
EL VEINATGE DE CERVERA DURANT EL S. XV 

Pere Verdés i Pijuan 

Aquest estudi constitueix la segona aproximació que realitzem al tema del veilwtge de la 
vila de Cervera durant el s. XV, concretament al fenómen que va anomenar-se veiiwtge pac
tat'. Com ja varem apuntar en el primer treball, habitualment, el vei'natge consistia en I'ad
missió, per part deis regidors Iocals, de nous veins que es comprometien, davant del batlle, a 
mantenir el seu domicili a la vila en unes determinades condicions. No obstant, existía un 
altre ti pus de veinatge que tenia U oc en unes circumstáncies especials i, per aquesta raó, s' a
nomenava veinatge amb pactes o pactat. Básicament, aquesta modalitat es distingia pe! fet 
que el nou vei no tenia l'obligació de residir a Cervera, peró gaudia deis privilegis de la vila a 
canvi d'una serie de contraprestacions. En la present comunicació mostrarem quina fou l'e
volució concreta d'aquest fenómen a Cervera, així com les seves principals característiques, 
durant el periode que va des de 1379, data d'inici de I'expansió del veinatge cerveri, fins a 
1462, punt i final d'aquesta politica municipal. 

El veinatge pactat pot documentar-se a Cervera des de la primera meitat del s. XIV, quan 
algunes poblacions de la rodalia, amb llur senyor o I'aquiescéncia d'aquest, ingressaven en el 
veinat de la vila cercant protecció contra les violéncies nobiliaries'. Malgrat tot, no fou fins el 
darrer terv de la catorzena centúria quan aquells acords van prendre una important embran
zida en aquesta vila del domini reial. A partir d'aquell moment poden distingir-se clarament 
dos periodes dins I'evolució del vei'natge cerveri: una primera etapa que va des de 1379 fins 
a 1424 i, la segona, que es perllonga de 1425 fins a 1462. 

Durant el primer periode, els regidors Iocals establiren pactes amb 41 poblacions (amb 
algunes d' elles en di verses ocasions) i entre aquests nous veins pode m diferenciar dos grups. 
Un primer grup estava format per llocs del senyoriu del rei que, per evitar una possible alie
nació, pactaven veinatge perpetu amb Cervera amb el permis i la confirmació del monarca; 
era el que es coneix com a carreratgi'. M entre, el segon grup corresponia als tradicionals 
acords que nombrases senyors i pobles del voltant signaven amb la vila per poder gaudir de 
la protecció d'aquesta contra altres nobles. En ambdós casos, aquests veinatges presentaven 
un parell de trets comuns: el primer, que tots aquells Ilocs es trobaven en un radi forva pro
pera la vila' i, el segon, que al Ilarg d'aquesta primera etapa les autoritats cerverines refusa
ren o cancel· !aren quasevol veinatge que pugués resultar conflictiu'. 

Aquesta política va canviar a partir de 1425. Des d'aguesta data i fins I'any 1462, la vila va 
acollir en el seu veinatge a 189 poblacions diferents i, considerant que amb algunes d'elles va 
renovar els pactes, hem comptabilitzat un total de 212 acords al Ilarg d'aquesta segona eta
pa. Tot i que moltes d'aquestes poblacions estaven situades en indrets no molt allunyats de 
Cervera, el radi d'influéncia del vei'natge cerveri va ampliar-se considerablement i hem docu-
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mentar pactes amb alguns llocs que es trobaven a molta distáncia de la vila'. També va variar 
!'actitud del municipi que, a banda deis pactes habituals, va comen<;ar a acceptar vei'ns sen
se el consentiment del seu senyor, ádhuc amb una oposició explicita d'aquest'. Cadascun 
d'aquests pactes conflictius mereixeria un estudi independent, jaque aquesta política cerve
rina va provocar mútiples enfrontaments militars, judicials i politics amb diversos nobles 
catalans, que velen com les poblacions del seu domini o alguns deis seus vei'ns, inclús 
remences, comptaven el suport de Cervera per fer efectives llurs reivindicacions'. Aixi 
mateix, també caldria contextualitzar els pactes que les autoritats locals establiren amb 
diversos senyors, especialment amb grans senyorius eclesiástics, els dominis deis quals 
suposaren una part molt important del veinatge cerveri'. 

Tates aquestes i al tres qüestions conformaren aquest interessant fenómen que va perllon
gar-se, com hem dit, fins l'any 1462, data d'inici de la Guerra Civil catalana. Després d'a
quest conflicte, tot i els esfor<;os de les autoritats locals, la vila sois va poder recuperar els 
seus carrers i la resta deis 215 llocs que també havien estar sota !'órbita cerverina entre 1379 
i 1462 sois van esdevenir un record del prestigi i la for<;a que havia assolit la vila en el decurs 
de la primera meitat del s. XV. 

L'ESTABLIMENT DEL VE'iNATGE 

Durant aquest interval de temps en qué el veinatge va estar plenament vigent a Cervera, els 
diferents pactes presentaren una série de trets comuns. En primer lloc, 1' establiment de qual
sevol acord anava precedit de la presentació de la candidatura davant del consell ordinari, 
primer, i, a partir de 1421, del consell de seixantena, que havia d'aprovar l'ingrés deis nous 
veTns, així com les condicions en que aquest es realitzava10

. Aquesta norma va mantenir~se 
fins l'any 1455, quan, a causa de l'allau de peticions, els paers van obtenir la potestat de 
negociar !'entrada deis habitants de qualsevollloc o castell sempre que aquests vinguessin 
amb llur senyor per fer-se vei'ns. En la resta deis casos, quan el vefnatge podia resultar més 
conflictiu, I'admissió va continuar reservada al consell de seixantena". Un cop aprovada la 
petició pels paers o el consell, era redactar un document notarial, els capitols, en qué amb
dues parts pactaven les condicions del vei'natge i es comprometien a respectar-les mitjan<;ant 
el jurament que feien davant del notar! i el sagrament i homenatge que prestaven en poder 
deis oficials reials de la vila". En el cas deis llocs que esdevenien carrers, aquests capitols 
anaven acompanyats de la confirmació reial, que era guardada gelosament dins del Llibre de 
Privilegis". Finalment, els regidors també expedien una carta on certificaven l'admissió deis 
nous vei'ns en el vei'nat de la vila perqué tothom respectés aquells vassalls del rei o s'aten
gués a les conseqüéncies 14

• 

LA DURADA DELS PACTES 

Una de les condicions deis capitols de veinatge era la durada que havia de tenir l'acord. 
Entre els diferents pactes (261) que hem documentar entre 1379 i 1462, 100 d'ells foren per
petuals, 93 a 20 anys, 43 a 1 O anys, 5 a 30 anys, 5 a vida del senyor dellloc i 15 no ho pode m 
determinar (vegeu l'apéndix). Inicialment, els pactes a perpetui'tat estavem reservats als 
indrets que es convertien en carrers de la vila, peró a partir de 1450 també fou la durada 
acordada amb la major part deis llocs que entraven en el veinatge de Cervera, especialment 
quan aquells no comptaven amb el permis de llur senyor". Pe! que fa al veinatge a 1 O anys, 
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aquesta modalitat fou utilitzada sobretot durant el darrer quart del s. XIV, peró posteriorment 
va deixar pas progressivament al pacte a 20 anys, el gua! va ser predominant durant les 
decades de 1430 i 1440. La resta de modalitats, a 30 anys o a vida del senyor del lloc, foren 
molt excepcionals. Habitualment, tots aquests acords foren respectats, peró els regidors cer
verins, des de 1403, disposaren d'un privilegi del governador general de Catalunya que els 
permetia cancel· lar aguells vei'natges que siguessin perjudicials per la vila". També podía 
donar-se el casque sigués el nou veí qui sol ·licités I'anul · Iació del pacte que, en alguna oca
sió, fou acceptada perla vila a canvi d'una compensació económica 17

. 

ELS AVANTATGES DEL VEJNATGE 

Una altra de les condicions compreses en els capitols eren els avantages que suposava pe! 
nou veí I'ingres en el veinatge. En primer lloc, el document disposava que, a partir d'aquell 
moment, el veí podría gaudir deis privilegis presents i futurs de la vila". Així mateix, els regi
dors garantí en la seva defensa segons les llibertats, usos i costums de Cervera, especificant 
que la vila actuaria contra quasevol noble o persona que s'apropiés il·lícitament deis bens o 
la persona del veí". No obstant, els pactes indicaven que aquesta defensa havia d'anar pre
cedida de la jerma de dret del veí en poder del veguer o del batlle i deis paers de la vila, la 
gua! cosa suposava posar les qüestions sota la jurisdicció deis oficials i regidors cerverins". 
Finalment, les cláusules de protecció preveien que les despeses derivades de gualsevollitigi 
haurien de ser assumides pel vei, tot i que se li concedía franguesa de tots aguells docu
ments confeccionats per 1 'escriva del consell que siguessin necessaris per la seva defensa21

. 

En el cas deis nous carrers, els capítols feien una especial menció a I'actuació de la universi
tat contra qualsevol iniciativa reial encaminada a alienar aquells llocs, d'acord amb el privi
Iegi d'inalienabilitat de que disposava la vila. A més, determinaven que les despeses de 
defensa haurien de ser pagades meitat per meitat entre Cervera i els carrers, exceptuant les 
escriptures i provisions que havien de ser assumides, en la seva totalitat, pels darrers22

. 

LA PARTICIPACIÓ A L'HOST 

A canvi d'aquests avantatges, els nous vefns estaven obligats a realitzar dues contrapresta
cions en favor de la vila: una de militar i una altra d'económica. Pe! que fa al servei militar, 
els capitols signats amb els carrers contemplaven que aquests havien de participar en qual
sevol host o cavalcada de Cervera, tant en les de carácter reial com vernal, amb unes deter
minades condicions: la primera, no haver de treure I'host fins que ho hagués fet la vila í, la 
segona, poder-la fer tornar al Iloc d'origen quan ho fes el contingent cerverí, sense esperar 
cap permís de ningú". La resta de vefns sois havien de prendre part en les hosts i cavalcades 
veYnals i, a més, es comprometien a enviar un home a cavall, "ab tot son arnés segons se per~ 
tany a hom d'armes", i a anar sempre sota la bandera i comandament de Cervera". Aquesta 
fou la forma típica deis pactes militars del veinatge a finals del s. XIV i durant el primer guart 
del XV, peró posteriorment la fórmula va variar. A partir de 1430, els nous acords ja no pre
veien l'enviament general de l'host deis diferents llocs del vefnat, sinó que precisaven quin 
ti pus d'aportació havien de fer i el nombre: tants homes a cavall, tants ballesters, tants empa· 
vestats i tan tes atzembles25

. 

ELS BENEFICIS DEL VEINATGE (CONTRIBUCIÓ) 

La segona contraprestació per formar part del vei'natge cerverí era económica i consistía en 
el pagament d'una guantitat anual, en una data determinada. En el cas deis carrers, a banda 
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de la contribució periodica, aquest pacte especificava que els nous veins no participarien en 
les cárregues de la vila sinó que conservarien un régim fiscal propi, exceptuant els donatius 
fets al monarca o familiars seus per l'obtenció de grácies, privilegis o llibertats que benefi
ciessin aquells indrets. Llavors, aquells carrers haurien de contribuir segons el nombre de 
focs, " .. . car digna cosa és que aquell qui sent profit deia sentir del cárrech ... "". Pel que fa a la 
resta de llocs, sois hi ha la cláusula referida a la quantitat que havien de pagar cada any, en 
un determinar termini, dins la vila de Cervera, sota les penes i obligacions própies d'aquests 
compromisos (pena de ten;, obligació de bens, despeses de síndic, hostatge ... etc.)". En prin
cipi, aquesta quantitat s'acostumava a calcular a partir del valor aproximat del lloc ilo el 
nombre d'habitants i aquest fet explicaría que en alguns casos la contribució sigui d'un tant, 
habitualment 11 s.b., per veí". No obstant, en la majar part deis casos aquest principi no fou 
observat de manera estricta, sinó que la quantitat taxada era fruit d'una negociació on tam
bé intervenien altres factors com ara la llunyania del lloc, les dificultats Iegals, etc". En qua
sevol cas, al llarg de la primera meitat del s. XV, el municipi cerverí va veure com augmenta
ven progressivament els seus ingressos en concepte de vei'natge. lnicialment, el clavar! de la 
vila rebla directament aquests diners i, dins els seus registres contables, s'observa un pro
gessiu augment d'aquesta entrada: 270 s.b. l'any 1389, 941 s.b. l'any 1399, 1.452 s. 4 d.b. 
l'any 1406, 1. 765 s. 8 d.b. l'any 1414 o 2.021 s. 1 d.b. l'any 1430". Aquest increment va obli
gar a les autoritats locals a regular la seva percepció i, a partir de 1430, confeccionaren cap
breus on liquidaven la quantitat que corresponia pagar als diferents llocs i encomanaren la 
recaptació als sindics de la vila, primer, i als col· lectors de l'impost directe, després". I.:any 
1460, els regidors cerverins calculaven que percebrien més de 8.000 s.b. en concepte de vele 
natges. més els endarreriments que s'havien acumulat d'anys anteriors32

. 

*** 
A gran trets, aquesta fou la forma i l'evolució del vei'natge de la vila de Cervera entre 1379 

i 1462. Certament, podem pensar que amb aquestes dades ja estem en condicions d'inter
pretar el fenümen, perO en realitat encara seran necessaris molts més estudis i una profun
da reflexió per capir la seva extraordinária complexitat. 

Fins l'any 1424, el carácter deis primers vei'natges, pactats amb senyors i !loes de la roda
Ha, o deis carreratges resulta comprensible si els relacionem amb les violéncies nobiliáries o 
l'alienació del patrimoni reial. En canvi, a partir de 1425, l'allau de vei'natges de llocs o indi
vidus que no comptaven amb el permís senyorial, inclús de remences, constituien un pren
tensió d'extraterritorialitat, de dubtosa legalitat, dificil d'explicar. Com hem vist, tot i que la 
política municipal cerverina en aquest sentir no fou indiscriminada ni va oblidar el vei'natge 
tradicional, cadascun d'aquells episodis conflictius mereixeria un estudi detallar per enten
dre el context en que s'inscrivien, aixi com la situació del Principal a la vigilia de la Guerra 
Civil i de les revoltes remences33

. 

De moment, sois podem afirmar que els nous veins cercaven la protecció i la defensa que 
podia oferir-los la vila de Cervera, tal com establien els acords signats entre ambdues parts. 
Com varem mostrar en el nostre primer estudi, aquesta protecció fou realment efectiva, tant 
des del punt de vista jurídic com, sobretot, militar. Efectivament, en un país fragmentat en 
múltiples jurisdiccions infranquejables, la raó última de l'éxit del vei'natge cerverí no fou altra 
que la forc;a militar. La temible host de Cervera va actuar de manera contundent contra diver
sos nobles catalans i els monarques recalzaren, implícitament o explícita, les seves iniciati
ves. Aquest exercit veinal va anar creixent progressivament amb 1' entrada de nous ve'ins, 
que, com hem dit, estaven obligats a realitzar aquesta prestació militar en favor de la vila, i la 
seva poténcia fou encara més importan! grácies a la politica d'aliances que la vila va mante
nir amb la ciutat de Lleida. Aquesta poténcia també expliaria !'entrada en el vei'natge cerverí 
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de grans senyorius eclesiástics, que cercaven protecció contra la violéncia nobiliaria i, com 
hem vist, contituiren una part molt importar d'aquest col·lectiu veinal. 

No obstant, la brillant imatge que, a primer cop d'ull, ofereix la política municipal cerveri
na té també molts clars-obscurs. e ambició deis regidors a !'hora d'acceptar algunes pobla
cions excessivament allunyades de Cervera en el veinatge no era sempre realista i va provo
car diversos fracassos judicials i militars sonats. Aquest fet ens condueix a una pregunta ine
vitable: quins beneficis esperava treure la vila d'aquesta política esbojarrada de veinatges? 
D'acord amb el que hem pogut veure, una resposta podria ser els guanys económics que les 
taxes proporcionaven a la hisenda municipal, peró, tal com deiem en !'anterior estudi, els 
nombrosos plets i hosts també provocaren considerables despeses en les arques locals. 

Aquestes i d'altres qüestions deixen el tema obert a noves aportacions que ens hauran de 
permetre entendre com una vila reial de ben just 1.000 focs va ser capa(' d'exercir un 
influéncia tan notable a Catalunya durant la primera meitat del s. XV. 
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QUADRE Pactes de vei"natge establerts per cervera entre 1379-14621 
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QUADRE Pactes de vei'natge establerts per cervera entre 1379-14621 
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QUADRE Pactes de velnatge establerts per cervera entre 1379-14621 
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QUADRE Pactes de velnatge establerts per cervera entre 1379-14621 
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QUADRE Pactes de vefnatge establerts per cervera entre 1379~14621 
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QUADRE Pactes de vei'natge establerts per cervera entre 1379-14621 
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Notes 

Agra'im molt sincerament a Esther Redondo la inestimable ajuda, sense la qua! no hauria estat possible la pre
sentació del mapa que adjuntem al final d'aquest treball. 
La primera aproximació fou realitzada en la comunicació El ~vei"natge pactat'' de Cervera durant el s. XV dins el V 
Congrés Internacional d'Hist6ria Local de Catalunya "Lestructuració territorial de Catalunya. Els eixos cohesio
nadors de l'espai" LAven¡;, Barcelona, 2000, pp. 355-366. 

2 Les primeres referencies a poblacions avei"nades a Cervera corresponen als llocs del Canós, Rubinat, Gramuntell 
i Montoliu (M. TURULL, La hisenda i el sistemafinancer de la paeria de Cervera. Els ingressos del consell (1331-
1333), "!lerda", XLVII (1986), pp. 445·446). 

3 Hem documentar un total de 19 poblacions que esdevingueren carrers de Cervera, tot i que en el cas de S. Anto
lí, Pallerols, Timar i G8.ver la reina Maria va revocar posteriorment el carreratge. Aquests pactes i altres negocia
cions de la vi!a amb !loes reials que no frutificaren s'inscriuen en la din8.mica estudiada a nivell de tot el Princi
pat en el treball, ja dassic, de M a Teresa FERRER MALLO L. El patrimoni reial i la recuperació deis senyoriusjuris
diccionals en els estats cata/ano-aragonesas a la ji del s. XIV, "Anuario de Estudios Medievales", 7 (1970-71 ), pp. 
351-451. 

4 Entre les diferents poblacions (41) que establiren pactes ambla vi!a durant la primera etapa n'hi havia 26 que 
es trobaven dins els límits de !'actual comarca de la Segarra, 19 dins les vei"nes de l'Anoia i l'Urgell i una no 
l'hem pogut localitzar (vegeu l'apendix). 

5 Lany 1400, 1401 i 1405, per exemp!e, els paers cerverins refusaren reiteradament la petició de la vi!a de 
Santpedor, que s'havia redimit, per fer-se velna de Cervera, jaque la seva proximitat amb Manresa implicava 
un enfrontament segur amb aquesta ciutat (AHCC, FM, Consells, 1400, f. 81 r.; Consells, 1401, f. 14 r. i 71 r.
v.; i Consells, 1405, f. 33 r.). Un altre cas i!·lustratiu d'aquesta política va produir-se l'any 1406, quan els regi
dors cancel·laren els pactes establerts l'any anterior amb els homes d'Aguilar de Segarra perqué s'havien fet 
sense el consentiment de llur senyor, la canónica de sa Maria de Manresa (AHCC, FM, Consells. 1405, f. 81 
v.- 82 v. i Consells, 1406, f. 43 r.). Solament en una ocasió el municipi cerverí va· canviar aquesta política i fou 
l'any 1405, quan els ve"ins del poble de Castellnou d'Oluges, molt pr6xim a Cervera, foren acceptats contra la 
voluntat del seu senyor, el qual contínuament mantenía contenciosos amb la vila (AHCC, FM, Consells, 1405, 
f. 24 r.- v.). 

6 Durant aquest segon període hem documentar {'entrada en el vei"natge de 145 poblacions de l'actual comarca de 
la Segarra i demarcacions velnes, 75 poblacions de comarques que no limiten amb la Segarra i 9 l\ocs que no 
hem pogut localitzar. Concretament, entre els diferents nuclis propers a Cervera, n'hi havia 31 de la Segarra, 17 
de la Noguera, 16 de I'Urgell, 15 del Solsones, 11 de la Canea de Barbera, 9 de l'Anoia i 1 del Bages. Pe! que fa 
als vei"natges més allunyats, n'hi havia 23 a l'A!t Urgell, 17 a I'Alt Penedés, 8 a l'Alt Camp, 6 al Tarragones, 4 al 
Pallars jussa, 3 a la Cerdanya, 2 al Garraf, 2 al Valles Occidental, 2 a la Selva, 1 al Ripolles, 1 al Baix Uobregat, 1 
al Valles Oriental, 1 al Girones, 1 al Maresme i 1 al Baix Penedes (vegeu l'apendix). 

7 Entre els 21 2 pactes de vei"natge documentats entre 1 425 i 1462, 155 foren signats amb el permís del senyor, 
perO 57 no seguiren el princlpi tradicional. No obstant, aquesta política del municipi cerverí no fou sempre uní
voca, jaque, en diverses ocacions, quan alguns ve"ins demanaven !'entrada en el vei"natge sense ser majoria en 
llurs poblacions o la seva admissió podia causar perjudicis greus a la vila foren refusats. Aixf, per exemple, t'any 
1439, la vila no va acceptar la petició de Roger de Foix, donzeH, i els seus castells de la R8.pita i el Poal, " .. . atés 
que són poblats en terra de barons assats poderosos e de grosses universitats ... " (es referien a Balaguer i al comte 
d'Urgell, el futur reijoan II) (AHCC, FM, Consells, 1439, f. 89 v.- 90 r. i Consells, 1440, f. 37 r.). Un altre exemple 
curiós és el de 10 o 12 homes de Martorell, que. l'any 1453, demanaren fer-se velns declarant que" .. . sisón pre
sos en vehins és apparellat de metre-se'n hic molt més de Llobreguat e altres parts en gran benavenir de la vila ... ". 
Tot i que !'oferta era temptadora, en aquesta ocasió tampoc foren acceptats,ja que els regidors se'n malfiaren i 
manaren que s'averigués si Martorell era carrer de Barcelona i quins motius tenien per fer-se velns (AHCC, FM, 
Consells, 1453, f. 19 r.). 

8 Alguns d'aquests episodis foren apuntats en el nostre primer treball sobre aquest tema (vegeu nota 1). 

9 Dins deis 155 pactes signats pels regidors cerverins amb poblacions que comptaven amb t'aquiesdmcia del seu 
senyor n'hi havia 120 que es estaven dins del domini del Capítol d'Urgell (43), del monestir de Santes Creus 
(35), de la Canónica de Solsona (25), del monestir de Vallbona de les Monges (12) i de l'abat de Montserrat (5) 
(vegeu l'apendix). 

10 Lany 1421 fou creat el consel\ de seixantena, format perles 15 persones de cada quarter que, segons els mani
fests, disposaven de majors facultats (AHCC, FM, Ordinacions, 1421). Poc després, l'any 1423, Andreu Toldra, 
que tenia una quadra en el terme de Porquerisses, demanava entrar en el vei"natge de la vila i el cansen ordinari 
li responia que aquella petició havia de fer-Ia davant del consell de 60a, ja que ells no tenien poder per prendre 
ve'ins (AHCC, FM, Consells, 1423, f. 42 v.- 43 r.). 

11 AHCC, FM, Consells, 1455, f. 1 7 r. 
12 Molts d'aquests capítols de vei"natge es traben en una serie especial, conservada a l'Arxiu HistOrie Comarcal de 

Cervera, anomenada "Ve"inatge". 
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13 Vegeu TURULL, GARRABOU, HERNANDO i LLOBET, Llibre de Privilegis de Cervera (1182-1456), Fundació Nogue
ra, Barcelona, 1991, pp. 320-323 i 334-339. 

14 Lany 1454, per exemple, els paers enviaven una carca dirigida al noble Gerau Alamany de Cervelló, senyor de 
Quera! i Pontlls, on certificaven !'entrada deis habitants deis dits llocs en el vei'natge de la vila " ... preguant e 
requerint a vosa/tres molt nobles e a tots altres officials e persones e quiscuns de vosaltres e d'el/s que los predits 
damunt scrits vassaylls del senyor rey e vehins perpetuals de la dita vila de Cervera ensemps ab lurs mullers,fills e 
Jamt1ia tractets bé ells e lurs bens segons devets e sots tenguts ben tractar los vassaylls e regalies delsenyor rey e los 
vehins de la dita vi la de Cervera ... " (AHCC, FM, VeTnatge, 1389~ 1687). 

15 r.:any 1452, per exemple, diversos llocs i homes de la terra del noble Gerau Alamany de Cervelló demanaren 
d'entrar en el vei"natge i el consell els accepta ambla condició que es fessin ve"ins perpetuals de la vila (AHCC, 
FM, Consells, 1452, f. 138 r.). 

16 Ramon Alamany de Cervelló, governador general de Catalunya, va concedir als regidors cerverins que pugues~ 
sin anul·lar i revocar el veihatge d 'aquelles persones que no siguessin útils a la vila o que es feien vei"ns per apro~ 
fitar la potencia de la universitat en llus conteses, amb les consegüents despeses i enemistats que aixO causava 
a Cervera (AHCC, FM, Correspondencia, 1403~11~20. Vilafranca del Penedes). En virtut d'aquest privilegi, l'any 
1406, el municipi va cancel·lar el vei'natge deis homes del castell d'Aguilar, que estaven enfrontats amb llur sen~ 
yor, el paborde de Manresa, per diverses raons: en primer !loe, perque el consell considerava que sols s'havien 
fet ve"ins " .. . per llurs própies qüestions i debats ... "; en segon lloc, perqué la vila podía patir danys i despeses per 
culpa d' aqueJls velns; " ... i attés finalment la dita untversitat de la dita vil a de Cervera haver obtengut en temps pas~ 
sat una provisió per la qual pot los vehinats dels vehins inútils cancellar e jer cancellar ... " {AHCC, FM, Consells, 
1406, f. 83 v.~ 84 r.). 

17 r.:any 1443, per exemple, ellloc del Pla de Santa Maria va aconseguir pactar la cancel·lació del seu vei"natge 
perpetua! ambla vila a canvi de 45ll.b. (AHCC, FM, Clavaria, 1443, f. 16 r.). No obstant, aquest episodi és 
excepcional, jaque, en la majar part deis casos en que els ve"ins sol·licitaren la revocació, aquesta els fou 
denegada (AHCC, FM, 1450, f. 31 r. 1 58 v.; Consells, 1456, f. 81 r.; Consells, 1458, f. 86 r.~86 v.; Consells, 
1460, f. 62 V.). 

18 Per exemple, l'any 1396, en els capítols de vei"natge deis llocs de Montlleó, Briant;ó i Pomar es diu " ... que·ls dits 
en Bemat Carboners e homes e jembres seus se puxen alegrar e aiudar com a vehins de tots privilegis libertats a la 
vila de Cervera e vehins seus atorgats e de tates usanzes e costums si e segons jan los dits habitants en la dita vil a e 
los altres qui són de vehinat d'aquela ... " (AHCC, FM, Velnatge, 1396~ 1404, f. 2 r.). 

19 Per exemple, l'any 1394, els capítols de vei"natge de Rubinat preveien " ... que la dita honorable vila e conseyll de 
aquel a hay e a dejenre e manten ir la dita madona Valenzó e loch e homens habitants en lo dit castel de Rabinat, la 
qua/ dejensió la dita vila e conseyll de aquella promet de jer en tots jets que dejensió haye loch e mantinenza se 
puxe e· s degue jer, segons privileges, libertats, usos e bones costums que la dita vila ha e segons pot e deu e ha 
acustumat de dejendre e mantenir los habitants e vehins de aquella ... ". Aixf mateix, especificaven " ... que si 
a/gun comte, baró o hom de paratge o altra persona de qualsevol condició sie o alcuna universitat o loch occuparil 
illicitament o ab violencia alcuna proprietat o bens de la dita madona Valenzó o deis singulars del dit loch de Rabi~ 
nato acuydarii la dita madona o homens del dit castell o sostenrii los dits maifeytós o donara socors o ajuda aquel 
o aquells qui contra la dita madona o bens de aquella procehiran o hauran procehit no degudament, que en los dits 
casos e en quiscú d'aquells la dita vi/a e conseyll de aquella haye a mantentr e dejendre la dita madona e los 
homens del dit castell axi com los altres vehins del cor de la dita vfla en tot e per tot..." (AHCC, FM, Registre lle~ 
tres, 1444, s.n., 1394). 

20 Per exemple, l'any 1415, un deis capítols de vei'natge de! !loe de QueraltiH preveia: "Item.jo concordat e en pac~ 
te deduhit que si e en casque la dita madona e lo dit loch de Caraltyll e algú d'els e lurs habitants o habitadors hau~ 
ran mes ter dejjensió per tort, sobres o injúria que ·lls jos Jeit o cominat jer o en altre qua/sevol cas o manera que 
la dita madona e la dita universitat e singulars delloch damont dit o algú d'ells o aquell e aquells que la dita dej
jensió demanarii o demanaran, enans de tates coses, jermen e haien a jermar dret en poder del veguer o batlle e 
pahers de la dita vila de Cervera per star a dret a l'altra part, segons en e per semblants actes e jets és acostumat 
Jer per los altres vehins de la dita vila e a9ó per tant que los jets sien miylls justijicats ... " (AHCC, FM, Velnatge, 
1415-1425, f. 15 V.). 

21 Tot i que no ho deien de manera explícita, els capítols contemplaven implícitament que les despeses de la 
defensa deis ve"ins havien de ser assumides per aquests. Aquest fet explica que hi hagi una altra clausula on s'es
pecifica que els documents emanats de l'escrivania del conseH necessaris per qualsevollitigi siguin francs pels 
velns, jaque la resta de despeses no ho eren. Amb tot, en moltes ocasions era el municipi qui acabava assumint 
aquests dispendis i, precisament, l'any 1450, aquesta qüestió provocava una queixa deis paers davant el conseH 
(AHCC, FM, Consells, 1450, f. 82 v.). 

22 Per exemple, l'any 1390, un deis pactes del carreratge deis Prats de Rei i altres llocs determinava: "Item. que si·s 
convendrii la dita vila e lochs damunt dits ésser venuts per lo senyor rey, que la vila de Cervera promet ab solemne 
pacte dejjendre a comunes despeses de la vila e los lochs en tal manera que tots temps remanguen sots domini del 
senyor rey segons jonna e tenor del seu privilegi. Aquest capital responen los pahers de la vila de Cervera e dien 
que·ls plau que la vila haie a dejjendre lo ditjeyt per tal manera en lo dit capítol contenguda. Emperó, que les mes-
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sions, que per la dita rahó se haurfen a jer, se paguen la mytat per la vi/a de Cervera e l'altra per los dits lochs de 
Prats e de la Manresana e los altres /ochs damunt dits. E no~res~menys los dits prohómens e habitants de la vila deis 
Prats, de la Manresana e lochs haien a pagar tates scriptures e provisions que· s haien o· s convinguen Jer per les 
dites rahons in solidum que la dita vila de Cervera no y hagués a pagar ... " (TURULL, GARRABOU, HERNANDO i 
LLOBET, Op. cit., p. 322). 

23 Per exemple, l'any 1390, en els capítols signats entre Cervera i Prats de Rei, un capítol preveia: " ... queen casque 
la dita vil a de Cervera fes ho hagués a jer hosts reals ho vehinals, que iatsie jos requesta la universitat de la vila dez 
Prats e de la Manresana o los seus singulars. no sien tenguts de anar a les dites hosts reals ho vehinals tro que la uni
versitat de Cervera o los seus singu/ars fossen per la dita rahó exits de Cervera. E que jeta e acabada per e/ls la ex e~ 
qució de les hosts. que en continent que la host de Cervera se'n tornas, se'n puxen tornar a la vila dez Prats e de la 
Manresana los habitants en aquells, alguna licimcia per ells no sperada, e a9ó per squivar messions e grans dans ... " 
(TURULL, GARRABOU, HERNANDO i LLOBET, Op. cit., p. 321). 

24 Per exemple, l'any 1418, els pactes amb ellloc de Rubinat contemplaven: " ... que tata vegada e quant con~ 
vendril ... exir host vehinal... de la dita vila. que los homens lla donchs habitants en lo dit loch hayen anar en la 
dita host e cavalcada axí e segons ha e son tengutsfer los altres vehins de la vi/a de Cervera damunt dita. E no-res
menys en cascú deis dits casos la dita universitat e singulars del predit loch e castell de Rabinat hayen aver e 
menar hun hom a cavall ab tot son arnés, segons se pertany a hom d'armes. Item, que tata vegada que convendril 
exir la host veynal de la vila damunt dita ... los dits hómens de Rabinat e lo dit lur hom a cavall o d'armes hayen 
anar e ésser sots la bandera de la dita vila de Cervera e sots regiment d'aquell quila dita host menara e regiril e els 
pahers de la dita vila, axí e segons han acostumatfer efaran los altres vehins de la vila desús dita ... " (AHCC, FM, 
Ve'inatge, 1389~ 1687). 

25 Lany 1430, per exemple, Antoni de Casaldftliga, senyor de Será i La Donzell, va acordar participar amb dos 
homes a cavall i cinc a peu (AHCC, FM, Consells, 1430, f. 82 v.~ 83 r.). Lany 1438, el senyor i lloc de Vernet pac
taren l'aportació de dos balleters i un empavesat a l'host ve"inal (AHCC, FM, Consells, 1438, f. 39 r.). L:any 1440, 
els capítols amb senyor i lloc de Llanera preveien que " .. . haie a trametre quatre homes a peu ben armats ab bales~ 
tes e pavesas o taullatxos en la dita host o cava/cada ... e no-res~menys. en cascun deis dits casos, lo dit enjohan 
Berenguer Vilaró haie e sie tengut ell ab un altre a caval ben armats segons homes d'armes se pertany ... " (AHCC, 
FM, Velnatge, 1389-1687). En base a aquesta política, l'any 1442, quan fou reclamada l'host velnal contra !'abat 
de Ripoll, el municipi cerverí va sol·licitar als llocs del seu vei"natge un total de 101 ballesters, 43 empavesats, 22 
atzembles i vitualles per trenta dies (AHCC, FM. Registre lletres, 1442, f. 90 r.- 93 r.). 

26 Per exemple, \'any 1394, en els capítols de vei'natge de Copons s'especificava: "Item, que la universitat de la vi/a 
de Copons e dels altres lochs o singulars d'aquells en nenguns deis casos expressats ni en altres qualsevol no sien ten~ 
guts de contnbuir ab la vila de Cervera en obres de murs ni de valls ni en talles de questies comunes ni en nengunes 
altres despeses, nifer recullita en temps de companyes stranyes ni en nengun altre cas, ni encara metre, pagar o con~ 
tribuir en salaris o messions que missatgers o síndichs que la dita vila tingue o hage a tenir en qualssevulle Corts, 
generals o particulars, per lo dit senyor rey celebradores, ni aien a contribuir la dita universitat de Copons ni ·ls lochs 
dessús dits a qualssevulle altres missatgeries per la dita vil a de Cervera jetes o jahedores, sens consentiment de la 
dita universitat de Copons e deis dessús dits lochs ... Item, que la dita universitat de Copons e dels altres lochs puxen 
usar de les imposicions de les quals han usat en temps passat, tata via que usar ne volran. ejer e tatxar lurs taylles 
comuns de questes e altres, segons que tots temps han la villa de Copons e los altres lochs e singulars seus acostu~ 
mat, licimcia e altre assentiment de la vila de Cervera o de los habitants no esperats ... Item, valen los pahers e prohó
mens de la dlta vila de Cervera que, en casque la dita universitat de la vila de Cerverajes do o servey al senyor rey o 
a son primogimit o a la senyora reyna, e per aquell do o servey deis dits senyor ho de algú d'ells obtenien alguna gri.I~ 
cia, privilegio libertat, lo qua/ privilegi, gracia o libertat redundas en projit e utilitat de la dita universitat de Copons 
e deis altres lochs. haguessen e jossen tenguts de pagar /ur parten aquel/ do o servey segons lo nombre de jochs, car 
digna cosa és que aquell qui sent profit deia sentir del carrech ... " (TURULL, GARRABOU, HERNANDO i LLOBET, 
Op. cit., pp. 335-336). 

27 Per exemple, l'any 1462, en els capítols de vei'natge de Granyena, els procuradors d'aquest lloc " ... convenen e en 
bona Jer prometen en los dits noms als dits honorables pahers de la dita vil a de Cervera o al síndich. clavario bosser 
de aquella donar e pagar realmente de Jet, 90 és la prop venidora Jesta del gloriós cavaller de Ihesu Christi Sant jor~ 
di a hun any primer vinent e lavós contfnuament segiient, cinch /liures barchinoneses per rahó del dit vehinatge e d'a
qul avant quiscun any en semblant dia o ]esta a la dita universitat de Cervera o a qui aquella universitat de Cervera o 
los honorables pahers, qui la donchs seran. volran jranchament e quítia a lurs própies messios e despeses, risch, 
perill e fortuna dins la dita vila de Cervera, sots pena de ter(} guanyadora al honorable veguer o batlle de Cervera o a 
qualsevo/ altre ojjicial ecclestastich o seglar de la dita vi/a o altres qualsevol official davant lo qual o los quals la dita 
universitat e lo síndich de la dita vi/a volran convenir los dits vehins e quasevol d'ells. E més avant, convenen e pro~ 
meten los dits procuradors, en nom llurs propis e en nom deis dessús dits vehins principals llurs e de cascun d'ells. 
pagar e restituhir a la dita universitat de Cervera o a qui la dita universitat volra tots dans, messions e despeses que 
convenra jer e sostenir a la dita universitat en culpa de ells dits vehins no complints o no servants les coses damunt 
dites. Sobre les quals messions dans e despeses o en altra manera sie crehegut a sola simple paraula o sol simple 
jurament deis síndichs o síndich de la dita vila de Cervera, tata altra provajoragitada, lo qualjurament, ara per lavós 
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e lavós per ara, als dits síndich o síndich ji en e valen haver per Jiat. E no-res-menys prometen los dits curadors en los 
dits noms donar e pagar al síndich de la dita vila de Cervera o a altri qui per la dita vila treballarii en nom de aquella 
per rahó de cessació de pagajahedora de les dites cinch /liures barchinoneses o, part de aquelles, per cascun dia que 
per la dita rahó vagara o treballaril, axí dins la dita vi/a de Cervera com Jora aquella, dotze sous barchinonesos e 
a tres tants al notari qui ab lo dit síndich treballaril o vagara, qualsevol constitucions o ordinacions en contrari Jetes 
no contrastants en neguna manera. Encara convenen e prometen los dits procuradors, en nom lur propi e de tots los 
dits principals llurs, sots virtut de sagrament que presten en poder del notari deiús scrit e homenatge de bocha e de 
mans en poder del dit notari, havent poder a pendre ta/s homenatges ab comissió a elljeta per molt alta senyora regi~ 
na. tudriu del molt illustre injjant don Fjerrando, primogblit del molt alt e mo/t poderós lo senyor rey. que en cas de 
cessació de paga o pagues quiscun any fahedora de les dites cinch lliures barchinoneses o part de aquelles. los dits 
sindichs o sindich per letra o per scrits o de paraula o en qualsevol altra manera citave o requerie o citaven o reque~ 
rien los dits vehins o qualsevol d'els que, passats cinch dies aprés la dita citació. no havien pagat complidament les 
dites cinch lliures o <;o que degut complidament serie ensemps ab messions e salaris, si alscuns ni havie deguts. con~ 
venen e prometen en los dits noms que ells e los dits principals llurs o aquells d'ells qui requests serien perlo síndich 
de la dita vila de Cervera, dins spay dels dits cinch dies. venran e tenran dins la dita vi/a de Cervera e los murs nous 
e aquell e aquí tenran hostatge personalment. E de la qual vila prometen no exir fins integrament hagen pagat tot <;o 
que degut serie, ensemps ab messions e salaris, si deguts eren, o sens licencia demanada e obtenguda dels dits hono~ 
rables pahers o síndich de la vila de Cervera. E si lo contrarijeyen, <;o que Déus no vulle, valen ésser haüts ipsojacto 
per trencadors de sagrament e homenatge e ésser haüts per bares e per treydors a jur d'Aragó e Costum de Catha~ 
lunya, de la qual bausta e trayció no· s puxen scusar per armes ni en camp ni en altra manera, renunciant a aquella 
ley que diu que reptat de bausia e trayció se pot scusar ab armes etc. E per les coses dessus dites tates e sengles atten
re e complir, tenir e observar, les parts damunt dites, en los dits noms obliguen~se los uns als altres, r;o és la una part 
a la altra adinvicem e als des sus dits offtcials o a al tres a qui · s pertangue e· s pertanyerit Co és, los dits honorables 
pahers en nom de la dita universitat los bens de la dita vila de Cervera haüts e per haver. mobles e immobles, han se 
vulle que sien e los dessús dits Berenguer Ripoll, ?ere Camicer e Bernat Alcover. procuradors dessús dits, los bens 
llurs propriis e deis dits principals llurs e de quiscun d'ells insoliu, on que sien haüts e per haver. axi mobles com 
sients, privilegiats e no privilegiats. Renunciants a quasevo/ drets canónichs e civils, usos, usatges. usances, costums, 
constitucions e encara privilegis, sotsmetents ells mateys e llurs bens e de quiscuns d'ells insoliu ajjor, discret ejure
dicció del honorable veguer e batlle de la dita vi/a de Cervera o a/tre official davant lo qual serien convenguts etc ... " 
(AHCC, FM, Velnatge, 1389-1687). 

28 Lany 1423, per exemple, el consel\ va acceptar la petició de vei"natge Mane! de Cardona, senyor de Palamós, i 
encarrega als paers que s'assabentessin de la valia del castell i el nombre d'homes per taxar la contribució en 
conseqüEmcia (AHCC, FM, Consells, 1423, f. 127 r.-v.). 

29 Lany 1449, per exemple, en les negociacions que mantenien els regidors amb Guillem Ramon Saplana, senyor 
de S. Martí de Tous, li demanaven 10 ll.b. anuals, peró ell sois estava disposat a pagar 5ll.b. i, finalment, la quan
titat acordada fou de 6 ll.b. (AHCC, FM, Consells, 1449, f. 17 v.- 18 v. i 141 r.). 

30 ca.Icul realitzat a partir deis llibres de clavaria d'aquests anys. 
31 Alguns exemples d'aquests capbreus o liquidacions poden veure's a l'AHCC, FM, Vei"natge, 1424-34, f. 117 r.-

120 r. (1432), 124 r.~ 18 r. (1433) i 129 r.- 131 r. (1434) i 1389-1687, plecs (1358); AHCC, FM, Dates i rebudes, 
1439, f. 13 v.- 31 v. i 1440, f. 16 r.- 32 v.; i AHCC, FM, Quéstia, Talles, 1450-51, s.n. i 1458-69, f. 34 r.- 36 v. 
(1459), 182 v.- 185 r. (1460) i 218 r.- 221 v. (1461). Pe! que fa a la recaptació, d'una banda, en alguns d'aquests 
capbreus s'especifica que foren donats a plegar a un funcionari municipal anomenat sfndic, que era escollit 
anualment per realitzar algunes tasques en nom deis paers (vegeu AHCC, FM, Velnarge, 1424-34); de l'a\tra, a 
partir de 1440, en els contractes signats entre el municipi i els recaptadors de l'impost directe se'ls encomana
va la tasca de plegar els veih.atges i foryar els deutors amb la mateixa potestat que tenien els sindics ordinaris de 
la vila (Vegeu AHCC, FM, Actes i Negocis, 1439-49, 1450-66 i 1398-1585). 

32 Vegeu AHCC, FM, Questia, Talles, 1458-69, f. 34 r.- 36 v. (1459), 182 v.- 185 r. (1460) i 218 r.- 221 v. (1461) 
33 Sobre aquest inestable període, recordeu els treballs de J. VICE NS VIVES, Historia de los remensas (en el siglo XV), 

Ed. Vicens-Vives, 1978, pp. 49-59 i S. SOBREQUÉS VIDA L. Política remensa de Alfonso el Magnánimo en los últi
mos años de su reinado (1447-1458), dins "Anales del Instituto de Estudios Gerundenses", XIV, Gerona, 1960, pp. 
117-154. 

Notes quadre-apendix 

1 Dins l'apendix, quan el nom dellloc va acompanyat de la referencia a vei'ns, senyor o nombre de vei'ns significa 
que no entraven conJuntament en el vei"natge i, en el cas deis vei'ns, ha feien sense el permís senyorial. Els vei"ns 
que porten un asterisc (*) són aqueHs queja havien establert un pacte anteriorment. Els interrogants (?) indiquen 
quan aquella dada és desconeguda. Els anys d'entrada o sortida del velnatge que estan entre claudators [ ... ] han 
estat obtinguts a partir de la primera o darrera noticia referent al pagament de la contribució pe! velnatge. 1, final~ 
ment, la successió de guions (---) remet a la dada immediatament posterior, dins la qua! esta inclosa. 
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;; Les dades referents a la majar part de senyories a que pertanyien els llocs que entraven en el velnatge procedeixen 
de la propia documentació cerverina, perO en alguns casos hem hagut de recorrer a obres de referencia com E/s 
castells catalans (R. Dalmau ed.), la Cataluya Romiinica, la Gran geografia Comarcal de Catalunya o la Gran Enci
clopedia catalana. Mereix una especial menció el cas del senyoriu de Santes Creus, que hem pogur reconstruir gra
des als treballs de J. F. CABESTANY, La propietat territorial del monestir de Santes Creus, dins Homenatge ajosep 
Vives i Miret, vol. II, Santes Creus, 1971, pp. 13-23 i E. FORT, El senyoriu de Santes Creus, Fundació Salvador Vives 
Casajuana, Barcelona, 1972. 


