BLANQUERIA 

Aquesta imposició gravava el cuiram pelós de boc, moltó, ovella, cabra, anyell 

o cabrit, les aludes i els pergamins i tot cuiram de conills, adobat i per adobar, 

de liebres, vai'rs, esquirols i altra salvatgina, cobrecossos i mantells de pell i tot 

altre cuiram pertanyent a ofici de pelleteria. 

LA IMPOSICIÓ DE L'ESPECIERIA, TENDERlA, MERCERIA 1 ARGENTERIA 

L'any 1353 existia la imposició de l'especieria i la tenderla i la de la merceria i 

l'argenteria per separat. L'any 1354. peró, ambdues es fusionaren. El motiu fou 

la disminució patida en l'argenteria després de les exempcions generals 

donades pel rei per tal d'atraure argent i billó a la seca reial de Barcelona, la 

qual tenia seriosos problemes per obtenir matéria primera degut a la taxa que 

gravava aquests materials.93 

Dins la imposició de l'especieria se citava el pebre, gingebre, batafaluga, 

confits, sucre, productes medicínals i cera, entre d'altres. La tenderla gravava 

92. No sabem exactament quin impacte tenia aquesta taxa. Només com a aproximació 
podem dir que durant l'any 1368 a !'obra del mur la migera de cal<;: es pagó des deis 14 
als 36 d.b. la migera. segons la qualitat. procedéncia, oferta .... Aixó significaría que la 
taxa d'un diner oscil'laria entre un 2 i un 7"/o (P. VERDÉS, Un !libre de «/'obra deis mursj) de 
Cervera (1368) .. ((Miscel'lónia Cerverina>>, 10 (en premsa)). 
93. P. VERDÉs: Fisca/itat reiaf i finances municipa/s: les ajudes pera fes guerres mediterrdnies 
(Cervera, 7350-7356), MemOria de Llicenciatura, Barcelona, 1995. pógs. 47-48, 
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la fruito seca venuda a la menuda, séu, !lord, olí, formotges, olum, bresil, fustet. 

gala, "sal de compós", pega, cónem ... 94 Entre els productes de merceria se 

cita: els draps d'or i de seda, les perles, fres, vetes, bosses i corretges de seda,95 

d'or, d'argent i de cuir, trenes d'or, d'argent i de sedo, guonts i capells de sol, 

trobigueres, coltells, ganivets i tisores, agulles, creus, encensers, calzes, candelers, 

conodelles d'or i d'argent, fustanys, codins. calces, tapins, galotxes, .. l, finalment, 

l'argenteria incio'la tosses. anaps i copes d'argent, corolls, lambre, medalles 

daurades i d'argent. canonada i batanada i tot or i argent obrat i per obrar. 

D'1ns d'aquesto lmpos'1ció també es fa esment a tot el vidre venut a lo vHo o 

termes de Cervera. 

En els capítols de la lmposició es feia especial atenció a la mercerio i s'establia 

que tot mercer, quan arribés a la vilo, hovia de cridar als arrendataris o llurs 

missatgers abans de desplegar "córrega, costar o farcefl de roba de mercería" 

per tal que poguessin veure-la desplegar, si volien, i no podio plegar lo robo 

f1ns que no l'hogués tornado o mostrar o aquests arrendotoris. També es 

recolcavo que els mercers de la vilo no gosessin vendre omagodament al 

dorrere de cosa sinó que havien de fer-ho en el portal "més públic" de la coso 

i que hovien de rebre "benignament" als arrendotaris o llurs missatgers. 

LA IMPOSICIÓ DELS PORTALS, FERRERIA 1 FUSTA 

Igual que !'anterior, aquesta 1mposició tombé fou fruit de d'iverses fusions. 

lnicialment existien la imposició de la ferrerio i la imposició de la fusta. L'any 

136096 apareix la imposició deis portals, alhoro que desapareix la de lo fusta, la 

qual trobarem posteriorment unida a la primera. 97 Lo imposició fou creada 

temporalment -suposem que per fer front a alguno necessitat concreta- i 

desopareixeró durant lo mateixa década deis 60, conservant-se sois el nom 

dins el conjunt de la "imposícíó deis porta/s, ferrería í fusta" que jo trobem l'ony 

1373,98 

94. Alguns productes que devien ser venuts pels tenders eren expressament exceptuats 
d'aquesta imposició, indicant-se que eren gravats per d'altres: ((.,exceptat congre e tot 
altre peix salat e fusta obrada e civada e sal e draps de cónem que no són en aquesta 
imposició ... J) (cap. c. 1372). També sabem, de manera indirecta, que tenders 1 especiers 
venien recipients de metal! com ara olles i morters de coure, senys, esquelles, bacins, 
((conques)) i altres obres de coure, aram, llautó, estany o plom; normalment contemplats 
dins la imposicló de la ferrería (impos. ferreria/ cap. c.l372). 
95. No s'inclo'len, perO, els draps venuts per drapers. 
96. Colnc'¡dlnt amb 1' aparic'ló de la '¡mposic'¡ó de les flequeres. 
97. AHCC, Clavarla, 1360. 
98. AHCC, Clavarla, 1373. 
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Si bé no tenim capítols sobre la imposició deis portals, se sop que era cobrada 

-com indico el nom- en els portols de la vilo per diferents "plegadors"99 i pot 

establir-se uno raonable similitud omb la deis "portols" que es cobró a Barcelo

na, la qual afectava la circulació de persones i mercaderies, 100 

La imposició de la ferreria gravava tot "arnés de guarnir o armar o pertonyent 

a ofici de perpunter": coltells, esposes, llanees, dards, ballestes, tretes, cuirasses, 

comisols, capells de ferro, bacinets, guonts de llaunes, escuts, daragues, 

taulatxos, espotlleres, fossets de lli o cotó, perpunts,., També grovava eines 

com relles, cóvecs, llosses, "astes", destrals. ponys, forrellats i tot ferro o acer 

obrat i per obrar. Un altre tipus d'obra de metall grovat eren els recipients com 

ara olles i morters de coure, senys, esquelles, bacins, "conques", "colderiz" i toto 

obra de coure, aro m, lloutó, estony o plom. 101 A port d'oquestes armes, eines i 

recipients, tant noves com velles, i el metoll sense obrar, tombé eren 

contemplots dins lo imposició de la ferrerio oltres coses pertonyents a ofici de 

pintors, sellers, freners (frens. selles, escuts, ... ) i basters (bosts, albordes ... ). 

La fusta inclo'la, primer, toto fusta obrada i per obrar: coixes, arques, taules, 

arquibancs, cops de llit. escales, cobirons. bigues. cups, tones, barrils, cércols, 

posteres, escudelles. tolladors, anaps, vímets, portadores, culleres, pintes, ca

nes, .. Deprés es fa referéncia o les olles i obres de terro, el carbó, "menad es", 

"pols dolats", el guix, la palla i diferents ti pus de llenya. Aquests darrers productes 

-tret de la palla- suposen una excepció respecte a la resta pel que fa a la 

forma de ser grovots, jo que no es grovova en base al preu de la mercadería, 

sinó o lo "somada": 102 

99. AHCC, Clavario, 1360, f. 76 r .. 
100. J. BROUSSOLLE: Op. cit .. pQg. 90. 
101. S'indica que entre aquests recipients de metall gravats no s'inclo'ien els que venguessin 
tenders ni especiers. els quals deurien estar gravats perla corresponent imposició. 
102, En el cas del guix, en els capítols de 1353. també es gravava el passatge perla vilo i 
terme de Cervera i en el cas de la llenya de sarments, en els capítols de c. 1402, es 
gravaven els gavells de llenya. 
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Producte 

• Guix 

~ Olles i obra de terra 
(sornada) 

*"Pals dolats" i carbó 
(somada) 
Llenyo grossa i menuda 
(somada) 
Llenya de sarments 

1353 

1 d.b./venedor 
Clliura de diners) 

2 d.b. comprador 
+ 

2 db./venedor 

1 molla/venedor 

c. 1402 

1 d.b./venedor 
+ 

1 d.b./compr. foraster 
(somoda de guix) 

2 d.b./comprador 
+ 

2 d.b./venedor 

1 d.b./venedor 

l d.b./venedor 

3d. b./comprador 
+ 

3 d.b,/venedor 
(cada lOO gavells de llenya) 

LA IMPOSICIÓ DE LA PELLA 

La imposició de la pello -que com hem dit s'orrendavo conjuntament amb el 

peix- ofectova tots els productes venuts corren o encantan per mó de corre

dor o de pey/ler: 

- metalls i productes preciosos: or, orgent o perles. obrats i per obrar. 

-arneses de la flor: !libres, matolossos, vónoves, captius o coptives,. 

-"robes noves o velles. de coll i de mó pertonyents a ofici de pellerio" 103 

LA IMPOSICIÓ DEL "slll" 

La imposició del "siti" -així és com s'anomeno a Cervera-104 era la que gravovo 

tot ti pus de tronsoccions d'immobles i rendes fe tes a través de notaris i corredors, 

els quols estoven obligots o respondre'n als arrendataris de l'impost. 

103. ((En azó sien enteses totes robes veylle e noves que·s pertanguen a ofici de peylleria, 
exceptats drap de color o blanch, cru de lana, de paratge e drap gros de Leyda, 
entegres ne senOs o sacycs, tustanls de seda e de cotó, stamenys e cadins amples, strets, 
anyó cotonat e a cotonar, draps d' aur e de seda que no són enteses en aquesta 
imposició la on se venen per corredors d'oreylla o de levant, corren o encantan, per tal 
com se comprenen en altres imposicions)), 
104. A Barcelona era 1' anomenada deis ((honors i possessions)) (J. BI<OUSSEOLLE: Op. cit.). 
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lA IMPOSICIÓ DE LES "BÉSTIES GROSSES 1 MENUDES" 

1, per últim, lo imposició de les "bésties grosses i menudes" estova referido o la 

compravendo de tot tipus d'onimal: cavolls. rocins, muls i mules, oses i someres, 

bous i vaques, vedells i vedelles, moltons i ovelles, bocs i cobres. porcs, truges i 

porcells, furons i oltres animols que es compraven o venien vius, exceptuant els 

cobrits. Les taxes i la sevo evolució eren les moteixes que ocobem de veure 

perla llana. 

Considerocions finols 

Arribats o oquest punt, pode m fer una recopitulocló del que fins al moment 

s'ho dit i apuntar oltres possibilitots o línies de treball. Com hem vist, lo percepció 

de les imposicions normolment ero arrendado pel municipi i els arrendataris 

disposaven d'uns "missatgers" o "collidors" encarregots de recollir l'impost. Aquest 

impost grovovo, bOsicoment. les transoccions de diferents productes, i 

comprodors i venedors estoven obligats o pagar lo taxo corresponent ols 

orrendataris o o llurs subordinats. En les comprovendes o lo menudo, 

hobitualment. eren els comercionts (compradors o venedors) els encarregots 

de rebre lo toxa del petit consumidor o productor i respondre coda dissobte. 

sota sogroment, de totes les operacions setmonals. Els corredors, "pesadors". 

"conodors", "mesurodors" i notaris havien de comunicar ols arrendotaris de les 

imposicions totes les tronsaccions en qué intervinguessin, els noms deis 

comprodors i venedors i els preus. Preocupavo especialment el control de les 

tronsoccions reolitzades pels vilotonts en llocs on no es pogava imposició i el 

pagament de les toxes per port deis forasters que acudissin o lo vilo. El ban per 

incomplir aquestes disposicions normalment era de 20 s.b. per infracció. un 

ter<;: del quol corresponia o l'orrendotari de la imposició. 

Aquestes eren disposicions de carócter general. peró sota 1' aparen<;: o d' un 

impost uniforme podem distingir dos grups pel que fa al tipus de producte 

grovot: les toxes i lo percepció. 

Les imposicions del primer grup grovoven productes de primero necessitot: el 

vi. lo carn, el cereal, la farina, el po i el peix. Lo formo de gravamen ero 

diverso: una part de vi venut a mesuro, un tont sobre el preu del vi o verema 

venuts o l'engrós, un tont sobre lo lllura de carn o de peix frese. un tont per 

animal sencer venut per convits, un tant sobre lo mesuro del cereal, etc. Pel 
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que fa o les toxes eren for<;o elevades i el seu impacte considerable: l/4 del vi 

venut o la menuda, per exemple, suposovo un 25%; 4 db. per lliura de carn, 

com he m vist, implicovo un agument del preu de la corn que oscil'lavo entre 

el 20 i el 35%; i el preu del cereal augmentava progressivoment a mesura que 

ovon¡;ovo en el circuit comercial, essent gravat en coda estodi per taxes gens 

menyspreobles: l-2% la vendo, 7-8% lo molturo, 20% les flequeres, .. Aquestes 

circumstóncies foran que el rendiment d'aquestes imposicions sigui 

extroordinóriament elevat i proporcioni al municipi la major part d'ingressos 

dins d'oquesto partida. 105 

El segon grup d'imposicions estova formot per la resto de mercaderies. La toxa 

sobre aquests productes grovava generalment la lliuro de diners del preu de 

la mercoderio i, prenent com a referéncio els 4 d,b. per lliuro hobituals durant 

gran part de la segona meitat del s.XIV, suposava un moderat 1'6% d'augment. 

És lógic, per tont, que el rendiment sigui molt menor. Tot i aixó, cal destocar els 

arrendaments de l'impost sobre el safró i els productes téxtils, indicatius de 

l'important volum comercial d'oquestes mercaderies a la vilo. 106 

La importancia de les imposicions dins el capítol d'ingressos municipal 107 i del 

comer9 deis productes básics, safrá i productes téxtils a la vilo de Cervera 

provocaron que les mesures de control fiscal siguin forya estretes. En el cas 

deis productes bósics hi ha uno intervenció municipal del mercat i uno veritable 

plasmoció material de fiscolitat indirecta dins d'aquest ómbit: 

- La corniceria, per exemple, situada a lo Playa Major, centrolitzova lo matonyo 

i vendo de lo carn i disposava d'uns "calostrons" on els arrendataris de lo 

imposició pesoven tates les carns abans de ser venudes. Lo vendo del peix i lo 

peixateria funcionoven de manera similar a lo corniceria. 

105. L'arrendament de les lmposlcions del vi, la carn i la farina rondava anualment el70 o 
80% del total de l'arrendament CM. TuRULL: 0/igarquio, fisca/itat i u3gim municipal...., pógs. 
1 059-1060), 
106. Tenint en compte que la taxa podio ser més de 10 vegades inferior, un rendiment 
que en el cas del safró o la draperia pot situar-se entorn al5% és tremendament expressiu 
del volum comercial d'aquests productes (ldem, pógs. 1064-1068), 
107. La mitjana deis d'ingressos en aquest concepte sobre el total durant aquest període 
és del 40%, tot i que, en alguna ocasió, arribó al 70% (M. TURULL: La configuració ... . , pógs. 
456-457), 
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El cereal, des de 1356, hovio de vendre's obligotórioment o lo Playa Mojor 

on hi hovien les mesures oficiols controlodes pel municipi i pels arrendotaris de 

lo imposició del blot. Aquest moteix cereal, quon n'hi hovio molt, hovio de 

possar foryosoment per lo coso del "pes deis molins", on uns guardions pesorien 

el producte d'onodo i tornado del molí. 1, finolment, o través del control deis 

forns es fiscolitzavo l'octivitot de les flequeres i el darrer estodi del circuit bloder. 

El vi, tot i no disposar d'uno infraestructura que en centrolitzés lo vendo, 

supeditovo lo sevo comerciolitzoció o unes normes molt precises: l'obligoció 

de "cridar" el vi obons de vendre'l; l'obligoció de posar el "rom" en els llocs on 

es venia vi o lo menudo i montenir-lo fins que no s'hogués retut compte de lo 

imposició; el dret deis arrendotaris de mesurar el vixells de vi per foro i "color

los" per dins obans de ser venut el producte; o lo preséncio de representonts 

deis orrendotaris de lo imposició en un lloc determinot de codo quarter de lo 

vilo, encorregots d'expedir "olborans" o qui volgués vendre vi o l'engrós. 

Aquesto supeditoció tombé es fa patent en el cos del sofró: els comprodors 

d'oquest producte tenien les seves toules o lo Playa Mojor; estovo prohibit 

plegar obons del "toe de vespres" sense hover retut comptes de lo imposició, i 
hovio de pagar-se l'impost diórioment, En menor mesuro, el control deis obrodors 

de droperio tombé se situovo en oquest nivel!. 

Parol.leloment o !'interés per controlar les tronsoccions d'oquestes i altres 

mercoderies ha de parlar-se, com és lógic, de lo repressió del frou. Estovo 

especiolment penot: entrar, vendre o treure vi ocultament; ocultar corn o lo 

cornicerio, sobretot cornsolodo, i evitar duront lo nit el pos pel "pes deis molins". 

En el cos deis esmentots productes, o més, es convenio lo cessió no de l'habltuol 

tery, sinó de lo meitot de les multes ols orrendotoris i en olgun cos s'incentivovo 

el control donont uno part deis bons o !'acusador. El frou i les penes tombé 

seron importonts en el cos del sofró: lo poco entitot material del producte fa 

que el temor de les outoritots municipols o l'ocultoció sigui constont i les 

referéncies o lo fugido de les tronsoccions d' aquest producte ols mercots ve'lns 

de T Orrego i Vilogrosso són contínues. 

Com pot veure's, dones, l'impost indirecte estó plenoment integrot o lo reolitot 

local i de !'época i lo político fiscal municipal és un reflex d'oquesto situoció. 

Aquesto político té tres cores que soloment han estot opuntodes en el present 

treboll i que mereixerien un estudi molt més ocurat. 
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D'una bando, cal remarcar !'impacte de l'impost sobre !'estructura económica 

i la político del municipi en oquest sentit. Les imposicions es recolzaven sobre el 

comen:;.: i, com és lógic. tenien una influéncia important sobre llur funcionament. 

Aquesta cirmustóncia pot apreciar-se clarament en el cas del sofró i la fugida 

d'aquest producte cap a mercats vel'ns. les fronqueses d'imposició en la 

draperia durant la tira per atraure mercaders foronis. etc. 108 

De l'altra. hem vist que les imposicions gravoven principalment productes bósics 

i, per tant, ofectaven o un omplíssim segment de lo població. 109 Per aquesta 

raó el municipi hauró de mantenir un difícil equilibri entre els beneficis fiscols i 

una político que garantís l'obostament de la vilo i de les classes més humils. Les 

importonts crisis de subsisténcies del s.XIV es reflecteixen perfectament en les 

imposicions que gravoven els cereals: les autoritats locols. a curt termini, 

declararen franqueses momentónies en l'impost indirecta i, o llarg termini, 

practicaren una político de moderació en les taxes i exempcions envers els 

prove'idors del producte i els petits consumidors. En segon lloc. per tal de 

garantir l'obastament de vi es permetró, trencant el proteccionisme local. 

!'entrado de vi forani, gravat inicialment i franc després. També hem pogut 

observar un político d'exempció parcial del peix frese, producte de primero 

necessitot durant el període quaresmal. que era de difícil provisió terro endins i 

estova sempre subjecte a l'especuloció. L finalment, hem de citar tates les 

franqueses parcials concedidas en les petites transaccions per tal d'afavorir als 

consumidors i productors més humils. 

Per últim, un tercer aspecte es refereix a l'evolució general en les taxes i els 

productes gravats. Com ja hem dit, des de la década deis 60 del s.XIV les 

imposicions esdevindran de fet -no de dret- un impost municipal o Cervera. Els 

regidors locals tindran la capacitat d'augmentar taxes i productes grovats i 

realitzar les modificacions que creguin oportunas en la forma de l'impost. Així 

108. La mostra de política comercial més important estó relacionada ambla fira i mereix 
un estudi més important que esperem incloure en la nostra tesi doctoral. 
109. L'any 1384, per exemple, davant l'augment general de taxes per tal de ter front a 
l'endeutament censal i la recaptació d'una nova talla, es decideix que " ... per tant com 
alguns singu/ars de fa víla quino han axí grans facuftats e han més infants o companyes 
que no han a/guns ríchs homens o qui han bé del /ur e paguen molt més sens tata 
comparacíó en fes dites imposícions que no aque//s qui porien mylfs suportar ... que en la 
dita tayl/a sie teta compensació per los dits prohomens e segons Déus e lurs bones 
consciéncies puxen tolrre a aquel/s qui massa paguen en les dites imposicions e afigir a 
aquells que no ·y paguen segons /urs tacultats .. ," (AHCC, Consells, 1384, f. 5 r.). 
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dones. en el more d'un endeutoment municipal i unes dificultots finonceres 

creixents, lo pressió de les imposicions tombé ougmentarO. 

L'any 1353 és el punt de partenc;:a i l'any 1354 jo es produeix el primer 

ougment. 110 L'ony 1358, hovent-se iniciot lo guerra contra Castello. la taxa 

sobre la lliuro de carn ougmenta un 50% per fer front o les demandes reiols i a 

l'endeutoment censal. L'any 1360, en idéntic context, aporeixen la imposició 

de les flequeres i la deis portals. Duran! la década deis 60 s'afegeix a les 

peticions reiols i o l'endeutament la construcció de les murolles i es produeix un 

augment general de toxes. Lo toxa sobre la lliura de diners ougmento un 50% 

en tots els productes, la lliura de carn un altre 50% i lo taxo sobre el vi es dobla. 

En el decurs de la década deis 70 la possibilitot d'ougmentar les imposicions 

tombé es féu present. perO s'optó per altres vies. 111 Sembla haver-se orribat o 

un límit pel que fa o les taxes i fins al final del segle els increments sois seran 

episódics. Destacar el de 1384, any duran! el qual foren doblades la quasi 

totolitat de les imposicions per tal de fer front a l'endeutoment censal. 112 

Com veiem. la formo de les imposicions. els productes grovots i les taxes variaren 

al llarg de la segona meitat del s.XIV a Cervera. Aquesta circumstóncia, com 

jo hem dit, és indicativa de lo "municipolítzoció" progressivo que s'opera en 

l'impost indirecte i de la sevo adaptoció a la vida cerverina. L'anólisi de les 

do des i notícies relacionades amb el tema, per tant, requereixen un esforc; de 

precisió. Aquesta precisió pot ser molt útil o l'hora d'avanc;ar en el coneixement 

no sois de les imposicions, sinó tombé de les finonces locols, lo política 

económica municipal, !'impacte social i económic de l'impost, el funcionament 

del comen;, el consum, l'alimentació,etc. Tot i la dificultat que oquest tipus 

d'estudi planteja, les seves possibil'ltats són foryo ómpl'les i lo seva realltzoció 

ineludible. 

ll O. L'evolució aquí presentada és encara provisional i en el decurs de la nostra tesi 
esperem poder precisar-la amb malta més exactitud. 
111. Durant els darrers anys de la década deis 60 el municipi comenya a cobrar impostas 
sobre la producció agrícola i les rendes (M.TuRULL: op. cit., 523-526). 
112. hi ha notícies també d'un "herbatge· i d'una imposicló pactada sobre la carn consu
mida pels clergues, sobre els quals encara no podem donar més detalls (AHCC, Comunitat 
de preveres, pergamlns, 1402, s.c.; AHCC. Consells. 1397, f. 88v.; AHCC Consells. 1398, f. 
63 V.). 
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