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Resum 
 
La present tesi doctoral es proposa analitzar el crèdit privat estès entre les classes 

populars al segle XIV i els mecanismes institucionals habilitats pels poders públics per tal de 
sancionar-lo i, alhora, perseguir la morositat. El cas d’estudi escollit és la baronia de Llagostera, 
al nord-est de Catalunya, i el període exacte sobre el qual s’ha posat el focus són les dècades 
centrals de l’esmentada centúria. La base documental principal per a la investigació és la sèrie 
notarial conservada per aquest territori, i també els registres de la cort del batlle jurisdiccional. 
La recerca presenta tres grans blocs. En primera instància s’exploren les fonts, fent especial 
èmfasi en els registres de la cort, que fins avui era un tipus de documentació mal coneguda en 
el context historiogràfic del medievalisme català. Es descriuen els principals tipus documentals 
que es troben en aquesta classe de registres. A la vegada, es crida l’atenció sobre 
l’omnipresència del crèdit. En un segon bloc es presenten els principals productes financers a 
l’abast de la població del territori, descrivint-ne les formes de registre, els actors implicats, les 
funcions en l’àmbit de l’economia quotidiana, les durades, o els tipus d’interès. Així, el segon 
bloc s’interessa en particular per tres productes en concret, als quals es dediquen capítols 
específics. En primera instància reben atenció les comandes de bestiar, tot incidint en les 
dinàmiques del mercat d’animals i el seu paper en els masos del territori. També s’introdueix la 
compravenda finançada de draps, esbossant els mecanismes pel quals els mercaders – 
majoritàriament provinents de la ciutat de Girona – col·locaven aquest producte entre la 
pagesia, a canvi del drenatge de l’excedent agrícola. Finalment es reserva un apartat per al 
crèdit censal, en el qual es defineix com, al llarg del període escollit, desplaçà progressivament 
antigues tipologies de crèdit, ressituà alguns grups socials en el mercat del diner, i, a la llarga, 
consolidà un davallada dels tipus d’interès. Per últim, en el tercer bloc de la tesi s’introdueixen 
els mecanismes coercitius a través dels quals les senyories jurisdiccionals van donar seguretat 
jurídica al mercat financer. Es descriu l’iter processal que seguien els actors en contenciosos 
per impagaments, ressaltant d’una banda la capacitat de les corts per deixar espai a la 
negociació entre els litigants, i de l’altra la notable estandardització dels mecanismes malgrat 
les clivelles jurisdiccionals del Principat de Catalunya del moment. Així mateix, la recerca 
reflexiona sobre l’ús que van fer d’aquestes instàncies les senyories alodials en defensa de la 
seva renda. 

 

Resúmen 

La presente tesis doctoral se propone analizar el crédito privado al alcance de las 
clases populares en el siglo XIV. A la vez, se interesa por los mecanismos institucionales 
habilitados por los poderes públicos para sancionar dicho crédito y también perseguir la 
morosidad. El caso de estudio escogido es la baronía de Llagostera, en el noreste de Cataluña, 
y el periodo exacto sobre el que se ha puesto el foco son las décadas centrales de dicho siglo. 
La base documental principal para la investigación es la serie notarial conservada por este 
territorio, así como los registros de la corte del baile jurisdiccional. La investigación presenta 
tres grandes bloques. En primera instancia se exploran las fuentes, haciendo especial hincapié 
en los registros de la corte, que hasta hoy era un tipo de documentación mal conocida en el 
contexto historiográfico del medievalismo catalán. Se describen los principales tipos 
documentales que se encuentran en esta clase de registros. A la vez, se llama la atención 
sobre la omnipresencia del crédito. En un segundo bloque se presentan los principales 
productos financieros al alcance de la población del territorio, describiendo las formas de 
registro, los actores implicados, las funciones en el ámbito de la economía cotidiana, la 
duración, o los tipos de interés. Así, el segundo bloque se interesa en particular por tres 
productos en concreto, a los que se dedican capítulos específicos. En primera instancia reciben 
atención las comandes de ganado, incidiendo en las dinámicas del mercado de animales y su 
papel en los mansos del territorio. También se introduce la compraventa financiada de paños, 
esbozando los mecanismos a través de los cuales los mercaderes - mayoritariamente 
provenientes de la ciudad de Girona - colocaban este producto entre el campesinado, a cambio 
del drenaje del excedente agrícola. Finalmente se reserva un apartado para el crédito censal, 
en el que se define como, a lo largo del período elegido, desplazó progresivamente antiguas 
tipologías de crédito, resituó algunos grupos sociales en el mercado de dinero, y, a la larga, 
consolidó un descenso de los tipos de interés. Por último, en el tercer bloque de la tesis se 
introducen los mecanismos coercitivos que permitieron a los señoríos jurisdiccionales ofrecer 
seguridad jurídica al mercado financiero. Se describe el iter procesal que seguían los actores 
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en los contenciosos por impagos, destacando por un lado la capacidad de las cortes para dejar 
espacio a la negociación entre los litigantes, y por otro la notable estandarización de los 
mecanismos a pesar de la fragmentación de los estados jurisdiccionales en el Principado de 
Cataluña. Asimismo, la investigación reflexiona sobre el uso que hicieron de estas instancias 
los señoríos alodiales en defensa de la renta feudal.  

 
Abstract 
 
This doctoral thesis analyses the private credit that was available to the popular classes 

during the fourteenth century. At the same time, it focuses on the institutional mechanisms 
granted by public powers in order to sanction this credit, but also to pursue non-payment. The 
case study chosen is the barony of Llagostera, in north-eastern Catalonia, during the central 
decades of the above-mentioned century. The main data used for the investigation is drawn 
from the notarial series preserved for the territory, as well as from the court records of the local 
jurisdictional court. The research is sorted out in three main blocks. In the first instance, primary 
sources are explored, placing special emphasis on court records, which up to this day was a 
type of documentation poorly studied by Catalan historiography. The main documents 
encountered are described. At the same time, attention is drawn upon the ubiquity of credit. In 
the second block we present the main financial products available to the population of the 
territory. We portray how these were registered, which actors were involved, its functions in 
everyday economy, durations, or interest rates. This second block gives an in-depth discussion 
for three specific products. In the first place, ‘comandes de bestiar’ (cattle-leasing agreements) 
are described, as well as their influence on the animal market, and the role of the latter on the 
peasant households of the territory. It also introduces the financed purchases of cloth, outlining 
the mechanisms through which the merchants – who mostly came from the city of Girona - 
distributed this commodity among the peasantry, in exchange for the agricultural surplus. 
Finally, a section of the thesis discusses the so-called ‘crèdit censal’ (i.e. the local rentes 
viagères), which during this period substituted older types of credit, attracted new social groups 
to the money market and, in the long run, consolidated a decrease of interest rates. Finally, in 
the third block of the thesis we present the coercive mechanisms by which jurisdictional 
lordships provided legal security to the financial market. It describes the procedures for non-
payment litigation, stressing the idea that courts gave space for private arrangements. It also 
brings attention to the significant level of standardization of these mechanisms despite 
jurisdictional cleavages within the Principality of Catalonia. Likewise, the investigation describes 
how territorial lords made use of this core institutions in defense of their feudal rent. 
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ABREVIATURES 
 
 
ACA = Arxiu de la Corona d’Aragó 
 
ADG = Arxiu Diocesà de Girona 
 
ADM = Arxiu Ducal de Medinaceli  
 
AHG = Arxiu Històric de Girona 
 
AHM = Arxiu Municipal Històric (de l’Arxiu Històric de Sabadell) 
 
AHS = Arxiu Històric de Sabadell 
 
AMGi = Arxiu Municipal de la Ciutat de Girona 
 
AMLLM = Arxiu Municipal de Lloret de Mar 
 
AMSFG = Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols 
 
ARXPC = Arxiu Parroquial de Cassà de la Selva 
 
BC = Biblioteca de Catalunya 
 
CL = Secció notarial de Caldes-Llagostera (AHG) 
 
Co = Secció notarial de Corçà (AHG) 
 
Cr = Secció notarial de Cruïlles (AHG) 
 
CRHR = Centre de Recerca d’Història Rural (de la UdG) 
 
CSIC = Centro Superior de Investigaciones Científicas 
 
doc. = document 
 
f.s. = foli solt 
 
Gi = Secció notarial de Girona (AHG) 
 
IEC = Institut d’Estudis Catalans 
 
IMF = Institució Milà i Fontanals 
 
Mn = Secció notarial de Monells (AHG) 
 
reg.= registre 
 
s. = sous de tern de Barcelona 
 
s.d. = sense datar  
 
s.f. = sense foliar 
 
Sfe = Secció notarial de Sant Feliu de Guíxols (AHG) 
 
s.n. = sense numeració 
 
UdG = Universitat de Girona 
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1. PLANTEJAMENTS GENERALS DE LA RECERCA, ESTRUCTURA DE LA TESI I 
AGRAÏMENTS 
 

El 17 de febrer de l’any 2007 l’autor d’aquesta tesi doctoral, recent 

llicenciat i amb idees gens definides sobre el futur de la seva pròpia recerca, va 

asseure’s en una cadira del despatx del Dr. Lluís To a la facultat de Lletres de 

la UdG. En la trobada, amb el mateix To i el Dr. Pere Orti, van presentar-me un 

tema de recerca i una base documental per a treballar. En aquell temps, havia 

estat localitzada una font inèdita dins de la secció notarial de Caldes-Llagostera 

(CL) de l’Arxiu Històric de Girona (AHG). D’entre els protocols notarials es 

trobaven un seguit de registres corresponents, en realitat, a l’exercici 

jurisdiccional de la cort del batlle local. Els llibres – en aquell moment encara no 

s’havien comptabilitzat en la seva totalitat – corresponien a les dècades 

centrals del segle XIV 1 . És probable que un sondeig previ d’algun dels 

esmentats professors els hagués posat en avís de les potencialitats de la font 

en l’estudi del crèdit privat i dels mecanismes executius per a forçar els 

pagaments. Ambdós em van traslladar l’oferta de treballar en aquesta línia. La 

direcció de la tesi, que és una dedicació que mai podré agrair prou, recauria en 

Pere Orti. 

Durant la conversa també van sortir noms d’autors, d’escoles 

acadèmiques, d’obres i de problemes historiogràfics que havia de tenir ben 

dominats si finalment el tema de recerca escollit era aquell. Noms com el de 

García-Marsilla, Ménant o Schofield van sortir en aquella trobada com a 

referents en l’estudi del crèdit dels estaments populars a la baixa edat mitjana. 

Així i tot, es constatà que existia un cert buit en la bibliografia, i que hi havia 

preguntes que esperaven resposta de noves investigacions. D’entre les notes 

conservades d’aquella primera trobada apareixen les següents: quin és el pes 

real dels jueus en el crèdit del període? com és que els jueus aconseguien fer 

pagar els clients? quins eren els canals d’execució? quina era la durada del 

crèdit? podem parlar d’un crèdit que no estigués lligat als sectors que 

tradicionalment s’han relacionat amb aquesta activitat (jueus i patriciat urbà)?  

                                            
1 L’únic catàleg existent identifica tan sols parcialment els registres de cort de Caldes de 
Malavella. Vegeu ADROER PELLICER, Maria Àngels; GRAU PUJOL, Josep Maria T.; MATAS 
BALAGUER, Josep, Catàleg dels protocols del districte de Girona (I), Fundació Noguera, 
Barcelona, 1996.  
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A cavall d’aquestes qüestions, sorgí un títol per a la recerca, que l’autor 

anotà en castellà perquè també es parlà de la possibilitat de fer la sol·licitud per 

una beca de recerca a un ens de l’Estat. Així, de l’original “Endeudamiento y 

morosidad campesina en la Cataluña del s.XIV. El caso de la baronía de 

Llagostera” pràcticament no se n’ha modificat res; més que el component 

pagès. Sigui dit de passada, la pagesia no ha estat aïllada de l’equació general, 

però el terme ha decaigut al llarg dels anys, probablement a mesura que 

descobríem la riquesa de la font en qüestió i sobretot del mercat financer a la 

vila de Caldes de Malavella a mitjan segle XIV -on no tan sols participaven els 

homes i les dones dels masos, sinó també els menestrals de la vila, i fins els 

veïns d’altres nuclis urbans-.  

Totes aquestes qüestions inicials han acompanyat la singladura de 

l’autor d’aquesta tesi doctoral fins a dia d’avui. En certa manera, els elements 

originàriament plantejats són indicatius de l’estat de la recerca i de la reflexió 

especialitzada de fa dotze anys. Els investigadors evidentment tenien plena 

consciència de que el fenomen del crèdit superava a mitjan segle XIV l’oferta 

jueva, però s’havien assajat pocs estudis per a demostrar l’amplitud del mercat 

a escala local. Les certeses eren menors en l’àmbit de la morositat i de la seva 

persecució. Més enllà de constatar que els estudiosos de les institucions 

havien negligit aquestes corts de primera instància on es resolien els deutes 

privats, en gran mesura es desconeixien els mecanismes efectius que 

s’activaven per a resoldre els conflictes. D’aquests mecanismes, tot just se 

n’intuïa que devien garantir la fluïdesa i la seguretat del mercat del diner.  

Al llarg del temps, si no hem resolt algunes d’aquestes qüestions, creiem 

que ens hi hem apropat. Si la tesi doctoral que presentem avui és efectivament 

un estudi de cas, els anàlisis i les conclusions aportades tenen pretensió de 

contribuir a un debat general –que té abast europeu- sobre el crèdit consumit 

pels estaments populars a la baixa edat mitjana, i la interacció d’aquests 

subjectes amb les corts jurisdiccionals d’abast local en la persecució dels 

impagaments.  

 
1.1. Els elements que defineixen la tesi 
 
Amb la recerca ja iniciada, vam adonar-nos que la tesi doctoral, a banda 

de contribuir a l’estudi erudit sobre la mecànica del crèdit privat i de la seva 
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execució, podia inserir-se perfectament en quatre àmbits o inquietuds 

historiogràfiques diferents que guiaven, i de fet encara guien, bona part de les 

recerques en història medieval al nostre país.   

En primer lloc, la tesi doctoral aporta una reflexió sobre la importància 

del crèdit per a l’estudi de les classes populars, ja que aquest element pot ser 

un indicador de crisis o de desigualtats en les comunitats, però a la vegada 

permetia d’endeutar-se per a la inversió o el consum. En aquest sentit i en 

segon terme, el crèdit possibilità una revolució comercial a la baixa edat 

mitjana, per la qual una gamma de béns i serveis especialitzats van ser posats 

a l’abast de cada vegada més sectors socials. Recuperant el sectors pagesos, 

la tesi també es pregunta sobre el paper dels remences, els pagesos servils de 

la Catalunya nord-oriental, en el mercat financer, i sobre l’autonomia d’aquests 

actors en el mercat del diner i en la interacció amb les institucions 

jurisdiccionals. Finalment, l’estudi de cas aporta un magnífic exemple d’espai 

local integrat entre l’àmbit rural i una sèrie de nuclis urbans, especialment les 

viles, que funcionaven com a nodes de comunicació i intercanvi. 

Tradicionalment s’ha vist l’endeutament com un indicador de la pobresa 

dels estaments populars i de la pagesia, que pressionats per la manca cíclica 

de recursos, les males collites, les exigències senyorials o la fiscalitat d’Estat, 

havien d’endeutar-se. En aquest sentit, és cert que el volum d’endeutament, i 

sobretot la morositat, poden convertir-se en indicadors sobre la conjuntura 

econòmica i la desigualtat a l’interior de les comunitats.  

 El fet que aquest estudi tingui com a marc de treball les dècades 

centrals del segle XIV proporciona per tant una mirada sobre, no tan sols els 

efectes de la Pesta Negra del 1348, sinó també les crisis prèvies que haurien 

afectat i debilitat el cos social.  

 Ara bé, el crèdit constituïa alhora un servei de tipus financer, que ara ja 

sabem que permetia a les explotacions camperoles o als obradors menestrals 

de la vila invertir en major productivitat, superar sense massa dificultats 

conjuntures difícils, o fins i tot arribar a nivells de consum importants. Així, el 

crèdit privat és vist també com una expressió del creixement econòmic de la 

societat baixmedieval. 

 Si en el passat s’ha definit l’existència d’una revolució comercial per a la 

baixa edat mitjana, el principal mitjà de pagament a l’abast dels estaments 
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populars l’haurien proporcionant el finançament i el crèdit2. Descartant per 

exemple el paradigma de l’autoconsum i autoproveïment pagès, sabem que els 

remences participaren activament en els diferents mercats existents a la baixa 

edat mitjana -el mercat de la terra, dels draps, de les vitualles, dels cereals- i 

que ho van fer precisament gràcies a la provisió de crèdit.  

 En aquest sentit, la tesi doctoral també planteja estudis parcials sobre el 

paper de la pagesia del territori estudiat, vistos com actius protagonistes del 

mercat financer. Al llarg dels capítols, podrà observar-se com la pagesia servil 

adquiria crèdit per al consum i la inversió, de manera que se supera la idea 

d’un grup social explotat i amb nul·la capacitat d’adaptació autònoma al mercat. 

Però més enllà d’aquesta idea, la tesi aporta d’altres suggeriments en relació a 

la pagesia, especialment sobre la capacitat d’innovació en les explotacions, 

sobre la selecció voluntària de les millors opcions comercials per a cada 

conjuntura, i fins i tot sobre l’habilitat en la relació amb les institucions formals, 

com per exemple les corts jurisdiccionals.  

Finalment, i com a teló de fons, l’estudi plantejat s’incardina en el 

paradigma que proposa analitzar les petites ciutats o viles i les seves 

institucions com a nodes del territori català medieval. Prenent com a referència 

les propostes sobre els central places de Rodney Hilton per a l’Anglaterra dels 

segles XIII-XV, a casa nostra ja són un cert nombre els investigadors que 

treballen a l’empara d’aquesta perspectiva3. Segons aquesta visió, els espais 

urbans catalans creixeren i guanyaren en centralitat a partir del segle XIII amb 

l’habilitació de notaries, mercats setmanals, obradors d’oficis menestrals i, 

també, corts jurisdiccionals. Així, els habitants del hinterland o entorn rural de 

les viles començaren a desplaçar-s’hi quotidianament. D’una banda, la població 

pagesa hi adquiria matèries elaborades i serveis; de l’altra, introduïa al mercat 

els excedents agropecuaris. D’aquesta manera, infraestructures centrals com 

ara la cort jurisdiccional no han de ser entesos com espais estancs que tan sols 

regien la vida dels habitants de la vila, sinó com infraestructures que atreien la 
                                            
2 LOPEZ, Robert S., The commercial revolution of the middle ages, 950-1350, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1976; BRITNELL, Richard H., The commercialisation of English 
society 1000-1500, Cambridge University Press, Cambridge, 1993. 
3 Un bon exemple n’és FARÍAS ZURITA, Víctor, El mas i la vila: els fonaments d’una societat 
senyorialitzada (segles XI-XIV), Publicacions de la Universitat de València (PUV), València, 
2009. Entre l’obra seminal de HILTON, Rodney, vegeu “Towns in English feudal society”, Review 
(Fernad Braudel Center), 3/1 (1979), p. 3-20 i també IDEM, English and French towns in feudal 
society: A comparative study, Cambridge University Press, Cambridge, 1992. 
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població de l’entorn. A més, amb la resta de corts i espais centrals habilitats 

arreu per les senyories, articularia la xarxa política i territorial de la Catalunya 

baixmedieval. 

 
1.2. L’estructura de la tesi doctoral 

 
Amb aquestes preocupacions, la tesi doctoral es divideix en tres blocs 

temàtics principals; el primer es planteja com una introducció als mecanismes 

formals que feien possible el crèdit durant el segle XIV; el segon introdueix 

quatre estudis de cas diferents sobre tipologies creditícies i/o mercats que 

funcionaven a través del finançament; el tercer aborda les qüestions relatives a 

la morositat i especialment fa èmfasi en el funcionament de la cort jurisdiccional 

i la relació d’aquesta institució amb els grups socials. 

 Dins d’un primer bloc de caràcter introductori, el capítol 2 proposa un 

estat de la qüestió sobre el estudis del crèdit privat i de la morositat a la baixa 

edat mitjana, fent especial èmfasi en les aportacions dels investigadors que 

han treballat el cas anglès. Aquests han discutit tant la possibilitat de prendre el 

crèdit com a indicador econòmic, com han endegat treballs pïoners sobre les 

corts d’abast local que sancionaven els intercanvis. El capítol 3, titulat “La 

cronologia, les fonts i l’aproximació metodològica”, a banda de descriure la 

metodologia de treball utilitzada, introdueix el conjunt de fonts emprades per a 

la recerca, centrant-se en els registres de la cort del batlle jurisdiccional de la 

baronia de Llagostera. Com a institució i com a font documental, aquesta és 

encara prou desconeguda pels historiadors medievalistes i requeria de majors 

precisions. El capítol 4 ofereix una extensa panoràmica sobre la realitat 

demogràfica, social i econòmica de la baronia de Llagostera, introduïnt 

lògicament la configuració institucional i jurisdiccional de l’estat senyorial. 

Aquestes precisions resultaran indispensables per comprendre més endavant 

els mecanismes de la cort del batlle.  

En el primer bloc temàtic de la tesi doctoral, el capítol 5 (“La notaria i el 

crèdit privat. El cas de Caldes de Malavella”) – que forma una estructura lògica 

amb el següent capítol, on en conjunt es descriuen les tipologies documentals 

del crèdit – introdueix les actes localitzades en els protocols notarials que tenen 

major inicidència en el mercat del crèdit. Posteriorment, en el capítol 6 (“La cort 

del batlle, la documentació generada i el crèdit privat. El cas de Caldes de 
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Malavella”), s’ha vist necessari completar la panoràmica sobre aquesta font, tot 

proposant la descripció de les tipologies documentals que emanaven de 

l’activitat de la cort.  

 El segon bloc de la tesi està constituït per quatre estudis diferents sobre 

les tipologies de crèdit i els mercats operats, principalment, a través del 

finançament. El capítol 7 (“Les modalitats del crèdit. Una panoràmica”), 

aproxima al lector a l’àmplia gamma de crèdits existents a mitjan segle XIV, 

proposant-ne una descripció en funció del marc d’assentament documental, del 

volum de capitals i dels usos efectius per la societat.  El capítol 8 (“El consum 

de draps i la compravenda de cereals en un mercat integrat: Caldes de 

Malavella a mitjan segle XIV”) analitza en aquest cas un mercat, el de les peces 

de roba ofertes gairebé en exclusiva per mercaders gironins a la població local. 

El capítol interpreta la relació establerta entre aquest mercat i el del cereals, 

que es basava en bona part en la utilització dels mecanismes de la cort del 

batlle amb fins comercials.  

El capítol 9 (“La ramaderia comercial i el crèdit al massís de les 

Gavarres”) introdueix un nou mercat específic, el dels animals, obrint el focus 

sobre el conjunt del massís de les Gavarres i analitzant els mètodes 

comercials, la naturalesa del mercat i la relació dels grups socials amb aquest. 

Per la seva extensió, el capítol 9 es divideix en quatre grans seccions, 

dedicades la primera a descriure la comanda de bestiar, el principal mecanisme 

comercial operat en el mercat; la segona i la tercera a analitzar les dinàmiques 

globals del mercat, la relació amb la conjuntura i les particularitats del mercat 

de cada tipus de bestiar; i la quarta, a estudiar la relació entre els grups 

familiars i el mercat de bestiar. Aquest capítol és una adaptació i esmena dels 

resultats del treball encara inèdit i que du per títol “Custodiar, pasturar i 

engreixar. Els inicis de la ramaderia comercial al massís de les Gavarres 

(s.XIV)”, pel qual l’autor va obtenir el Premi Joan Xirgo (XXVIena edició, 2016) 

concedit pel Consorci de les Gavarres. 

 Finalment per aquest bloc, el capítol 10 (“La difusió del crèdit privat a 

llarg termini: els violaris i els censals morts al nordest català. El cas de la 

baronia de Llagostera, 1336-1395”), explora l’arribada del crèdit censal en 

aquest espai, identificant-ne les principals característiques formals i els canvis 

progressius que van fer possible l’abaratiment del preu del diner en el mercat. A 
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més, identifica les diferents funcions d’aquests crèdits – censals morts i violaris 

-, emprats tant per a la inversió com per al consum. Aquest capítol és, 

parcialment, una actualització dels resultats del treball, també inèdit, elaborat 

en el marc de la Beca d’Investigació en Ciències Socials i Humanes del 

Patronat Francesc Eiximenis de la Diputació de Girona (edició 2012).  
 El tercer bloc de la tesi s’inicia amb una recapitulació i introducció 

(capítol 11, “Esquema general de funcionament de la cort jursidiccional”) sobre 

els mecanismes de la cort i també l’iter processal que seguien els actors en els 

contenciosos per deutes en aquestes instàncies. Així, el capítol 12 (“Els límits i 

l’eficàcia de les corts jurisdiccionals en els processos civils per deutes”) 

introdueix noves preguntes en relació a la funció d’aquestes corts, 

particularment sobre l’eficàcia en la sanció dels litigis i la seva utilització amb 

fins comercials. Finalment, el capítol 13 (“Masos, corts i la renda feudal”) avalua 

la relació dels masos amb aquestes institucions, tot aturant-se a analitzar la 

capacitat d’aquestes darreres per a obligar els pagesos a fer efectiva la renda 

feudal, especialment quan es tractava de la renda de les senyories territorials 

alienes als titulars de la jurisdicció general.  
 

1.3. Els agraïments 
 
En els anteriors paràgrafs s’ha fet esment a dues de les fonts de 

finançament que han fet possible aquesta recerca, que tanmateix no hagués 

estat possible sense la beca predoctoral (BR) concedida finalment l’any 2007 

per la Universitat de Girona amb objectiu de fer una tesi doctoral, que tot i així 

no vaig acabar en el termini concedit. Anys després, he reprès les ganes, el 

temps o l’interès per una tesi a mig fer. De la tesi, i sobretot del tema, mai me 

n’havia desvinculat del tot, tal i com es pot constatar a través de les 

publicacions i de la pròpia trajectòria. La vida personal dona moltes voltes i, 

com a la Història, a vegades els esdeveniments s’acceleren i et trobes en llocs 

que fa pocs temps haurien resultat senzillament impensables.  

Per mi, aquest lloc és avui la redacció d’un epígraf d’agraïments per la 

tesi doctoral, que he de començar per la institució que em va acollir l’any 2002 

per fer-me un millor estudiant i segurament una millor persona. La Universitat 

de Girona és un una institució petita en termes relatius, que ha estat 

infrafinançada pels poders públics i, com a universitat territorial, fins i tot 
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menystinguda. Tanmateix, reconec que els diferents projectes amb els quals he 

tingut contacte m’han mostrat la capacitat de la institució de situar-se com un 

dels agents més dinàmics en el panorama de la recerca. L’Institut de Recerca 

Històrica, i particularment les línies d’investigació dels historiadors 

medievalistes titulars, se situen, malgrat les contingències, d’entre les més 

sòlides, millor connectades amb la historiografia internacional i que produeixen 

treballs més innovadors. Ha estat i és un luxe d’aprendre al seu costat. 

Sense la voluntat, el suport i les hores invertides pel meu director de tesi, 

el Dr. Pere Orti Gost, avui no hauria pogut arribar fins aquí. Diria que li reconec 

pràcticament tot el què sóc com a investigador, i particularment, li reconec que 

m’hagi ensenyat a escriure en format acadèmic, i que tingui una paciència 

infinita. Al seu costat, el Dr. Lluís To, també de la UdG, ha estat alhora un 

mestre fonamental, amb una capacitat destacable de connectar-me amb els 

estudis europeus. El Dr. Elvis Mallorquí, la Lídia Donat i la Dra. Rosa Lluch 

(UB) són alhora referents i companys excepcionals.  

Del departament d’Història, Geografia i Història de l’Art de la meva 

universitat vull agrair particularment l’ajuda i el mestratge ofert per d’altres 

medievalistes, com la Dra. Elisa Varela, el Dr. Joan Molina, el Dr. Gerardo 

Boto, la Dra. Pilar Ramos, el Dr. Xavier Renedo, la Dra. Míriam Cabré i el Dr. 

Sadurní Martí, un grup de professionals que em van obrir d’altres portes, 

igualment interessants, per a la baixa edat mitjana.  

D’altres investigadors de l’àmbit de la UdG -la majoria actualment 

docents o que ho han estat en d’altres etapes- i als quals vull agrair una pila de 

coses són els Dr. Xavier Torres, la Dra. Anna Maria Garcia, el Dr. Àngel Duarte, 

el Dr. Josep Maria Nolla, el Dr. Enric Saguer, el Dr. Joan Lluís Alegret, el Dr. 

Alfons Garrido, el Dr. Javier Burgos, la Dr. Rosa Congost, el Dr. Joaquim Maria 

Puigvert, la Dra. Núria Sala, el Dr. Genís Barnosell, el Dr. Francesc Miralpeix, el 

Dr. Jorge García i el Dr. Gabriel Jover. A la universitat, crec necessari també 

reconèixer la feina estructural que desenvolupa, amb tota l’eficàcia del món, 

l’Esperança Correu. 

No vull oblidar el mestratge del meu avi acadèmic, el Dr. Manuel 

Sánchez, un dels homes més savis que conec, a qui recentment hem ofert un 

volum d’homenatge. Del mateix àmbit del CISC-Institució Milà i Fontanals, 

agraeixo també l’ajuda del Dr. Pere Verdés, del Dr. Carles Vela, del Dr. Jordi 
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Morelló, de la Dra. Esther Tello, del Dr. Ivan Armenteros, de l’Esther Redondo, 

de l’Albert Martí i de la Laura Miquel.  

Vull agrair també al Dr. Phillipp Schofield (Universitat d’Aberyswyth) la 

bona acollida a Gal·les l’any 2009 en la meva estada de recerca i les converses 

enriquidores sobre historiografia, així com al seu deixeble, el Dr. Chris Briggs 

(Universitat de Cambridge) la seva mirada atenta, que m’ha ajudat a entendre 

el dinamisme de les corts jurisdiccionals i dels senyors que les regien. 

El personal dels arxius i biblioteques que he visitat du a terme una tasca 

impagable. Tinc un record emocionat per a la Montse Hosta (AHG), que ens va 

deixar massa aviat, i un agraïment profund per la resta del personal de Sant 

Josep, en especial per la Sílvia Mancebo, en Santi Soler i l’actual director, en 

Joan Ferrer Godoy. També he d’agrair la feina i dedicació del personal de 

l’Arxiu Diocesà de Girona, de l’Arxiu Municipal de la ciutat, de la Biblioteca de 

Lletres de la UdG, i de l’Arxiu del Monestir de Poblet.  

He de fer especial esment als col·legues i amics Xavier Marcó, Laura 

Romero, Alejandro Martínez i Albert Reixach; és a dir, a la colla dels millors 

anys de la nostra vida, amb beca JaspertRoigTM, where-the-wolves-sing i 

Medieval Street Band inclosos. A més, també vull recordar en Lluís Serrano, en 

Matthieu Allingri (Universitat d’Aix-Marsella), en Josep Maria Gironella, en Mikel 

Soberón, l’Albert Serramontmany, la Noelia Rangel (Universitat de València) i 

l’Aina Palarea, de qui a banda d’aprendre’n una pila de coses, m’han ofert 

hores de distracció i rialles en aquest llarg viatge.  

Vull agrair a Joan Sales-Favà, demògraf i germà, l’ajuda prestada en 

l’elaboració dels mapes i també en repensar el tractament i la mostra de dades.  

Finalment, agraeixo a tots els de casa que hagin tingut la paciència 

d’esperar que acabés, un dia, aquesta tesi. També es mereixen unes quantes 

disculpes.  

 

Barcelona, tardor-hivern 2018 
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2. CRÈDIT I MOROSITAT. EL MARC HISTORIOGRÀFIC A ESCALA EUROPEA 
 

Avui, pot dir-se que el crèdit privat s’ha fet un lloc entre les línies de 

recerca vinculades a la història medieval. No ha estat però fins fa poques 

dècades que els historiadors hi han parat esment, n’han descrit els aspectes 

institucionals i l’impacte sobre la vida de les persones i de les comunitats, i 

també han començat a percebre el fenomen com un dels principals 

mecanismes que haurien facilitat una revolució en el consum durant la baixa 

edat mitjana. En àmbits rurals, el crèdit i l’endeutament devien permetre que els 

pagesos i les seves famílies s’introduïssin al mercat per a vendre l’excedent 

agrícola i al mateix temps comprar productes manufacturats o contractar 

serveis. A més, aquests mateixos sectors socials van poder recórrer-hi per tal 

d’atenuar les conjuntures negatives que afectaven de forma cíclica l’economia 

medieval de base agropecuària.  

 D’aquesta manera, el crèdit ha contribuït a posar en dubte el miratge 

historiogràfic de l’autosuficiència pagesa en el marc feudal. Fa unes quantes 

dècades que hem estat capaços de demostrar la divisió i especialització del 

treball a l’interior mateix de les comunitats rural o de les viles, de tal manera 

que el crèdit és ara un factor determinant per explicar l’adquisició de productes 

que, en condicions normals, les famílies sabem que no produïen de forma 

autàrquica. Constatar l’existència d’un mercat del crèdit actiu, tal vegada ja al 

final del segle XIII, no ha servit per a deconstruir els espais de dominació feudal 

o la confiscació agrícola, sinó que ha permès d’entendre de forma més global 

el paisatge econòmic en el qual estava inserida la pagesia servil. D’altra banda, 

la progressiva monetarització dels censos i de la renda feudal s’ha pogut 

entendre, en part, com l’afany de la noblesa per accedir al diner i participar en 

el mercat del crèdit. En aquest sentit, s’ha descrit al conjunt de la societat 

baixmedieval com una societat del crèdit i del deute. 

 Els estudis actuals abandonen progressivament la idea heretada que el 

mercat del crèdit fou un àmbit exclusiu per a determinats segments socials o 

esferes econòmiques, com per exemple el gran capital comercial. A l’Europa 

occidental, la historiografia clàssica i també els estudis de l’escola econòmica i 

social de mitjan segle XX havien focalitzat en aquesta esfera del mercat 

financer, auxiliar de l’intercanvi transnacional de mercaderies i que centrava les 
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seves activitats en les grans ciutats. En aquell moment es posà èmfasi en el 

paper jugat pels jueus i més tard pels banquers llombards com a prestadors 

dels grans mercaders, tot desatenent encara l’encaix que tingueren classes 

populars en un mercat del diner efervescent4. Ja a la dècada de 1990, i seguint 

aquesta mateixa línia, es van intentar noves aproximacions al crèdit urbà i a la 

capacitat d’aquest per esperonar les inversions productives en la indústria i el 

comerç, tot i que en aquest cas focalitzant sobre ciutats d’escala regional5. 

 Així mateix, fins fa relativament poc temps, d’altra literatura ha carregat 

una llosa que prové de la historiografia clàssica i que té un fort component 

ideològic: la concepció negativa sobre el crèdit. Així, s’ha vist el mercat del 

diner més un entrebanc per al desenvolupament econòmic i el benestar de les 

famílies i dels grups socials que no pas una oportunitat. A Espanya, aquest 

prejudici típicament pesà sobre els productes financers a llarg termini i del 

crèdit per a la inversió, dels quals s’argumentava que en realitat havien 

esdevingut un fre a la inversió comercial i a la innovació tècnica6. Aquestes 

tesis enfonsaven les seves arrels fins els prejudicis dels arbitristes d’època 

moderna7. Amb tot, més o menys encertadament, entre les dècada de 1960 i 

de 1970 una nova generació d’investigadors començà a plantejar l’aparició dels 

censals morts i dels violaris com la lògica de la fusió entre el mercat de capitals 

i el mercat de rendes8.  

                                            
4 Vegeu tan sols a tall d’exemple POSTAN, Michael, “Credit in Medieval Trade”, Economic 
History Review, 1, 2 (1928), p.234-261; DE ROVER, Raymond, Money, banking and credit in 
mediaeval Bruges: Italian merchant-bankers Lombards and money-changers: A study in the 
origins of banking, The Mediaeval Academy of America, Cambridge, 1948 i també MELIS, 
Federigo, Aspetti della vita economica medivale (studi nell'archivio Datini di Prato), Monte dei 
Paschi di Siena, Siena, 1962. 
5 Especialment interessant resulta el cas anglès. Vegeu KERMODE, Jennifer I., “Money and 
credit in the fifteenth century. Some lessons from Yorkshire”, Bussines History Review, 65, 3 
(1991), p. 475-501 o també KOWALESKI, Maryanne, Local markets and regional trade in 
medieval Exeter, Cambridge University Press, Cambridge, 1995.  
6 Pierre Vilar afirmaria que "la creació d'un sistema de rendes massa estès palesa i encoratja 
alhora una tendència de les capes socials que prefereixen d'utilitzar-la de manera més segura 
que audaç, més parasitària que productiva". L’inici d’aquesta tendència, segons Vilar, calia 
situar-lo a l’entorn de 1350. Concloïa: "el rendisme succeeix a l'empresari, i una burgesia es 
perd". Vegeu VILAR, Pierre, Catalunya dins l’Espanya Moderna, Edicions 62, Barcelona, 1987, 
v. 2, p. 184. 
7 Seguiu les reflexions de RUBIO MÀNUEL, Daniel, “El circuit privat del censal a Barcelona” in 
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Manuel (ed.), El món del crèdit a la Barcelona Medieval, Barcelona 
Quaderns d’Història, 13 (2007), p. 239-256. 
8 Aquestes tipologies creditícies es creié haurien fet aparició amb la monetarització dels censos 
que percebien els senyors alodials. Aquesta nova perspectiva fou anunciada, entre d’altres, per 
GARCÍA SANZ, Arcadi, “El censal”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 37 (1961), 
p. 281-310; IDEM, “El violari” in Homenatge a Sebastià García Martínez, Editorial Afers, 
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A dia d’avui, les posicions que podem anomenar revisionistes9 defensen 

que el crèdit es convertí durant la baixa edat mitjana en una oportunitat, que 

tant permeté a les famílies de fer un esforç suplementari per millorar el dot de 

les seves filles, satisfer les exigències de la creixent fiscalitat pública o fins i tot 

que els pagesos efectuessin inversions de tipus productiu en la pròpies 

explotacions o en indústries rurals. La historiadora modernista Laurence 

Fontaine ha descrit un préstec positiu, que permeté, en el seu estudi de cas, 

que la població del Delfinat dels segles XVII i XVIII adaptés la pròpia situació 

econòmica al cicle vital10.  

Fent un esforç de síntesi, poden dividir-se en tres els àmbits d’interès 

que avui tenen els investigadors que treballen sobre el crèdit a la baixa edat 

mitjana. No són espais estancs i presenten connexions entre si, i en certa 

manera han modelat un àmbit de coneixement específic, lligat lògicament al 

camp de la història econòmica i social, però també a l’estudi de les institucions i 

de la cultura. Els estudis actuals sobre el crèdit recuperen avui el marc 

institucional per entendre el seu exercici i l’acompliment de les clàusules 

contractuals. La possibilitat immediata d’escometre aquests estudis està 

directament condicionada per la naturalesa de les fonts disponibles en cada 

regió europea, i alhora també pel nivell de maduresa de la historiografia 

institucional precedent. Així mateix, a cavall de la nova percepció optimista 

sobre el crèdit, el fenomen és objecte d’interès com a indicador social, ja que 

permet als historiadors d’avaluar paràmetres sobre l’estructura econòmica de 

les comunitats medievals. Per últim, s’incideix avui sobre el paper dels grups 

especialitzats en el crèdit, i es redefineixen els debats sobre les prescripcions  

religioses que el persegueixen des de l’edat mitjana més primerenca. 

Amb tot, una panoràmica europea sobre el marc historiogràfic del crèdit 

requereix d’una primera reflexió sobre el problema de les fonts. Una evident 

primera constatació és la desigual documentació amb la què compten els 

                                                                                                                                
València, v.1, 1988, p. 179-187. En la mateixa línia, vegeu PASSOLA PALMADA, Josep Maria, 
“Introducció del censal i del violari en el Vic medieval”, Ausa, 12 (1986), p. 113-123.  
9 Terme que manllevem de BRIGGS, Chris, Credit and village society in fourteenth-century 
England, Oxford University Press, Oxford, 2009, p. 3-7. 
10 FONTAINE, Laurence, “Relations de crédit et surendettement en France, XVIIe-XVIIIe siècles” 
in FONTAINE, Laurence; POSTEL-VINAY, Gilles; ROSENTHAL, Jean-Laurent; SERVAIS, Paul (eds.), 
Des personnes aux institutions. Réseaux et cultures du crédit du XVIe au XXe siècle en Europe, 
Bruylant-Academia, Lovaina, 1997, p. 206-219.  
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estudiosos de l’Europa mediterrània i de l’Europa del nord. Mentre que a l’àmbit 

de difusió notarial de base llatina, al sud, el crèdit és documentat abastament 

en els protocols emesos per aquests professionals; el crèdit privat a les Illes 

Britàniques, per exemple, pràcticament només ofereix informació seriada a 

partir de fonts de tipus jurisdiccional. Les fonts, en aquest sentit, marquen 

d’entrada dues aproximacions diferents al fenomen. Mentre que als països 

sense tradició notarial llatina, especialment a Anglaterra i als Països Baixos, 

s’ha parat certa atenció a les institucions jurisdiccionals que regulaven el 

mercat del crèdit, els investigadors de l’arc mediterrani europeu s’han deixat 

endur per la producció notarial, en alguns casos inacabable, tot desatenent el 

primer àmbit. 

Així, pel que fa als estudis institucionals sobre el crèdit i també la 

morositat, les aproximacions efectuades pel cas anglès resulten un referent de 

primer ordre. Ho han estat sens dubte per a l’autor d’aquesta tesi doctoral. Els 

estudis sobre el cas anglès solen tenir com a font primària els registres emesos 

per les senyories jurisdiccionals d’abast local, els anomenats manorial court 

rolls, és a dir, els registres de la cort que servia per a dirimir els conflictes dels 

habitants d’un domini senyorial. Observant la situació amb ulls mediterranis, a 

manca de la institució notarial, aquests registres resulten indispensables per tal 

d’estudiar el crèdit rural11.  

A la dècada del 1930, Michael Postan  - que estudià el crèdit mercantil a 

través d’altres fonts de caràcter patrimonial i reial -  va advertir alhora de la 

riquesa documental dels registres del manor 12 . Tal i com avui indica el 

neohiltonià Chris Briggs - però abans ja havia esmentat Elaine Clark, de 

l’Escola de Toronto-  aquest tipus de fonts no estan del tot exemptes de 

problemes13. En primer lloc, sembla remarcable la facilitat amb la qual els 

                                            
11 Richard Britnell ha descrit aquests registres, documentats a partir de la dècada del 1280, 
com un “substitut funcional del registre notarial d’obligacions, que era característic del món 
mediterrani”. Vegeu BRITNELL, Richard H., The commercialisation... op.cit., p. 148 i 149. Sobre 
els usos d’aquesta font en la producció historiogràfica general vegeu SMITH, Richard H.; RAZI, 
Zvi, “The historiography of manorial Court Rolls” in SMITH, Richard; RAZI, Zvi (eds.), Medieval 
society and the manor Court, Clarendon Press, Oxford, 1996, p. 1-35. 
12 Postan va proposar una classificació de les fonts que al seu parer podien orientar la recerca 
sobre el crèdit privat. L’autor cità els registres de deutes (bonds), les fonts legals i les fonts 
privades mercantils. Vegeu POSTAN, Michael, Medieval Trade and Finance, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1973, p. 3 i ss.  
13  Vegeu respectivament BRIGGS, Chris, “Creditors and debtors and their relationships at 
Oakington, Cottenham and Dry Drayton (Cambridgeshire), 1291-1350” in SCHOFIELD, Phillipp; 
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pagesos a Anglaterra, lliures o adscrits a la terra, traspassaven les fronteres del 

propi manor per litigar en corts forasteres14. Així, l’estudi de la procedència dels 

litigants ha de tenir en compte aquesta fuga d’individus cap a l’exterior de 

l’àmbit regional escollit. Una altra dels entrebancs amb els quals topen els 

historiadors quan s’aproximen als court rolls és l’evidència que les relacions 

d’endeutament no sempre acabaven en un contenciós (de fet, per la nostra 

experiència en el cas català, solien no fer-ho). En conseqüència, se’ls fa difícil 

emetre veredictes sobre el conjunt del préstec formal estès entre la comunitat 

en un període determinat.   

L’estructura de la font en qüestió ja es trobava prou estandarditzada a 

mitjan segle XIV i preveia la redacció de documents corresponents a tres fases 

diferents. Atenent a una provisió reial emesa el 1283, en primer terme s’hi troba 

la formalització dels reconeixements, que era una primera consignació d’un 

deute amb caràcter compulsiu i no obligatori. Segueixen els processos del litigi 

pròpiament dits, tant si es tracta d’una reclamació de deutes com d’una 

apropiació il·legal de béns d’altri. En darrera instància, aquests registres de cort 

contenen acords de caràcter amistós que servien per cloure els processos15.  

Amb tot, cal tenir en compte que la historiografia britànica du moltes 

dècades d’avantatge a la resta del continent pel que fa als estudis 

institucionals, també a escala del manor. Ja a inicis del segle XX, si no una 

mica abans, els historiadors britànics del dret van aprofundir en els processos 

institucionals que feien possible el crèdit formal entre els habitants dels àmbits 

rurals. En aquest sentit, van descriure els contractes crediticis en relació a les 

corts i a les seguretats previstes. També van ocupar-se dels mecanismes a 

l’abast que tenien els litigants a les corts per a forçar el pagament dels deutes. 

Entre aquests treballs pioners cal comptar-hi obres d’autors com Frederick 
                                                                                                                                
MAYHEW, N.J. (eds.), Credit and debt in medieval England, c.1180-c.1350, Oxbow, Oxford, 
2002, p. 127-148 i CLARK, Elaine, “Debt litigation in a late medieval English vill”, Papers in 
Mediaeval Studies, 2 (1981), p. 255 i ss. 
14 Aquesta constatació ha portat a Chris Briggs a reflexionar sobre les constriccions legals i la 
capacitat de la pagesia per accedir a corts que no els eren pròpies. L’autor sosté en síntesi que 
aquests comportaments denoten la capacitat de la pagesia per establir relacions comercials 
exitoses més enllà de l’àmbit del manor o de la parròquia. Vegeu BRIGGS, Chris, Credit and 
village... op.cit., 2009. 
15 Vegeu els apunts introductoris de SCHOFIELD, Phillipp, “L’endettement et le crédit dans la 
campagne anglaise au Moyen Áge” in BERTHE, Maurice (ed.), Endettement paysan et crédit 
rural dans l’Europe médiévale et moderne. Actes des XVIIes Journées Internationales d’Historie 
de l’Abbaye de Flaran de Setembre 1995, Presses Universitaires du Mirail, Tolosa de 
Llenguadoc, 1998, p. 69-98. 
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William Maitland, Hilary Jenkinson, William Cunningham o el mateix Postan16. 

Més endavant, durant la segona meitat de segle, es va produir un llarg debat 

metodològic sobre els usos de la pròpia font, especialment sobre la seva 

fiabilitat per estudis de caràcter prosopogràfic17. Finalment, al llarg de la dècada 

de 1990, amb influència de la història de les mentalitats, es produí un nou 

debat a l’entorn de les normes socials que creaven els processos de cort i com 

hi interactuaven els individus18.  

No ha estat fins a les primeres dues dècades del nou segle que han 

tornat amb força l’anàlisi de les qüestions legals -procedimentals- que operaven 

en l’àmbit de les jurisdiccions locals en relació als contenciosos privats. Ho ha 

fet de la mà d’alguns hereus historiogràfics de Rodney Hilton, especialment de 

Phillip Schofield, Richard Smith i dels seus respectius deixebles. Integrant 

perspectives de la història del dret i de la història econòmica i social, Chris 

Briggs, per exemple, ha argumentat la possibilitat que l’increment dels litigis a 

la cort documentats en alguns períodes tingués explicació no només en factors 

socioeconòmics, sinó també en una maquinària de cort que els senyors van 

tendir a perfeccionar19. L’autor ha fet èmfasi en les innovacions de les corts i en 

                                            
16 Vegeu la bibliografia recollida per SCHOFIELD, Phillipp, “Credit and debt in medieval England. 
Introduction” in SCHOFIELD, Phillipp; MAYHEW, N.J. (eds.), Credit and debt... op.cit., p. 4-6 i 
alhora també MAITLAND, Frederick William, Select pleas in manorial and other seignorial courts. 
v. I, Londres, Selden Society, 1889; MAITLAND, Frederick William; PALEY BAILDON, William, The 
court baron: being precedents for use in seignorial and other local courts, together with select 
pleas from the Bishop of Ely’s court of Littleport, Londres, Selden Society, 1891 i finalment 
MAITLAND, Frederick William; POLLOCK, Frederick, The History of English law before the time of 
Edward I, Boston, Cambridge University Press, 1895, 2 v. 
17 Per un resum d’aquest debat vegeu RAZI, Zvi; SMITH, Richard M.; POOS, L.R., “The population 
History of medieval English villages. A debate on the use of manor court records” in RAZI, Zvi; 
SMITH, Richard M. (eds.), Medieval society... op.cit., p. 298-368. 
18 Vegeu SCHOFIELD, Phillipp, “Peasants and the manor court: gossip and litigation in a Suffolk 
village at the close of the thirteenth century”, Past and Present, 159 (1998), p. 3-49. Cal dir que 
al llarg dels darrers 130 anys molts altres autors anglosaxons han tractat l’exercici jurisdiccional 
en corts senyorials i s’han interessat pels litigis entre particulars. És el cas per exemple de 
VINOGRADOFF, Paul, The manor and the village community in VINOGRADOFF, Paul, Villainage in 
England, Clarendon Press, Londres, 1892, p. 354-396; IDEM, The growth of the manor, Swan 
Sonnenschein, Londres, 1905 o de WARREN OTTMAN, Ault, Private jurisdiction in England, Yale 
University Press, Yale, 1924. Els registres jurisdiccionals locals, avui, a la Gran Bretanya 
gaudeixen d’un grau de popularitat notable, no només entre els acadèmics sinó també entre 
aficionats, que els usen per a la reconstrucció genealògica familiar. De fet, segons algunes 
estimacions, només per a la primera època moderna s’haurien editat uns 150 registres de corts 
del manor. Vegeu HARRISON, Christopher, Manor courts and the governance of Tudor England 
in BROOKS, Christopher; LOBBAN, Michael (eds.), Communities and courts in Britain (1150-1900), 
Hambledon Press, Londres, 1997, p.43-59. Prova de l’èxit de la font és la pàgina web del 
Manorial Documents Register habilitada per la xarxa dels Arxius Nacionals del Regne Unit i que 
l’any 2018 és consultable a la direcció www.nationalarchives.gov.uk/mdr. 
19  Vegeu BRIGGS, Chris, “Manor Court procedures, debt litigation levels and rural credit 
provision in England c.1290-1380”, Law and History Review, 243 (2008), p. 519-558. 
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la capacitat de les senyories per adaptar-se a les exigències i necessitats dels 

seus clients, així com en l’esforç per introduir millores en els processos de cort 

que feien més atractiva la institució pels denunciants. A la fi, la reputació que 

haurien adquirit determinades infraestructures jurisdiccionals, pel que fa 

l’eficàcia resolutiva, podia haver facilitat l’extensió del crèdit entre la comunitat.   

Aquesta perspectiva ha començat a tenir dèbils recepcions en d’altres 

contextos. Per a la corona d’Aragó, tal i com s’introdueix més endavant, es 

compten alguns treballs que avancen en l’estudi d’aquest tipus d’institucions i 

també en la seves aplicacions en l’estudi del mercat del crèdit20.  

 En aquesta línia són indefugibles els estudis del que pot anomenar-se 

l’escola valenciana. Pau Viciano ha basat les seves recerques considerant la 

integració dels mercats a la plana de Castelló, que té en compte, precisament, 

les característiques i l’origen de les obligacions de cort inscrites en els registres 

locals; és a dir un tipus específic de crèdit21. D’aquesta manera, s’ha obert una 

nova via d’estudi inèdita fins el moment al nostre país. Així, Viciano ha descrit 

les jerarquies econòmiques existents entre Castelló i els burgs i alqueries del 

seu entorn. Per a l’autor, Castelló exercia un rol econòmic diferent en relació a 

cadascun dels nuclis de la comarca, però també als productes financers oferts 

a cada moment per la capital22. Aquesta funció hauria variat al llarg del segle 

XV en relació a la caiguda demogràfica registrada.  Més endavant, en l’epígraf 

2.1, reprenem l’estat de la qüestió de l’estudi del crèdit amb fonts de tipus 

jurisdiccional, centrant-nos en aquella ocasió en el cas català.  

Dit això, cal recordar que la institució i la font predominants en el nostre 

àmbit i que ha orientat fins avui els estudis sobre el crèdit privat són els 

protocols notarials. Resulta evident que en els darrers decennis gran part de 

l’edifici de la història econòmica i social de la baixa edat mitjana s’ha construït 

gràcies a les informacions sistemàticament buidades dels protocols dels 

notaris, que solen contenir multitud de referències a la formalització dels crèdits 

privats. La mateixa font ha estat objecte de múltiples balanços que han avaluat 

                                            
20 Poden esmentar-se, en paral·lel alguns dels treballs de CHARBONNIER, Pierre, per exemple, 
“La paix au village. Les justices seigneuriales rurales au XVe siècle en France”, in Les 
règlements des conflits au Moyen Age, XXXIe Congrès de la S.H.M.E.S (Angers, juin 2000), 
Publications de la Sorbonne, París, 2000, p. 281-303.  
21 Vegeu per exemple VICIANO, Pau, “Marché du crédit et structuration de l’espace rural”, 
Histoire et Societés rurales, 21, 4 (2001), p. 11-38. 
22 Ibidem, p. 27-34.  
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les seves potencialitats historiogràfiques23. Som deutors, en aquest sentit, de la 

tradició historiogràfica italiana. El medievalisme en aquell país és el referent pel 

que fa l’estudi del notariat, degut tant la seva aparició precoç (actiu ja al final 

del segle XII), a la importància que se li concedeix en el desenvolupament 

mercantil de les ciutats estat italianes, com al paper de les seves oficines com a 

focus emissors del dret24.   

El segon assumpte que avui estructura els debats actuals a l’entorn del 

crèdit privat té també origen britànic. Com s’expliquen, les estructures socials i 

econòmiques d’una comunitat, a través del crèdit? Mentre que alguns 

investigadors, influïts per l’antropologia, han defensat que el crèdit és un 

símptoma de la col·laboració comunitària i de reciprocitat social, d’altres 

escoles han interpretat que es tracta d’un exponent de la desigualtat 

econòmica i d’explotació comercial. Aquestes dues posicions, que s’havien 

trobat en evident desacord, han arribat a conciliar-se. 

   Alineada amb les inquietuds de l’Escola de Toronto, la historiadora 

Elaine Clark encetà l’any 1977 una línia particular d’estudis sobre el crèdit 

privat a Anglaterra, amb la tesi doctoral titulada “Medieval debt litigation: Essex 

and Norfolk, 1270-1490”, que restà inèdita però les línies més importants de la 

qual es van recollir en alguns articles25. Per a l’estudi, dedicat al component 

pagès del manor de Writtle, al comtat d’Essex durant el segle XV, l’autora va 

procedir al buidatge sistemàtic d’un miler de litigis. A banda d’identificar els 
                                            
23 Vegeu les primeres reflexions sobre els usos en la recerca dels protocols notarials a DURAN 
CAÑAMERAS, Félix, “Notas para la historia del notariado catalán” in Estudios históricos y 
documentos de los Archivos de Protocoles, 3 (1955), p. 71-207. Avui, la varietat de temàtiques 
tractades en les dues actes dels Congressos de la Història del Notariat donen fe dels avenços 
en l’estudi d’aquest tipus de font. Vegeu SANS TRAVÉ, Josep Maria (coord.), Actes del primer 
Congrés d’Història del notariat català, Fundació Noguera, Barcelona, 1994 i també LÓPEZ 
BURNIOL, Juan José; SANS TRAVÉ, Josep Maria (coord.), Actes del Segon Congrés d'Història del 
Notariat Català (Barcelona, nov. 1998), Fundació Noguera, Barcelona, 2000. Del primer 
congrés, vegeu especialment les reflexions de SOLÉ COT, Sebastià; VERDÉS PIJOAN, Pere, 
“L’aportació dels notaris a la societat catalana en els camps del dret, la història, la literatura i la 
política” in SANS TRAVÉ, Josep Maria (coord.), Actes del primer congrés... op.cit., p. 93 i 94. Per 
aportacions una mica més recents, vegeu per exemple les ponències i comunicacions 
aplegades a COLOMER, Joel (coord.), Documentació notarial i arxius. Els fons notarials com a 
eina per a la recerca històrica. Jornades celebrades els dies 5 i 6 d’octubre de 2006 a l’Arxiu 
Històric de Girona, Generalitat de Catalunya-Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, 
Girona, 2007.  
24 Vegeu, entre d’altres, la sèrie d’obres de la col·lecció Fonti e Strumenti per la Storia del 
Notariato Italiano, com per exemple les comunicacions aplegades a AMELOTTI, Mario (coord.), 
Per una storia del notariato meridionale, Consiglio Nazionale del Notariato, Roma, 1982, v. 6. 
25 Vegeu sobretot CLARK, Elaine, “Debt litigation...” op.cit. Nosaltres hem tingut l’oportunitat de 
consultar la tesi CLARK, Elaine, Medieval debt litigation: Essex and Norfolk, 1270- 1490, Tesi 
doctoral inèdita, University of Michigan, Ann Arbor, 1977. 
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productes financers, els interessos i la tipologia de clienteles, Clark va 

consolidar una perspectiva molt determinada sobre el préstec, que dibuixava 

una societat escassament estratificada. El dibuix de la comunitat era plàcid: els 

vincles de solidaritat ho definien tot. Així, el deute hi era entès com una 

estratègia per enfortir vincles entre el prestador i el prestatari. La necessitat de 

béns recíprocs feia que els crèdits fossin sovintejats, i és d’aquesta manera que 

s’explicava que un mateix prestador efectués préstecs successius a un mateix 

individu o família. En síntesi, la relació d’endeutament era un fenomen 

sostingut i estructurant de les relacions socials. A més, segons l’autora, un cop 

s’establia una relació basada en el crèdit (debt relationship) aquesta servia per 

a facilitar futures transaccions entre les parts. D’aquesta manera, mesures de 

caràcter tou al principi de la relació asseguraven la posterior fidelització del 

prestatari. En aquesta línia interpretativa, la morositat no necessàriament 

evocava línies de dependència vertical, ja que les relacions deutor-creditor eren 

mútuament benèfiques. Amb aportació de l’utillatge propi de l’antropologia, 

l’autora intentava desbrossar un camp social on creia que s’intercanviaven 

diferents coses: el treball, els béns però també els favors i el prestigi. Quan 

aquestes relacions d’intercanvi, amb unes lògiques pròpies, deixaven de ser 

benèfiques per algunes de les dues parts, apareixia el contenciós.  

Les seves aportacions van ser àmpliament acceptades, fins i tot per part 

de la historiografia de base cultural marxista26. Però quan els hereus de l’escola 

hiltoniana van emprendre estudis a fons sobre el crèdit privat i l’endeutament 

pagès, van presentar objeccions als principis dibuixats per Clark27.  

                                            
26 Miriam Müller, en un article d’homenatge a Rodney Hilton l’any 2007, per exemple, recordava 
que el crèdit podia ser emmascarat a través de les relacions de parentiu, proveint préstecs als 
menys afavorits. Vegeu MÜLLER, Miriam, “A divided class? Peasants and peasent communities 
in later medieval England” in DYER, Christopher; COSS, Peter; WICHKAM, Chris (eds.), Rodney 
Hilton’s Middle Ages. An exploration of historical times, Past and Present, suplement 2 (2007), 
p. 122. El mateix Hilton havia acceptat un cert caràcter ambivalent del crèdit, que tant podia 
demostrar elements de solidaritat com habilitar clares relacions comercials i de dependència 
vertical. Vegeu HILTON, Rodney, The English peasantry in the Later Middle Ages: the Ford 
lectures for 1973 and related studies, Clarendon Press, Oxford, 1975, p. 51.  
27 Cal dir que hi mantenien discrepàncies no tan sols de fons, sinó també metodològiques. 
Consideraven Writtle com un lloc no típicament rural, i per tant les conclusions que se n’havien 
extret no eren generalitzables. Situat al comtat d’Essex, un dels més dinàmics de l’Anglaterra 
medieval, Writtle era un centre destacat del seu entorn i es trobava a prop de la via que 
conduïa fins a la capital del comtat o Londres. També es considerava que els registres 
jurisdiccionals d’aquest manor eren massa plens de litigis ja que s’hi veien contenciosos 
relacionats amb menys de 40 sous. Un estatut reial del segle XIII havia restringit poder atendre 
causes per quantitats menors de 40 s. tan sols als manors de jurisdicció reial. Vegeu, en aquest 
sentit SCHOFIELD, Phillipp, “L’endettement et le crédit...” op.cit., p. 69 i ss. 
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Contra els plantejaments que havien primat fins aquell moment, lligats al 

concepte de reciprocal indebtness, nous investigadors proposaren el de debt 

acumulation, de ressonàncies inequívocament marxistes. Clark fou criticada per 

no haver tingut en compte la naturalesa explotadora de l’acumulació de 

deutes28.  

Tal i com ressenyava Maryanne Kowalesky, noves tendències advoquen 

ara per considerar el crèdit com un exponent i com un motor de relacions de 

verticalitat social enfront de les relacions d’horitzontalitat proposades per Clark 

anys enrere29. El crèdit ha passat a ser estudiat com un índex social, com un 

element que informa sobre el canvi i les relacions a l’interior de les comunitats. 

Atenent a la localització dels actors en el crèdit, s’ha imposat la metàfora que 

existia una cadena d’endeutament que s’activava en funció de la punció que 

exercien uns actors sobre els altres. Els individus més ben situats de la 

comunitat actuaven alhora com a prestataris dels financers dels centres més 

grans i com a prestadors dels seus veïns menys afavorits. D’aquesta manera, 

la pressió dels financers externs podia contribuir a augmentar la demanada, i 

per tant dels contenciosos, també en l’altre eix d’endeutament.  

Cal incidir en el fet que el model proposat, bàsicament per autors 

neomarxistes, també té arrels interpretatives en l’antropologia econòmica, 

especialment en els estudis de Raymond Firth. Així, els estudiosos reconeixen 

l’existència d’un crèdit de caràcter horitzontal, que s’estenia entre familiars. 

Aquest, tot i així, no tenia un caràcter del tot desinteressat, ja que l’acte de 

prestar també duia implícit l’interès social d’un favor que havia de ser retornat, 

d’una forma o altra. Amb tot, aquests préstecs es poden documentar en menor 

mesura que no pas les relacions creditícies que tenien lloc fora del cercle 

familiar, amb els veïns situats en una esfera econòmica i social superior o 

inferior. A més, el crèdit extern a la comunitat també resulta destacat com a font 

de provisió de volums importants de diners.  

Avui, en general, els prestadors a les comunitats rurals angleses a la 

baixa edat mitjana finalment han estat identificats com els petits senyors, els 

pagesos amb grans extensions de terra i alguns eclesiàstics, a més dels jueus. 

                                            
28 Seguim a BRIGGS, Chris, “Creditors and debtors...” op.cit., p. 130.  
29 KOWALESKI, Maryanne, “Schofield, P. R., and N. J. Mayhew, (eds.), Credit and Debt in 
Medieval England, c. 1180–c. 1350”,  Business History Review,  77,  2 (2003), p. 550-552.  
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Entre tot el conjunt de prestadors, són particularment aquests kulaks el grup 

social que més trencaria amb el model definit per Clark. En aquest sentit, i 

seguint en paràmetres de l’antropologia econòmica, el crèdit observat devia 

tenir funcions més orientades a la inversió que no pas al consum30. Aquí, les 

idees de dependència mútua i d’economia moral no són fàcilment aplicables. 

Amb aquests arguments, per exemple el ja esmentat Phillip Scohfield ha 

procurat sacsejar el paradigma sobre el crèdit fixat per part l’Escola de Toronto 

entre les dècades de 1970 i 198031. D’aquesta manera, l’historiador ha dibuixat 

relacions socials a l’interior de la comunitat que eren determinades, de forma 

prioritària, per les pressions del mercat i per les oportunitats econòmiques que 

els segments més benestants de la pagesia no deixaven escapar.  

  El model de Scohfield i els seus col·legues sembla avui més dinàmic que 

el de Clark, ja que s’hi poden integrar variables com ara l’efecte del mercat 

immobiliari i la pressió fiscal exterior sobre les comunitats32. Així, en aquest 

model que integra el crèdit i d’altres diferents mercats, també hi ha lloc per a 

l’anàlisi del canvi en l’oferta del deute i per les variacions en els nivells 

d’endeutament. Aquest ha estat precisament un dels focus d’interès de Chris 

Briggs, per exemple en l’anàlisi de les dinàmiques financers als comtats de 

Cambridgeshire entre 1330 i 135033. L’autor ha relacionat la persistència dels 

contenciosos per deutes en anys crítics amb el mercat de la terra. Un estrat de 

pagesos accedia al mercat del diner per a manllevar diners per tal d’expandir 

les pròpies finques: borrowing for expansion34. A la vegada, advertia que la 

majoria d’unitats domèstiques estaven en posició de generar excedent per a 

poder concedir crèdits; però en males anyades o en fases menys avantatjoses 

del cicle vital, les mateixes unitats podien veure’s obligades a demanar 

                                            
30  Vegeu SCHOFIELD, Phillipp, “Access to credit in the early fourteenth-century English 
countryside” in SCHOFIELD, Phillipp;  MAYHEW, N.J. (ed.), Credit and debt... op.cit.,  p. 115. 
31 Vegeu SCHOFIELD, Phillipp, “Peasants and the manor court...” op.cit.; IDEM, “The social 
economy of the medieval village in the early fourteenth century”, Economic History Review, 61, 
1 (2008), p. 38-63; IDEM, “Dearth, debt and the local land market in a late thirteenth-century 
village”, Agriculture History Review, 45, 1 (1997), p.1-17.  
32 Sobre el primer aspecte vegeu per exemple els resultats dels treballs recentment aplegats a 
ZUIJDERDUIJN, Jaco; BRIGGS, Chris, Land and credit. Mortgages in the Medieval and Early 
Modern European Countryside, Palgrave, Basingstoke, 2018. Vegeu també SCHOFIELD, Phillipp, 
“Dearth, debt...” op.cit.  
33 BRIGGS, Chris, “Creditors and debtors...” op.cit. 
34 Ibidem, p. 139.  
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préstecs. La ubicació dels individus en el mercat del crèdit, doncs, variava en 

funció de la conjuntura econòmica, tant exògena com endògena.  

 A l’altre costat del Canal de la Mànega, especialment a França i a Itàlia, 

s’hi imposà també una visió vertical del crèdit privat, evocadora de les 

desigualtats socials. Historiadores com Francesca Bocchi havien acollit a 

principis de la dècada de 1980 el model de l’Escola de Toronto, entenent el 

crèdit com un fenomen de reciprocitat i de solidaritat vilatanes, però han restat 

expressions més o menys perifèriques en el context acadèmic35. Així, la tradició 

historiogràfica general ha tendit a fixar-se en la relació financera establerta 

entre les ciutats i la pagesia de l’entorn. Aquestes són encara ara línies de 

recerca d’investigadors com Jean-Louis Gaulin 36 , Giampaolo Cagnin 37  o 

François Menant38 , que han treballat sobre les tipologies creditícies i els tipus 

d’interès imposats en el crèdit a Itàlia al llarg dels segles XIII i XIV. Segons la 

majoria d’aquests autors, l’estudi del crèdit privat encara es dol de treballs que 

detallin de forma exhaustiva les característiques formals. Així mateix, tampoc hi 

hauria suficients estudis de cas que permetin comparar regions. A Itàlia, 

malgrat comptar amb una sòlida tradició d’estudis institucionals i documentals 

sobre l’aparició i evolució del notariat, el panorama sembla encara poc 

afalagador quan es tracta d’estudiar el crèdit des d’una perspectiva econòmica i 

social.  

El crèdit urbà a Italià fou estès durant la baixa edat mitjana al medi rural, 

sovint a través dels burgs. En aquests pols urbans de distribució s’hi ubicaven 

també les comunitats jueves. Gràcies a l’estimo, la mateixa Francesca Bocchi 

havia constatat que en aquest context la pagesia bolonyesa de mitjans del 

segle XIII vivia fortament endeutada, i que la suma dels seus deutes superava 
                                            
35  BOCCHI, Francesca, “I debiti dei contadini (1235). Note sulla piccola proprietà terriera 
bolognese nella crisi del feudalismo” in Studi in memoria di Luigi Dal Pane, ed. Clueb, Bolonya, 
1982, p. 169-209.  
36  Vegeu GAULIN, Jean-Louis, “Affaires privées et certification publique. La documentation 
notariale relative au crédit à Bologne au XIIIe siècle” in MENANT, François; REDON, Odile (dir.), 
Notaires et crédit dans l'Occident méditerranéen médiéval, Collection de l’École Française de 
Rome, 343, Roma, 2004, p. 55-95, especialment p. 78-91; GAULIN, Jean-Louis, “Les registres 
de bannis pour dettes à Bologne au XIIIe siècle: une nouvelle source pour l’histoire de 
l’endettement”, Mélanges de l’École Française de Rome. Moyen Age, 109, 2 (1997), p. 477-
500.   
37 Vegeu CAGNIN, Giampolo, “Pro bono et fino amore, de iusto et vero capitali et vera sortex: 
documentazione notarile e credito a Treviso (secoli XIII-XIV)” in MENANT, François; REDON, 
Odile (dir.), Notaires et crédit... op.cit., p. 98-124.  
38 Vegeu MENANT François, “Notaires et crédit à Bergame à l’époque communale” in MENANT, 
François; REDON, Odile (dir.), Notaires et crédit... op.cit., p. 31-54. 
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fàcilment la valoració dels patrimonis de les explotacions familiars39. Així, els 

pagesos iniciarien la pèrdua de terres en favor d’una classe mercantil urbana 

que anava consolidant els primers bancs a Europa. Menant parlà també 

d’aquest augment general de l’endeutament ja des del final del segle XII, que 

hauria provocat una tendència secular en el món del crèdit italià: 

l’empenyorament de terres, la despossessió pagesa i la seva proletarització (tot 

i que més tard l’autor ha tendit a matisar els efectes negatius del crèdit sobre la 

població rural)40. La dinàmica descrita hauria afavorit la constitució d’hisendes 

territorials dels ciutadans dels burgs i del clergat en el medi rural suburbà. 

Jean-Louis Gaulin i el mateix Menant han esquematitzat prou gràficament el 

funcionament d’un crèdit que hauria donat peu a la despossessió pagesa: “un 

propriétaire rural emprunte à un citadin une somme d’argent assez modeste ou 

du blé, généralment en fin d’hiver, et lui cède en gage des champs, voire toute 

son exploitation avec les bâtiments”41. Segons els mateixos autors, després de 

la Pesta Negra i malgrat la distensió de la pressió demogràfica, la pagesia 

continuà endeutada. No s’aturaria en conseqüència l’assetjament de les ciutats 

sobre les terres pageses, i tot plegat donaria lloc a la consolidació de la 

mezzadria, el contracte de parceria. Cal recordar que un segon lloc comú del 

crèdit rural italià en l’època comunal ha estat la caracterització dels préstecs 

amb caràcter obligatori -i fiscal- que les ciutats imposaven sobre el contado42.  

 La historiografia catalana no ha quedat pas al marge d’aquests debats, 

tot i arribar-hi tard i fer-ho sense pràcticament propostes que defensin una visió 

horitzontal del crèdit, és a dir, com un mecanisme cohesionador de les classes 

populars. Tot i que no han tractat el crèdit com el seu objecte central d’estudi, 

investigadors com Coral Cuadrada o Joan Josep Busqueta han definit 

                                            
39 BOCCHI, Francesca,  “I debiti dei contadini...” op.cit.,  p. 205 i ss.  
40 MENANT, François, Campagnes lombardes du Moyen Âge p. l'économie et la société rurales 
dans la région de Bergame, de Cremone et de Brescia du Xe au XIIIe siècle, École Française 
de Rome, Roma, 1993, p. 301 i ss.   
41 Vegeu GAULIN, Jean-Louis; MENANT, François, “Crédit rural et endettement paysan dans 
l’Italie communale” in BERTHE, Maurice (ed.), Endettement paysan... op.cit., p. 51. François 
Menant ha considerat més tard que darrera d’aquest esquema hi ha una concepció 
malthusiana de l’economia camperola. Vegeu per exemple MENANT, François, “Comment le 
marché de la terre est devenu un thème de recherche pour les historiens du Moyen Âge” in 
FELLER, Lauren; WICKHAM, Chris (dir.), Le marché de la terre au Moyen Âge, Collection de 
l’École française de Rome, 350, 2005, p. 205 i 206. 
42 Vegeu GINATEMPO, Maria, “Il finanziamento del deficit pubblico nelle città dell’Italia 
centrosettentrionale, XIII-XV secolo” in SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Manuel (ed.), El món del crèdit... 
op.cit., p. 37. 
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dinàmiques d’explotació comercial i de dependències verticals en el terreny de 

joc camp-ciutat43.   

De forma més temperada, estudis específics sobre el crèdit han primat la 

concepció vertical, tot i que amb variacions en funció de cada escola 

acadèmica, de les fonts utilitzades o dels estudis de cas. Dos àmbits diferents 

constitueixen avui els principals focus d’interès dels historiadors medievalistes.  

En primera instància, els censals morts i els violaris han merescut les majors 

atencions. Cal especificar que aquests contractes durant anys havien estat 

discutits des d’una perspectiva més o menys ètica, ja que entre d’altres se’ls 

considerava com una forma mecànica d’ocultació de contractes usurers. 

Superada aquest fase, els estudiosos avui han discutit sobre els seus orígens44 

o sobre les lògiques econòmiques que tenien en el mercat englobant45. Cal no 

perdre de vista que el crèdit censal ha gaudit també d’un cert nivell de 

descripció atenent al fet que, a partir de la segona meitat del segle XIV, es 

convertiria en la principal via de finançament de les institucions públiques per a 

la construcció de l’Estat46.  

Es poden assenyalar també estudis que han optat per d’altres nivells del 

fenomen del crèdit, sobretot en períodes anteriors a l’extensió de les pensions 

censals: els préstecs per al consum i les compravendes finançades. Algunes 

                                            
43 Aquestes propostes semblen ben amarades del model italià. Vegeu CUADRADA MAJO, Coral, 
El Maresme medieval. Les jurisdiccions baronals de Mataró i Sant Vicenç/Vilassar: hàbitat, 
economia i societat, segles X-XIV, Dalmau Editors, Barcelona, 1988; IDEM,  “L'emprise de la cité 
de Barcelone sur les seigneuries féodales de sa contrée (XIIIe-XVe siècles)” in Les Sociétés 
urbaines en France méridionale et en Péninsule Ibérique au moyen âge, CNRS, París, 1991, p. 
519-558; IDEM, “La pagesia medieval, una classe homogènia? Anàlisi de la condició social dels 
camperols del Maresme, segles XIII-XIV”, Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, 5 
(1994), p. 67-80; IDEM, “Senyors i ciutadans, les senyories catalanes a la Baixa Edat Mitjana”, 
Revista d’Història Medieval, 8 (1997), p. 57-77. Vegeu també BUSQUETA, Joan Josep, Una vila 
del territori de Barcelona. Sant Andreu de Palomar als segles XIII-XIV, Salavador Vives i 
Casajuana, Barcelona, 1991; IDEM, “L'atracció de la ciutat de Barcelona respecte als habitants 
del Plap. alguns exemples relatius a Sant Andreu de Palomar (s. XIV)”, Universitas 
Tarraconensis, 10 (1992), p. 55-66.  
44 GARCÍA MARSILLA, Juan Vicente, Vivir a crédito en la Valencia medieval: de los orígenes del 
sistema censal al endeudamiento del municipio, Publicacions de la Universitat de València 
(PUV), València, 2002. 
45 Per exemple AVENTÍN, Mercè, La societat rural a Catalunya en temps feudals. Vallès Oriental, 
segles XIII-XVI, Columna, Barcelona, 1996. 
46 Vegeu els treballs de SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Manuel, “La fiscalidad real en Cataluña (siglo XIV)”, 
Anuario de Estudios Medievales, 22 (1992), p. 341-376; IDEM, “Fiscalité royale et fiscalité 
municipale en Catalogne (XIVe siècle) dans quelques sources de l'Arxiu Reial (Archivo de la 
Corona de Aragón)”  in La fiscalité des villes au Moyen Âge. France méridionale, Catalogne et 
Castille, ed. Privat, Tolosa de Llenguadoc, 1996, p. 135-146 i de ORTI, Pere, “La construcció del 
sistema fiscal municipal a Barcelona, segles XIII-XIV”, Barcelona Quaderns d’Història, 2/3 
(1996), p. 17-34.  
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d’aquestes tipologies de crèdit de fet ja comptaven amb una o altra descripció 

especialitzada, singularment les comandes o els mutua47. Però en altres casos 

hi ha treballs recents que han tractat de forma inèdita productes financers. En 

aquest darrer cas s’hi inscriuen les obligacions “davant del Justícia” i d’altres 

tipus de corts48, o les operacions de compravenda en el comerç urbà al detall49.  

Seguint els passos de la historiografia britànica, el fenomen de 

l’endeutament i del crèdit ha estat relacionat també amb d’altres mercats, 

especialment l’immobiliari. D’aquesta manera, l’escola valenciana, amb Antoni 

Furió al capdavant, ha proposat el crèdit com un dels principals motors del 

mercat de terres50. Furió a més ha reclamat que l’historiador obri el ventall i 

recorri a d’altres fonts més enllà dels protocols notarials, especialment les de 

caràcter fiscal -com ara els llibres d’estimes- per a poder completar aquesta 

tesi. Furió ha descrit com un bon grapat de les operacions de compravenda de 

terres eren efectuades via transportacions de deutes o bé amb objectiu 

d’amortitzar definitiva o parcialment un renda censal. A la vegada, ha observat 

com el preu de la terra en el mercat podia deixar d’obeir a lògiques estrictament 

econòmiques. Així, en els casos en què les vendes eren sancionades per 

                                            
47 García Sanz, Arcadi, “Tipos ausetanos de la ‘commenda’ en el siglo XIII”, Ausa, 3, 30 (1959), 
p. 284-293; GUILLERÉ, Christian, “Le crédit à Gérone au début du XIVe siècle (1321-1330)” in La 
documentación notarial y la Historia. (Actas II Coloquio de Metodología Aplicada) de Santiago 
de Compostela, Junta de Decanos de los Colegios Notariales de España-Universidad de 
Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1984, p. 363-379. 
48 Vegeu GARCÍA MARSILLA, Juan Vicente, Vivir a crédito... op.cit., p. 76-83. 
49 VELA AULESA, Carles, “Cobrar o no cobrar. La negociación en el comercio al por menor” in 
FERRER MALLOL, Maria Teresa (ed.), Negociar en la Edad Media. Actas del Coloquio celebrado 
en Barcelona los días 14, 15 y 16 de octubre de 2004, Centro Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC)-Casa de Velázquez-Université de Paris XII, Barcelona/Madrid/Val-de-Marne, 
2005, p. 553-570; COLOMER, Joel, “El comerç del drap a la vegueria de Besalú (1325-1340)”, 
Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, 17 (2006), p. 23-40.  
50 FURIÓ, Antoni, “El mercado de la tierra en el País Valenciano a finales de la Edad Media”, 
Hispania, 55, 191 (1995), p. 887-991; IDEM, “Tierra, família y transmisión de la propiedad en el 
País Valenciano durante la Baja Edad Media” in PASTOR, Reyna (dir.), Relaciones de poder, de 
producción y parentesco en la Edad Media y Moderna, CSIC, Madrid, 1990, p. 305-328. Per 
l’àmbit de la Catalunya del nord-est, aquesta també és una tesi defensada per TO FIGUERAS, 
Lluís, “Le marché de la terre et la seigneurie dans la Catalogne médiévale” in FELLER, Lauren; 
WICKHAM, Chris (dir.),  Le marché de la terre... op.cit., p. 537. De la seva banda, Josep 
Fernández i Trabal ha descrit la concessió de préstecs com una tàctica de la naixent burgesia 
per a fer-se amb la propietat de la terra. L’estudi de cas dels Bell-lloc ha aprofundit menys que 
l’escola valenciana en les qüestions formals (els mecanismes “depredadors”, en paraules del 
mateix Trabal) i ha volgut oferir un quadre general d’una tendència econòmica. Vegeu 
FERNÀNDEZ TRABAL, Jaume, Una família catalana medieval. Els Bell-lloc de Girona (1267-1533), 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1995, p. 246 i ss. Per Trabal, vendes 
forçades, arrendaments i cartes de gràcia eren els mitjans a l’abast a través dels quals s’amplià 
el patrimoni burgès. Lluís To, per la seva banda, ha advertit que no haurien d’exagerar-se les 
compres de terra per part de la burgesia urbana a la perifèria de les ciutats, sobretot en 
comparació al cas italià. Vegeu TO FIGUERAS, Lluís, “Le marché de la terre...” op.cit., p. 177.     
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l’autoritat pública o bé eren fruit d’una subhasta, el preu de la terra s’ajustava al 

muntant del deute degut al prestador51. Amb aquest perspectiva, el crèdit és 

percebut com un component destacat de l’economia pagesa: esperonava la 

participació de l’agent més feble en el mercat immobiliari i també en regulava 

els ritmes.  

 El tercer eix temàtic que avui centra els estudis sobre el crèdit privat 

medieval són els grups socials especialitzats en el préstec i el finançament. Cal 

dir que aquesta és ja un antic pol d’interès, però que anteriorment havia estat 

abordat amb els prejudicis ètics corresponents, amb la usura i les diferents 

formes de sanció religiosa com a objecte d’atenció. Aquest és un àmbit que ha 

estat intensament estudiat tant a Catalunya com a Itàlia, sobretot pels 

historiadors de la literatura i del pensament polític52.  

En aquest sentit, l’activitat dels anomenats llombards s’ha constituït com 

un dels llocs comuns del crèdit a la baixa edat mitjana. Aquest grup de 

prestadors originàriament provenien del nord del Piemont, i al llarg del segle 

XIV el seu nom adquirí connotació d’usurer arreu del continent europeu. Els 

llombards van saber desplaçar-se més enllà de les ciutats italianes a la recerca 

de la circulació de mercaderies i de diners, per tal d’instal·lar les seves 

casanes, establiments bancaris que els servien per a competir amb d’altres 

grups ètnics o socials en el negoci del crèdit. És així com aconseguiren 

consolidar-se com a prestadors i superar crisis econòmiques que, en canvi, van 

provocar les fallides bancàries d’altres financers italians53. Avui, els llombards 

són objecte d’atenció preferent en les activitats de recerca del Centro Studi sui 

Lombardi e sul credito nel Medioevo d’Asti.  

                                            
51 FURIÓ, Antoni; MIRA JÓDAR, Antonio José, “Le marché de la terre dans le Pays de Valence au 
Bas Moyen Age” in FELLER, Lauren; WICKHAM, Chris (dir.), Le marché de la terre... op.cit., p. 
611 i ss. 
52 Per una posada al dia dels estudis sobre ètica econòmica cristiana, vegeu l’obra de Giacomo 
Todeschini, que ha volgut definir el discurs de l’Església sobre el crèdit com el fruït dialèctic 
entre els debats ètics d’un costat i la gestió econòmica de les rendes de la pròpia institució de 
l’altre: TODESCHINI, Giacomo, La ricchezza degli ebrei, merci e denaro nella riflessione ebraica e 
nella definizione cristiana dell’usura alla fine del medioevo, Centro Italiano di Studi sull’Alto 
Medioevo, Spoleto, 1989; IDEM, Il prezzo della salvezza. Lessici medievali del pensiero 
economico, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1994; IDEM, “Gestión de bienes públicos y 
administración de patrimonios privados. El mercado cristiano como espacio de sacralización de 
la riqueza familiar”, Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna, 50 (2016), p. 69-77. 
53 SCARCIA, Giulia, “La typologie des actes de créditp. les mutua des ‘lombards’ dans les 
registres notariés du XIVe siècle” in MENANT, François; REDON, Odilem (dir.),  Notaires et 
crédit... op.cit., p.152. 
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De la seva banda, a Espanya, al llarg del segle XX es consolidà la idea 

hegemònica, pràcticament popular, que el crèdit privat medieval hauria estat 

monopolitzat pels jueus. Aquesta devia ser una concepció que provenia de la 

pròpia canonística medieval, que justificava el crèdit cristià sense interès en 

ares del bé comú, però en canvi reservava per al jueu la pràctica del préstec 

amb avaritia54. Tal i com recordava fa pocs anys Manuel Sánchez Martínez “[el] 

crédito omnipresente tampoco estava limitado, como se creyó un tiempo y 

todavía se repite en manuales y síntesis generales, a ciertos grupos 

profesionales como judíos, lombardos, cahorsinos y cambistas, sino que era 

practicado por miembros de todos los grupos sociales”55. Avui ja sabem que 

durant el segle XIII i especialment el XIV, els jueus tan sols haurien ocupat un 

espai més en el mercat del crèdit. Si bé la capacitat dels hebreus per col·locar 

préstecs arribava fins als masos catalans més aïllats (i també les alqueries 

valencianes més remotes), avui podem contrastar el seu paper amb el d’altres 

sectors, com ara la mateixa pagesia o els mercaders cristians professionals, no 

menys dinàmics56. Així, sabem que a la baixa edat mitjana el crèdit resultava 

una fenomen estructural, que ocupava no tan sols les classes urbanes, sinó 

també el medi rural i les viles-mercat, i que no fou patrimoni exclusiu de cap 

sector.  

 Per a èpoques més reculades, entre els segles XI i el XIII, Stephen 

Bensch va diseccionar la genealogia del crèdit entre el patriciat barceloní57. 

L’autor advertí del paper discret que hi haurien jugat tant els jueus com les 

institucions eclesiàstiques: per contra, en aquest període reconeixia que els 

principals prestadors provenien dels mateixos sectors privilegiats de la ciutat58. 

                                            
54 TODESCHINI, Giacomo, “L’església, la usura i el crèdit a l’Edat Mitjana (segles XII-XV)”,  
L’Avenç, 252 (2000), p. 8-14. 
55  SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Manuel, “Algunas consideraciones sobre el crédito en la Cataluña 
medieval” in SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Manuel (ed.), El món del crèdit... op.cit., p. 10. 
56 En una síntesi sobre els jueus a l’Europa mediterrània, Maurice Kriegel ha relativitzat els 
efectes perversos del préstec jueu: “l’action des préteurs ne cause pas, mai accélère, les 
processus endògenes de dévelopement, de stagnation, ou de paupérisation”. Vegeu KRIEGEL, 
Maurice, Les juifs à la fin du Moyen Âge dans l’Europe méditerranéen, Hachette DL, París, 
1994, p. 99. 
57 Vegeu BENSCH, Stpehen, Barcelona and its rulers, Cambridge University Press, Cambridge, 
1994, p. 201 i ss.  
58 D’altra banda, malgrat localitzar eclesiàstics i hebreus entre els prestadors habituals en un 
període encara anterior (segles X i XI), Pierre Bonnassie havia constatat que, qui prestava en 
un determinat moment, en un conjuntura econòmica diferent també podia manllevar: “Fora 
d’alguns cercles urbans molt tancats, el tràfic de l’argent no és, doncs, objecte de cap 
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Pel que fa als segles XIII i XIV, la bibliografia pionera sobre les activitats 

dels jueus es fixà en determinats criteris ètics sobre el grup ètnic59. Així, es 

presentava al jueu o a l’aljama com un col·lectiu totalment bolcat en el préstec, 

que s’aprofitava de les dures condicions de vida de la pagesia i de l’escassetat 

de líquid, cada vegada més necessari per satisfer els censos60. La resposta 

militant, per contra, arribaria dels historiadors més compromesos amb la causa 

hebrea, que relativitzaren la pràctica usurària en el si de les comunitats i 

introduïren matisos en la capacitat econòmica del conjunt de l’aljama61. Unes i 

altres sensibilitats van fixar paràmetres profitosos per a la comprensió, avui, del 

fenomen del crèdit jueu. Es van delimitar les tipologies més canòniques dels 

crèdits, es discutí l’abast real de les prohibicions reials sobre els tipus 

d’interès62, es va debatre el fenomen de les penyores, i probablement sense 

pretendre-ho, es definí la integració de la ciutat amb el del medi rural63. Aquests 

estudis, lògicament, van tractar les tipologies de crèdit amb les quals havien 

treballat els jueus, deixant de banda censals morts i violaris, en els quals s’ha 

constatat que els hebreus hi haurien tingut ja un nivell molt baix de participació.   

   El préstec jueu ha continuat centrant els esforços d’alguns investigadors 

fins a dia d’avui64. Molts d’aquests estudis prenen com a marc temporal les 

                                                                                                                                
especialització”. Vegeu BONNASSIE, Pierre, Catalunya mil anys enrera, Edicions 62, Barcelona, 
v.1, p. 350.  
59 Seguim les reflexions de FURIÓ, Antoni, “Diners i crèdit. Els jueus d'Alzira en la segona meitat 
del segle XIV”, Revista d'Història Medieval, 4 (1993), p. 149. 
60 Exemple emblemàtic d’aquest discurs és el de EMERY, Richard W., The Jews of Perpignan in 
the thirteenth century: An economic study based on notarial records, Columbia University 
Press, Nova York, 1959.  
61 Aquesta, per exemple, és la tesi d’autors com ASSIS, Yom Tov, “La participación de los judíos 
en la vida económica de Barcelona, s. XIII-XIV” in Jornades d’Història dels jueus a Catalunya, 
Ajuntament de Girona, Girona, 1987, p. 81 i ss. En aquest mateix sentit, vegeu IDEM, Els Jueus 
de Santa Coloma de Queralt. Estudi econòmic i demogràfic d'una petita comunitat jueva a la fi 
del segle XIII, Associació Cultural Baixa Segarra, Santa Coloma de Queralt, 2002. Vegeu 
alhora l’obra de BAER, Yitzhak, Historia de los judíos en la España cristiana, Riopiedras, 
Barcelona, 1998, p. 237 i ss. 
62 GARCÍA SANZ, Arcadi, “Los intereses en los préstamos de los judíos de Vich durante la 
primera mitad del siglo XIV”, Ausa, 4 (1962), p. 247-255. 
63  La majoria de treballs han coincidit en assenyalar que la clientela dels jueus fou 
principalment el camperolat que ocupava les zones periurbanes. Però Christian Guilleré, 
sembla que de forma encertada, va advertir que al segle XIV aquesta era una tendència 
terminal. Per a l’historiador francès, que constatava que a principis del segle XIV el 90% dels 
prestataris dels jueus provenien del medi rural, aquest era un símptoma de que els hebreus 
havien estat desplaçats de la centralitat econòmica de la societat cristiana fins a la seva 
perifèria. Vegeu GUILLERÉ, Christian, “Le crédit à Gérone...” op.cit., p. 363-365. 
64 Sense cap ànims d’exhaustivitat, vegeu OLLICH, Imma, “Aspectes econòmics de l’activitat 
dels jueus de Vic, segons el Libri Iudeorum (1266-1278)”, Miscel·lània de Textos Medievals, 3 
(1985), p. 1-118; MARQUÈS PLANAGUMÀ, Josep Maria, “Nota sobre crèdits de jueus de Girona, 
1418-1420”, Jornades d’Història dels jueus... op.cit.,  p. 333-338; MAGDALENA NOM DE DÉU, José 
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darreries del segle XIII, un moment d’auge de l’activitat econòmica hebrea i de 

clara connivència amb la corona. En aquell moment el crèdit jueu podria haver 

acaparat la meitat de les operacions registrades en ciutats com Barcelona, Vic 

o Perpinyà. 

Aquests treballs han definit una ampli espectre d’interessos: la solidaritat 

pagesa enfront de la usura jueva, la forma d’actuar dels actors i la relació amb 

el marc normatiu, l’estament social dels prestadors jueus i també la mobilitat 

dels propis prestadors per recórrer diferents àrees per tal d’ampliar la cartera 

de clients65. Els estudis es valen tant dels protocols notarials ordinaris, on ja de 

per si solen ser nombroses les referències al préstec hebreu, com dels libri 

iudeorum, on es recollien la majoria de les operacions econòmiques en els 

àmbits on existia una aljama consolidada66. Aquests treballs tenen els seus 

                                                                                                                                
Ramon, Judíos y cristianos ante la ‘Cort de Justícia’ de Castellón, Història i Documents, 
Diputació de Castelló, Castelló de la Plana, 1988, especialment p. 39 i ss.; FERNÁNDEZ 
CUADRENCH, Jordi, “Crédit juif et solidarité villageoise dans les campagnes barcelonaises au 
XIII siècle” in BERTHE, M. (ed.), Endettement paysan... op.cit., p. 169-183; IDEM, “El crèdit jueu a 
la Barcelona del segle XIII” in SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Manuel (ed.), El món del crèdit... op.cit., p. 
157-196; SOLDEVILA TEMPORAL, Xavier, La comunitat jueva de Torroella de Montgrí, 1270-1348, 
Papers del Montgrí, 18, Ajuntament de Torroella de Montgrí, Torroella de Montgrí, 1997; 
GUILLERÉ, Christian, “Juifs et chrétiens à Gérone au XIVème siècle”, Jornades d’Història dels 
jueus... op.cit., p. 45-73; IDEM, “Le crédit à Gérone...” op.cit.;  IDEM, “Notariat et crédit. Gérone et 
ses campagnes dans les annés 1330-1340” in MENANT, François; REDON, Odile (dir.), Notaires 
et crédit... op.cit., p. 207-224; FURIÓ, Antoni, “Diners i crèdit...” op.cit.; COLOMER, Joel, 
“L'activitat prestamista d'una família jueva a Besalú a la primera meitat del segle XIV, els 
Astruc”, Annals del Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca, 16 (2005), p. 13-22; DENJAN, 
Claude, Juifs et chrétiens: de Perpignan à Puigcerdà XIIIè-XIVè siècles, El Trabucaire, 
Perpinyà, 2004, especialment p. 82-149; IDEM, “Le crédit juif dans les campagnes cerdanes aux 
XIIIe et XIVe siècles” in BERTHE, Maurice (ed.), Endettement paysan... op.cit. p. 185-197; KLEIN, 
Elka, Jews, christians society and royal power in medieval Barcelona, Michigan University 
Press, Ann Arbor, 2006, especialment p. 162-191; MAÍZ CHACÓN, Jordi, "Els mètodes crediticis 
jueus a la Mallorca medieval" in CATEURA BENASSAR, Pau (coord.), El crèdit i el sistema financer 
del regne de Mallorca, Universitat de les Illes Balears, Palma, 2009, p. 147-164; FARÍAS ZURITA, 
Víctor, "Privilegiamus et enfranchimus et libertatem perpetuo concedimus. Los judíos de una 
villa catalana y sus privilegios: el caso de Peralada, hacia 1300” in CATEURA BENASSAR, Pau; 
MAÍZ CHACÓN, Jordi; TUDELA VILLALONGA, Lluís (coord.), Inversors, banquers i jueus: les xarxes 
financeres a la Corona d’Aragó (s.XIV-XV), Documenta Balear, Palma, 2015, p. 109-120; 
ALEIXANDRE SEGURA, Teresa, Crédito y endeudamiento rural: la circulación del capital judío en 
la Girona del siglo XIV (1348-1391), Tesi doctoral inèdita, Universitat de València, València, 
2015. 
65 Christian Guilleré, sobre els jueus, explicà: “...ils ont littéralment battu la campagne à la 
recherche de clients, dont témoignent les nombreux enregistrements d’actes de préteurs juifs 
géronais chez les notaires d’Amer, de Llagostera, Caldes de Malavella, Cassà de la Selva...” 
Vegeu GUILLERÉ, Christian, “Juifs et chrétiens...” op.cit., p. 51. Claude Denjean, en canvi, amb 
un treball més intensiu en aquest àmbit, ha expressat que és més exacta la visió del jueu que 
anava al medi rural a recuperar el crèdit – per forçar el seus prestataris -, que no pas aquell que 
hi anava per establir nous contractes. Vegeu DENJAN, Claude, Juif et chrétiens... op.cit., p.134. 
66 En el cas valencià, a més, el justícia civil s’encarregava d’anotar els préstecs dels jueus, en 
una sèrie documental descrita com a obligacions dels jueus. Vegeu GARCÍA MARSILLA, Juan 
Vicente, Vivir a crédito... op.cit., p. 87 i 88.  
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paral·lels per a l’àmbit del Llenguadoc i la Provença, territoris pels quals s’hi ha 

desenvolupat una sòlida tradició d’estudis sobre els jueus i la seva influència 

econòmica en les petites ciutats67. 

El crèdit privat presenta avui certa dispersió d’interessos i de línies de 

recerca. Alguns dels temes més vigents constitueixen de fet antigues 

preocupacions que, com l’estudi dels grups especialitzats en el crèdit, van ser 

abordats en el passat a través d’altres òptiques. Amb tot, la majoria d’estudis 

aporten perspectives originals sobre la societat baixmedieval. Cal esmentar 

molt especialment la integració del crèdit amb d’altres mercats, així com la 

vindicació del crèdit com un indicador vàlid per analitzar l’estructura social de 

les comunitats baixmedievals.  

 
2.1. El crèdit i les fonts jurisdiccionals: un estat de la qüestió 

particular68 
 

En la preparació d’aquesta tesi s’ha treballat amb fonts notarials però 

també fonts emanades de l’exercici de la jurisdicció, en particular de les corts 

d’abast local. Per apropar-se a la documentació jurisdiccional medieval o 

altmoderna considerem que s’ha de tenir en compte un panorama historiogràfic 

que fins fa pocs anys, era ben desolat. Aquesta apreciació és especialment 

pertinent si ens situem en el context català.  

L’historiador que pretengui treballar-hi haurà d’espigolar una irregular 

producció sobre la matèria, sovint obra d’erudits o historiadors locals. Aquesta 

literatura posa poc en context - i de vegades gens - la font jurisdiccional 

respecte a d’altres plans de la realitat de l’època (els múltiples contextos locals, 

la corona catalanoaragonesa, Europa occidental). Es tracta de producció sovint 

repetitiva en la forma i en les conclusions. Llevat de comptades excepcions, és 

una historiografia essencialment descriptiva. Tanmateix, constitueix un cos 

bibliogràfic a tenir en compte per a qui provi de comparar l’exercici de la justícia 

en els àmbits locals. D’altra banda, la historiografia més acadèmica, 

                                            
67 En són exponents SHATZMILLER, Joseph, Shylock, revu et corrigé. Les juifs, les chrétiens et le 
prêt d'argent dans la société médiévale, Les Belles-Lettres, París, 2000 i sobretot WERNHEIM, 
Monique, La communauté juive de Salon-de-Provence, Pontifical Institue of Medieval Studies, 
Toronto, 1987.  
68 Les següents pàgines inclouen algunes reflexions proposades en el nostre treball SALES I 
FAVÀ, Lluís, La jurisdicció a Sabadell a la baixa edat mitjana: edició i estudi d’un llibre de la cort 
del batlle (1401-1404), Universitat de Girona-Biblioteca d’Història Rural, Girona, en premsa. 
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influenciada pels corrents de pensament de la modernitat, especialment en el 

darrer mig segle ha estat refractària a convertir en objecte d’estudi aquest tipus 

de fonts i les institucions que les emetien.  

L’any 1927 Ferran de Sagarra i de Siscar, aristòcrata, polític i sigil·lògraf 

publicava l’estudi Segell de la cúria o cort de la vila de Sabadell per la reina 

Elionor de Sicília: segle XIV. Notes històriques, en què descrivia el segell lacrat 

que acompanya un document en què fou transcrit el contenciós entre el batlle 

reial de Sabadell i el paborde major de Sant Cugat del Vallès (1378)69. Malgrat 

l’atractiu que té el document per a entendre el funcionament de les jurisdiccions 

baixmedievals, l’autor concloïa que “aquest document no té cap importància 

històrica; es refereix, simplement, a afers particulars i d’ordre judicial; és una 

curiositat d’aquest ordre”70. Lluny de desestimar aquestes evidències com a 

curiositats, un dels objectius de les nostres recerques ha estat el de subratllar 

la centralitat històrica de l’exercici jurisdiccional també en el camp de l’extensió 

del crèdit.  

Dit pel boc gros, la història institucional no és una de les fortaleses de la 

nostra historiografia. Amb aquesta mancança, s’ha tendit a relegar un tipus de 

fonts que, en realitat, resulta extremadament ric. És, sens dubte, el cas dels 

registres de les corts jurisdiccionals d’abast local. 

Al llarg del segle XIII, en el territori de Catalunya s’estengué l’ús de les 

actes notarials per a testimoniar les operacions comercials que es produïen en 

el mercat de les vitualles, de la terra o del serveis. La majoria d’aquests negocis 

depenia del crèdit –del préstec o del finançament–, un mecanisme que requeria 

el testimoni escrit i la validesa pública per tal de garantir-ne un retorn segur. Un 

intricat sistema de propietat, l’emfiteusi, i l’afany dels senyors feudals per 

controlar les seves rendes són també elements que contribueixen a explicar 

l’auge del notariat. 

En cas de produir-se alguna desavinença contractual en qualsevol 

d’aquests àmbits, la instància jurisdiccional inicial que servia per a resoldre el 

conflicte era la cort local competent en afers civils. A més, les actes registrades 

en ambdues escrivanies, tant la del notari com la de la cort, eren garantides 
                                            
69 Vegeu DE SAGARRA I DE SISCAR, Ferran, “Segell de la cúria o cort de la vila de Sabadell per la 
reina Elionor de Sicília: segle XIV. Notes històriques”, Butlletí del Centre Excursionista de 
Sabadell, 1/16-17-18 (1927). 
70 Ibidem, p. 1. 
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amb la fides publica i, en principi, constituïen proves vàlides per defensar els 

propis interessos en un litigi71. Amb l’oferta de més seguretat jurídica, pot 

afirmar-se que les corts del batlle i les oficines notarials van garantir la fluïdesa 

dels intercanvis comercials en els darrers segles medievals i van contribuir a 

rebaixar-ne els costos de transacció. Tampoc no s’hauria de perdre de vista la 

ubicació òptima d’aquestes instàncies com a fonts d’informació privilegiada 

sobre la disponibilitat de crèdit, sobre l’oferta comercial o sobre la solvència de 

la clientela. Per això ja s’ha avançat la importància de la notaria en els estudis 

sobre el crèdit privat a la baixa edat mitjana. 

En canvi, com també ha estat postulat, els registres emesos per la cort 

jurisdiccional al nostre país no han rebut ni de bon tros la mateixa atenció. I 

això, malgrat formar part igualment d’aquesta constel·lació institucional sobre la 

qual se sostingué l’anomenada revolució comercial de la baixa edat mitjana. 

Habilitar per a la historiografia els registres de la cort permetria ampliar el camp 

de visió sobre les dinàmiques econòmiques i socials dels darrers segles 

medievals. Unes dinàmiques que fins ara han estat mediatitzades gairebé en 

exclusiva per les notícies que ofereixen els protocols notarials.  

Ara bé, com que la historiografia institucional en l’àmbit de la corona 

d’Aragó no s’ha inclinat vers l’estudi sistemàtic de les jurisdiccions locals, 

encara resten massa aspectes per descriure. Abans de resoldre qüestions 

qualitatives, tal vegada les fonts jurisdiccionals demanen de ser compreses. En 

aquest sentit, cal poder descriure amb rigor els contenciosos detallats en els 

llibres, clarificant les tipologies documentals que hi apareixen i interpretant la 

font jurídica de cadascuna d’aquestes72. 

                                            
71 Vegeu l’usatge De la fe que han les cartes dins de les Constitucions de Catalunya de 1495, 
Generalitat de Catalunya (Textos Jurídics Catalans. Lleis i costums, 4/1), Barcelona, 1988, p. 
288-289, i també l’epígraf De la prueba de los instrumentos a DE DOU Y DE BASSOLS, Ramon 
Lázaro, Instituciones del derecho público general de España con noticia del particular de 
Cataluña y de las principales reglas de gobierno en cualquier estado, v.6, Madrid, Benito 
García & Compañía, 1802, p. 222-245. El dret valencià també incorporaria aquesta pràctica, tal 
com recordava FURIÓ, Antoni, “Crédit, endettement et justice: prêteurs et débiteurs devant le 
juge dans le royaume de Valence (XIIIe-XVe siècle)” in CLAUSTRE, Julie (dir.), La dette et le juge. 
Juridiction gracieuse et juridiction contentieuse du XIIIe au XVe siècle (France, Italie, Espagne, 
Angleterre, Empire), Publications de la Sorbonne, París, 2006, p. 25-27.  
72 En la línia del que s’ha pogut fer en el context historiogràfic del Regne Unit. Vegeu a tall 
d’exemple un estudi diplomàtic de les fonts que emetien les corts angleses de STUART, Denis, 
Manorial records: An introduction to their transcription and translation, Phillimore, Chichester, 
1992. 
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Cal felicitar-se, tanmateix, perquè tot just en els darrers anys s’han editat 

alguns dels registres de corts locals (o d’altres fonts similars on es reflecteix 

l’exercici de la jurisdicció)73. Atenent, però, al salt important que es produeix 

entre els principis constitutius del dret comú i la multiplicitat de tradicions locals 

–especialment quan es tracta de corts pertanyents a estats baronials– reiterem 

                                            
73 En aquest sentit, és indispensable destacar la tasca del grup valencià encapçalat per Antoni 
Furió, que en un breu període de temps, entre la primera i la segona dècada del segle XXI, va 
procurar l’edició de set volums del justícia local (l’equivalent al batlle jurisdiccional català). Van 
ser magníficament publicats per la col·lecció Fonts Històriques Valencianes de les PUV en 
coedició amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Vegeu GUINOT RODRÍGUEZ, Enric; 
DIÉGUEZ, Maria Àngels; FERRAGUD, Carmel (eds.), Llibre de la Cort del Justícia de València 
(1280-1282), PUV-AVL, València, 2008, v. 1; GREGORI, Rosa Maria; GARCÍA MARSILLA, Juan 
Vicente; PUJADES, Ramon (eds.), Llibre de la Cort del Justícia de València (1283-1287), PUV-
AVL, València, 2008, v. 2; SILVESTRE ROMERO, Aureli (ed.), Llibre de la Cort del Justícia de 
València (1287-1288, 1298), PUV-AVL, València, 2008, v. 3; TORRÓ, Josep (ed.), Llibre de la 
Cort del Justícia de Cocentaina (1269-1290), PUV-AVL, València, 2009; IDEM (ed.), Llibre de la 
Cort del Justícia de Cocentaina (1294-1295), PUV-AVL, València, 2009; DIÉGUEZ, Maria 
Àngels; FERRAGUT, Concha (eds.), Llibre de la Cort del Justícia d’Alcoi (1263-1265), PUV-AVL, 
València, 2011; FERRANDO PALOMARES; Salvador; RANGEL LÓPEZ, Noelia (eds.), Llibre de la Cort 
del Justícia de Sueca (1457), PUV-AVL, València, 2011. Vegeu també l’edició d’un manual de 
la cort de Terol, obra de CONDE, Rafel, “El «Manual de Cort» de García Sánchez de Campos, 
juez de Teruel (1411-1412)”, Saitabi, 37 (1987), p. 95-113. D’altra banda, cal recórrer als 
treballs dels estudiosos de la llengua, que s’han fixat en els llibres de cort i en els processos 
jurisdiccionals, atenent a la genuïnitat del seu registre lingüístic. Alguns exemples destacats 
d’arreu del domini lingüístic català són els treballs de RIERA I SANS, Jaume, El cavaller i 
l’alcavota: un procés medieval, Club Editor, Barcelona, 1973; MIRALLES I MONTSERRAT, Joan, Un 
llibre de cort reial mallorquí del segle XIV: 1357-1360. Introducció, transcripció i estudi 
lingüístic, 2 v., Fundació Salvador Vives i Casajuana, Barcelona, 1984; FARRENY I SISTAC, Maria 
Dolors, Processos de crims del segle XV a Lleida: transcripció i estudi lingüístic, Institut 
d’Estudis Ilerdencs, Lleida, 1986; PONSODA SANMARTÍN, Joan Josep, La llengua catalana a 
Cocentaina al segle XIII segons el Llibre de la Cort de Justícia, Tesi Doctoral inèdita, Universitat 
d’Alacant, Alacant, 1992; DE AHUMADA BATLLE, Eulàlia, Transcripció i estudi d’un procés criminal 
del segle XIV a Lleida, “Anuari de Filologia, Llengua i Literatura Catalanes”, 26 (1994), p. 9-35; 
RABELLA I RIBAS, Joan Anton, Un matrimoni desavingut i un gat metzinat: procés criminal 
barceloní del segle XIV, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1998; SALES, Núria, 
“La llengua dels documents baronials. Un cop d’ull a papers rossellonesos de l’arxiu del 
marquès d’Alfarràs (c. 1660-1860)”, Estudi General, 21 (2001), p. 261-281; DIÉGUEZ SEGUÍ, 
Maria Àngels, El Llibre de Cort de Justícia de València (1279-1321): estudi lingüístic, Institut 
Interuniversitari de Filologia Valenciana - Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Alacant-
Barcelona, 2001; IDEM, Clams i crims en la València medieval segons el Llibre de Cort de 
Justícia (1279-1321), Universitat d’Alacant, Alacant, 2002; FARRENY I SISTAC, Maria Dolors, La 
llengua dels procesos de crims a la Lleida del segle XVI, Institut d’Estudis Catalans (IEC), 
Barcelona 2004; FERRAGUT DOMÍNGUEZ, Concha, El latín del Llibre de la Cort del Justícia 
d’Alcoi, “Studia Philologica Valentina”, 14/11 (2012), p. 51-67 i MORET OLIVER, María Teresa; 
TOMÁS FACI, Guillermo, El pleito del guiaje ganadero de Ribagorza (1316-1319). Edición y 
estudio histórico-lingüístico, Saragossa, Institución Fernando el Católico, 2014. D’altres autors 
també han procurat l’edició dels llibres de comptes dels oficials jurisdiccionals. És el cas de 
CASAS HOMS, Josep Maria (ed.), Llibre del batlle reial de Barcelona Berenguer Morey, 1375-
1378, Fundació Salvador Vives Casajuana, Barcelona 1976, de l’enyorat BERTRAN ROIGÉ, Prim, 
“El Llibre del batlle reial de Lleida, Ramon de Carcassona (1366-1369)” in Miscel·lània 
homenatge al professor Salvador Roca i Lletjós, Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida 1981, p. 
158-186; IDEM, “Els llibres del batlle de Cervera, Galzeran Sacirera (1459-1460). Notes de vida 
quotidiana i conflictivitat urbana a Cervera, a darreries de l’edat mitjana”, Acta historica et 
archaeologica Mediaevalia, 26 (2005), p. 875-901 i de SILVESTRE ROMERO, Aureli (ed.), Els 
llibres de comptes de la batllia de Morvedre a la fi del segle XIV, PUV-AVL, València, 2004. 
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la necessitat de recórrer als estudis de caràcter local que han fet ús d’aquestes 

fonts, disseminades pel territori 74 . També cal parar atenció als diferents 

                                            
74  Vegeu alguns estudis de caràcter local que han tractat de forma desigual els batlles 
jurisdiccionals, les seves corts, les escrivanies d’aquestes o l’exercici efectiu de la jurisdicció 
(tant en espais baronials com de reialenc) per a la baixa edat mitjana o la primera època 
moderna. Aquest llistat no té ànims d’exhaustivitat: SERRA I VILARÓ, Joan, Baronies de Pinós i 
Mataplana: investigació als seus arxius, Biblioteca Balmes, Barcelona, 1930-1950, v.2, 
especialment p. 37 i ss.; SASTRE I TUTUSAUS, “Bans del cavaller Bernat de Fonollar com a 
senyor de Sitges (1322-1326)”, Miscel·lània Penedesenca, 3 (1980), p. 177-200; BERTRAN 
ROIGÉ, Prim, “Els jueus en els llibres de batlle i cort de Cervera (1354-1357)”, Ilerda, 44 (1983), 
p. 189-205; SALES, Núria, Un cop d’ull al llibre de la cort dels Batlles de Vallclara dels segles XVI 
i XVII, “Quaderns de Vilaniu”, 5 (1984), p. 115-122; INSA RIBELLES, María Dolores, La justicia 
municipal en el Condado de Cocentaina durante el siglo XVI: problemas jurisdiccionales in La 
ciudad hispánica durante los siglos XIII-XVI. Actas del coloquio celebrado en la Rábida y Sevilla 
del 14 al 19 de septiembre de 1981, Universidad Complutense, Madrid, 1985, p. 1645-1659; 
ALMAZÁN FERNÁNDEZ, Ismael, “Delito, justícia y sociedad en Catalunya durante la segunda mitad 
del siglo XVI: aproximación desde la bailía de Terrassa”, Pedralbes. Revista d’Història 
Moderna, 6 (1986), p. 211-216; MAGDALENA NOM DE DÉU, José Ramon, Judíos y cristianos... 
op.cit.; PERICH I VIDAL, Gemma, La Cort del batlle de Castellar. Cúria senyorial: segona meitat s. 
XV - primera meitat s. XVIII, Caixa d’Estalvis de Sabadell, Sabadell, 1989; BERTRAN ROIGÉ, Prim, 
“Conflictes socials a Cervera, segons el llibre del batlle Antoni de Cabrera (1356-1357)”, 
Miscel·lània Cerverina, 6 (1989), p. 53-70; TURULL I RUBINAT, Max, La configuració jurídica del 
municipi baixmedieval. Règim municipal i fiscalitat a Cervera entre 1182-1430, Fundació 
Noguera, Barcelona, 1990, especialment p. 231-280 i 369-408; MARZAL RODRÍGUEZ, Pascual, 
“El justicia civil de Valencia durante el reinado de Felipe II” in Dels furs a l’Estatut. Actes del I 
Congrés d’Administració Valenciana, de la Història a la Modernitat, Generalitat Valenciana - 
Institut Valencià d’Administració Pública, València, 1992, p. 707-714; TORRAS I RIBÉ, Josep 
Maria, “Inventari de les jurisdiccions senyorials a la comarca de l’Anoia en els segles moderns”, 
Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 12 (1992), p. 39-70; GUAL I VILÀ, Valentí, 
“L’administració de la justícia senyorial. Els llibres de cort”, Pedralbes. Revista d’Història 
Moderna, 13/2 (1993), p. 289-296; TORRAS SERRA, Marc, “L’extensió territorial de la vegueria i 
la batllia de Manresa”, Dovella, 47 (1994), p. 16-21; NAVARRO REIG, Ximo, “El sistema procesal 
en los registros contestanos”, Alberri. Quadern d’investigació del Centre d’Estudis Contestans, 
8 (1995), p. 65-92; GUAL I VILA, Valentí, “Sobre llibres de cort. Les Piles. Edat Moderna”, Recull 
(Associació Cultural Baixa Segarra), 4 (1996), p. 79-88; RIERA I PAIRÓ, Albert, “La justícia 
senyorial eclesiàstica (segles X a XIV). El cas de Bàscara”, Annals de l’Institut d’Estudis 
Gironins, 38 (1996-1997), p. 1568-1580; CARCELLER I BARRABEIG, Gerard, “L’exercici de la 
justícia senyorial a la baixa edat mitjana: el cas de la baronia de Queralt”, Aplec de treballs. 
Centre d’Estudis de la Conca de Barberà, 15 (1997), p. 5-16; SERRANO DAURA, Josep, La Torre 
de l’Espanyol (Ribera d’Ebre). Història, règim senyorial i aspectes del seu antic dret local, en 
particular els Costums del 1517, Diputació de Tarragona, Tarragona, 1997, especialment p. 
133-138 i 159-165; GRAU PUJOL, Josep Maria T.; PUIG, Roser, Feliu Argimon, escrivà de la cúria 
del batlle de Sarral (1659) in MARSAL BONET, Antoni Maria (coord.), Primer Recull de Treballs, El 
Baluard, Sarral, 1997, p. 67-74; ZAPATA BUXENS, Maria Assumpció, Les jurisdiccions locals en 
el pas de l’edat mitjana a l’edat moderna: els batlles de sachs i els batlles reials a la Baronia 
Desbosch, Caixa d’Estalvis Laietana, Mataró, 1998; CORTEGUERA, Luis R., “The painter who lost 
his hat: Artisans and justice in early Modern Barcelona”, Sixteenth Century Journal, 29/4 (1998), 
p. 1023-1042; ESTEVE I PERENDREU, Francesc, “El tribunal de coltellades de Lleida. Procediment 
i dictàmens mèdics”, Gimbernat. Revista catalana d’història de la medicina i de la ciència, 30 
(1998), p. 165-174; GUAL I VILÀ, Valentí, “Occitans, lladres de bestiar i moneders falsos. 
Bandolers i fautors. Montblanc i rodal a l’alta edat moderna”, Aplec de treballs. Centre d’Estudis 
de la Conca de Barberà, 17 (1999), p. 33-48; SALICRÚ I LLUCH, Roser, “El «llibre dels verbals» 
del Batlle de Mataró (1480-1487), una primera aproximació”, Fulls del Museu Arxiu de Santa 
Maria, 67 (2000), p. 5-15; ZAPATA BUXENS, Maria Assumpció, “‘Batlles reales’ y ‘batlles de 
sachs’. Contribución al estudio de las jurisdicciones locales catalanas en la Baja Edad Media y 
a las puertas de la Edad Moderna”, Espacio, Tiempo y Forma, 4/13 (2000), p. 251-271; ARDIT, 
Manuel, “Violència i justícia en el marquesat de Llombai (segles XIII-XVIII)”, Estudis. Revista de 
Historia Moderna, 28 (2002), p. 113-135; SALVADÓ I MONTORIOL, Joan, “Poder reial i poder 
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costums territorials que regulaven l’exercici de la jurisdicció, alguns dels quals 

han estat editats en les darreres dècades75. D’altra banda, tot i que manqui una 

monografia sobre les corts jurisdiccionals, es pot explorar el camp de la 

historiografia institucional estricta, per tal de trobar-hi elements que 

contribueixin a entendre els mecanismes processals de les corts76.  

Malgrat que l’estat de la recerca sobre aquesta tipologia de fonts no és 

l’òptim, cal tornar a repetir que alguns investigadors, especialment des de les 

                                                                                                                                
senyorial. Jurisdiccions en conflicte. Conflictes de jurisdicció entre el Veguer de Manresa i 
l’Abat i Monestir de Sant Benet de Bages a l’època medieval” in CLARAMUNT RODRÍGUEZ, Joan 
(coord.), El món urbà a la Corona d’Aragó, del 1137 als decrets de Nova Planta: XVII Congrés 
d’Història de la Corona d’Aragó, Publicacions de la Universitat de Barcelona, Barcelona-Poblet-
Lleida, 2003, v. 3, p. 815-836; MONTANYA CARRERA, Miquel, El Tribunal de Coltellades. Alguns 
aspectes processals, Ajuntament de Lleida, Lleida, 2007; CASAL, Anna; CASALS, Núria; FERRER, 
Gerard, “Processos judicials al Castell de Guardiola en època moderna”, L’Erol, 96 (2008), p. 
28-32; VEGA I FERRER, Salvador, “La creació de la batllia reial de Verges. Dos privilegis de Felip 
I d’Aragó, dit el Prudent (1587)”, Estudis del Baix Empordà, 29 (2010), p. 109-160; REYES I 
VIDAL, Josep Maria, “Els orígens de la jurisdicció feudal del monestir de Banyoles”, Quaderns 
del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles, 33 (2013), p. 125-147; MONTORO I MALTAS, Joan, 
“La batllia mataronina (1429-1435): institució i vida quotidiana”, Fulls del Museu Arxiu de Santa 
Maria, 108 (2014), p. 7-18; CISCAR PALLARÉS, Eugenio, “Los ‘clams’ o pequeñas infracciones 
agrarias en la práctica judicial del reino de Valencia (siglos XVI-XVIII)”, Revista de Historia 
Moderna, 32 (2014), p. 181-217.  
75 De fet, la majoria de costums territorials incorporaven normes processals, tal com per 
exemple queda ben palès en els textos aplegats a DDAA, VII Centenari dels Costums d’Orta 
(1296-1996). Actes de les Jornades d’estudi, Ajuntament d’Horta de Sant Joan, Calaceit, 1997 i 
a MONTAGUT ESTRAGUÉS, Tomàs; SERRANO DAURA, Josep (eds.), Jornades d’Estudi sobre els 
Costums de la Batllia de Miravet, Consell Comarcal de la Terra Alta - Diputació de Tarragona, 
Tarragona, 2002. Vegeu també VALLS TABERNER, Ferran (ed.), Els Costums de Miravet, 
Universidad de Málaga, Màlaga, 1992 (3ª ed.); IDEM (ed.), Els Costums de Perpinyà, 
Universidad de Málaga, Màlaga, 1992 i COBOS FAJARDO, Antoni (ed.), Costums de Girona, de 
Tomàs Mieres, CCG Editors, Girona, 2001. 
76 Al llarg dels darrers dos-cents anys, un nombre relativament reduït d’especialistes en història 
del dret i de les institucions ha posat èmfasi en els procediments de les corts catalanes 
baixmedievals o alt modernes. Vegeu especialment LÁZARO DE DOU Y DE BASSOLS, Ramon de,  
Instituciones... op.cit.; BROCÀ DE MONTAGUT, Guillem Maria, Historia del derecho de Cataluña 
especialmente del civil y exposición de las instituciones del derecho civil del mismo territorio en 
relación con el Código Civil de España y la jurisprudencia, Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1985-1987, v.1, p. 369; BORRELL, Antoni Maria, Dret Civil 
vigent a Catalunya, op.cit., Imprenta de la Casa de la Caritat, Barcelona, 1923, v.3; LALINDE 
ABADIA, Jesús, La jurisdicción real inferior en Cataluña (‘Corts, vegeus, batlles’), Ayuntamiento 
de Barcelona, Barcelona, 1966; PONS GURI, Josep Maria, “Ordinacions i capítols del vescomtat 
de Cabrera (anys 1292-1520)” in IDEM, Recull d’estudis d’història jurídica catalana, Fundació 
Noguera, Barcelona, 1989, v. 1, p. 77-84; SABATÉ CURULL, Flocel, El veguer a Catalunya al 
segle XIV. Anàlisi del funcionament de la jurisdicció reial, Tesi Doctoral inèdita, Universitat de 
Barcelona, Barcelona, 1993; IDEM, “El veguer i la vegueria de Tortosa i Ribera d’Ebre al segle 
XIV”, Recerca [Tortosa], 2 (1997), especialment p. 135-141; IDEM, El territori de la Catalunya 
medieval: percepció de l’espai i divisió territorial al llarg de l’edat mitjana, Rafel Dalmau, 
Barcelona, 1997. Per un període més reculat que aquell que estudiem aquí, resulta interessant 
el treball de SALRACH, Josep Maria, “Prácticas judiciales, transformación social y acción política 
en Cataluña (siglos IX-XIII)”, Hispania, 57/197 (1997), p. 1009-1048. Per a l’àmbit valencià, 
vegeu PLA ALBEROLA, Primitivo J., “Los señoríos de jursidicción civil en el derecho foral 
valenciano”, Studia Historica, 6 (1988), p. 351-360 i també ROCA TRAVER, Francisco A., La 
jurisdicción civil del Justicia de Valencia (1238-1321), Real Academia de Cultura Valenciana, 
València, 1992. 
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universitats de València i de Girona, actualment treballen amb registres 

jurisdiccionals locals per a dur a terme estudis qualitatius, en el quals ja 

s’avaluen les dinàmiques de les economies familiars i privades dels segles XIV 

i XV77.  

Tenint en compte l’estat embrionari de la recerca, d’altres escoles 

historiogràfiques més consolidades poden auxiliar-nos per tal d’orientar els 

estudis de, i amb, fonts jurisdiccionals. En particular, reiterem que cal tenir en 

compte els treballs dels historiadors medievalistes britànics, que han estat 

pioners en estudis econòmics i socials valent-se de fonts jurisdiccionals. 

Indiquen, de fet, les potencialitats dels nostres propis registres.  

Els treballs dels investigadors britànics sabem que han tendit a centrar-se 

en l’estudi dels registres emesos per la senyoria jurisdiccional d’abast local, els 

anomenats manorial court rolls. En aquest àmbit, en els darrers vint anys, una 

nova història institucional s’ha fixat en les qüestions legals que hi operaven, 

però amb la perspectiva posada a entendre les interaccions econòmiques i, 

sobretot, la relació amb el crèdit privat. 

En primer terme s’han abordat les peculiaritats legals d’unes institucions, 

les corts senyorials locals, en contínua tensió entre les normes provinents de 

les corts reials i el costum local. En aquest sentit, s’ha parat atenció a la pròpia 

habilitat dels individus i dels seus representants per interactuar amb totes les 

institucions legals a l’abast i obtenir-ne el màxim profit78. Una altra línia de 

recerca, en canvi, posa èmfasi en la influència que van tenir les institucions i els 

procediments en la fluïdesa dels mercats financers79. Aquestes fonts, així 

                                            
77 Vegeu els ja esmentat casos de VICIANO, Pau, “Marché du crédit...” op.cit. i de FURIÓ, Antoni, 
Crédit, endettement... op.cit.; el de LLIBRER ESCRIG, José Antonio, “Artesanos ante la justicia. La 
organización de la industria textil medieval a través de la documentación judicial: el ejemplo 
contestano (1470-1492)”, Historia, Instituciones, Documentos, 40 (2013), p. 123-151 i també 
del nostre SALES I FAVÀ, Lluís, Crédito y redes urbanas: el caso de Girona y las pequeñas 
ciudades de su entorno en el siglo XIV, in CARVAJAL DE LA VEGA, David; AÑÍBARRO RODRÍGUEZ, 
Javier; VITORES CASADO, Imanol (eds.), Redes sociales y económicas en el mundo 
bajomedieval, Valladolid, Castilla Ediciones, 2011, p. 129-150. Carme Muntaner,  per la seva 
banda, darrerament també s’ha fixat en els llibres de cort de Sitges, domini jurisdiccional de la 
Pia Almoina de la catedral de Barcelona, per a la preparació de la seva tesi. Vegeu MUNTANER 
ALSINA, Carme, Terra de masos, vila de mar. Vida, economia i territori al castell de Sitges i el 
seu terme entre els segles XIV i XV (1342-1418), Tesi Doctoral inèdita, Universitat de Barcelona, 
Barcelona 2013, especialment p. 329-352. 
78 SCHOFIELD, Phillip, “Peasants and the manor court...” op.cit. 
79 BRIGGS, Chris, “Manor court procedures...” op.cit.; IDEM, “Seigniorial control of villagers: 
Litigation beyond the manor in later medieval England”, Historical Research, 81 (2008), p. 399-
422; IDEM, “The availability of credit in the English countryside”, 1400-1480, Agricultural History 
Review, 56/1 (2008), p. 1-24. 
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mateix, són d’utilitat per a relacionar l’extensió del crèdit amb l’estructura social 

i econòmica d’una comunitat80 , i també per analitzar les respostes a les 

conjuntures econòmiques crítiques81. Finalment, han estat explorats aspectes 

de la història cultural i del gènere, com ara el rol de les minories o de les dones 

en els contenciosos82.  

Els registres de les corts jurisdiccionals catalanes presenten igualment 

enormes possibilitats pel que fa a la història econòmica i social en l’àmbit rural i 

de les petites ciutats durant la baixa edat mitjana. Prenent l’exemple del 

medievalisme britànic i aprofitant els estudis endegats als Països Catalans fins 

al moment, la font pot desvelar aspectes inèdits de la vida dels individus i de 

les comunitats medievals, i en particular del crèdit i de la morositat.  

 
  

                                            
80 A banda dels treballs ja esmentats, vegeu SCHOFIELD, Phillipp, “Access to credit...” op.cit. i 
també STEVENS, Matthew, Race, gender and wealth in a Medieval Welsh borough: Access to 
capital, market participation and status in Ruthin, 1312-1322, Tesi doctoral inèdita, University of 
Wales, Aberystwyth, 2005, especialment p. 86 i ss. i també 259 i ss.  
81 Vegeu SCOHFIELD, Phillipp, “Dearth, debt...” op.cit.; IDEM, “The social economy...” op.cit. 
82 En aquest darrer sentit, vegeu BRIGGS, Chris, “Empowered or marginalized? Rural women 
and credit in later thirteenth and fourteenth century England”, Continuity and Change, 19 
(2004), p. 13-43. 
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3. LA CRONOLOGIA, LES FONTS I L’APROXIMACIÓ METODOLÒGICA  
  
 El present capítol planteja el perquè de l’elecció d’una cronologia 

determinada per aquesta tesi doctoral, tot interpretant-la en el marc d’una sèrie 

de problemes historiogràfics, així com en relació a la disponibilitat de les fonts. 

A cavall d’aquestes fonts, que són descrites de forma detallada, s’exposen els 

diferents mètodes de treball, tant en relació als buidatges com al tractament de 

la informació. El capítol fa un introducció específica de la font que ha estat 

emprada en aquest estudi i que pot ser menys coneguda pels especialistes; els 

llibres de la cort del batlle. Finalment, s’exposen les diferents metodologies i 

corrents de reflexió que han orientat cadascun dels objectius de la tesi.  

 
3.1. Una cronologia 

 
La cronologia escollida en aquesta tesi doctoral són les dècades centrals 

del segle XIV. S’ha focalitzat sobre els anys compresos entre 1339 i 1369, 

extrems inclosos. Però en casos ben justificats –en les qüestions introductòries, 

en l’estudi del crèdit censal, en l’avaluació de l’activitat ramadera o en l’anàlisi 

dels mecanismes de la cort jurisdiccional- s’han inclòs també la dècada de 

1330 i/o el període 1370-1395 a l’hora d’aplegar dades seriades. 

La cronologia plantejada es justifica en primer terme per l’extraordinària 

disponibilitat de fonts en una regió que, com es detalla més endavant, estava 

ben delimitada políticament: Caldes de Malavella i les localitats del seu entorn, 

un conjunt que conformava la baronia de Llagostera. Per a les dècades 

centrals i finals del segle XIV es conserven registres de les notaries i també 

llibres de les corts dels batlles d’aquest territori. Es presenten en sèries força 

completes. L’òptima preservació documental, en aquest cas, exigia un estudi 

acadèmic que mai abans s’havia assajat pel territori en qüestió. Però ni la 

disponibilitat de documents ni tan sols la manca d’estudis sobre un territori 

justificaven, per si soles, invertir-hi el temps que s’hi ha invertit. La cronologia 

tenia sobretot atractiu a nivell historiogràfic, perquè podia ajudar-nos a resoldre 

problemes d’abast general.  

Així, l’elecció d’aquesta cronologia específica efectivament ha permès 

abordar problemes historiogràfics que depassen l’àmbit local d’aquest estudi de 

cas. Es podria haver treballat, per exemple encara amb més comoditat 
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documental, el segle XV. Però situar el focus sobre les dècades centrals del 

segle XIV permetia analitzar el crèdit privat en un moment d’inflexió, en què van 

tenir lloc un seguit de convulsions socials que deixaren un impacte estructural 

en la societat (crisis de producció i abastament, mortaldats, i finalment reducció 

dràstica del contingent demogràfic), es van introduir noves eines financeres 

(crèdit censal) que van atraure l’atenció de nous grups socials cap el mercat del 

diner, i també es van consolidar noves formes de consum -lligades al mercat- 

entre els estaments populars. A la vegada, l’elecció d’aquesta cronologia 

permetia estudiar amb suficient solidesa documental els què probablement van 

ser a la Catalunya Vella els primers temps d’unes estructures jurisdiccionals –

les corts dels batlle que operaven sobre districtes jurisdiccionals- que conferien 

seguretat jurídica al mercat del diner i que perseguien eficaçment la morositat i 

l’incompliment de contractes.  

 
3.2. Les fonts i la metodologia 

 
D’aquesta manera, les fonts principals de treball han estat els registres 

dels notaris i els llibres de la cort del batlle del territori de la baronia de 

Llagostera. Ambdós tipus de fonts estan dipositats a l’Arxiu Històric de Girona 

(AHG). Ambdós formen part de la mateixa secció documental, descrita com de 

Caldes-Llagostera, que tal i com veurem representa una institució o notaria que 

en època baixmedieval no existí, mai, com a tal. 

Els llibres de cort, de composició i estructura similar als protocols 

notarials – actes seriades, sovint a càrrec dels mateixos escrivans, arrendades 

als mateixos professionals i de la mateixa titularitat baronial – van ser integrats 

en aquestes sèries notarials molts cops sense distingir-ne la naturalesa dels 

registres. El cas de Caldes de Malavella resulta prou simptomàtic, ja que 

compta amb llibres de cort dipositats a la secció de Caldes-Llagostera que fins 

avui no havien estat identificats correctament, per haver estat confosos 

parcialment amb els protocols del notari. Cal dir que tampoc s’havia establert 

suficientment de quin àmbit territorial provenia cadascun dels llibres dels 

notaris, ja que l’organització de les infraestructures centrals (sobretot les corts 

jurisdiccionals, però també les oficines notarials de destret senyorial) no havia 

estat prou estudiada. D’aquesta manera, el treball amb les fonts ha estat 

forçosament precedit d’una proposta de classificació dels registres i de 
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comprensió dels tipus documentals, tal i com s’exposa en els següents 

epígrafs.  

 
3.2.1 Buidatges documentals i metodologia de treball 
 
A continuació s’introdueixen les principals sèries documentals amb les 

quals s’ha treballat, particularitzant en cada cas el total d’actes exhumades i la 

forma d’aplegar i processar les notícies que han ofert.  

 En primer lloc i pel que fa al volum documental, s’han efectuat buidatges 

extensius d’un total de 39 protocols notarials ordinaris del període 1339-1369 

(cf. subtaula 1 de la taula 1, a l’apèndix). La majoria presenten format de 

manual - recullen tot tipus d’actes, generalment en forma abreujada per 

l’etceteració d’una bona part de les clàusules -. Corresponen a l’oficina de 

Caldes de Malavella. Aquests 39 protocols, tal i com pot observar-se en el 

subgràfic 1 del gràfic 1, a l’apèndix, cobreixen 285 mesos del total de 372 que 

s’estenen entre el gener del 1339 i el desembre del 1369. Manca en canvi 

informació de 87 mesos, amb els buits més importants situats a inicis del 

període escollit (1339 i 1340), i a inicis de la dècada de 1360 (1360-1362). 

Resumint, pot dir-se que es disposa del 76,7% de les actes registrades en 

l’única notaria operativa a Caldes de Malavella durant els 31 anys que 

s’estenen entre 1339 i 1369.   

Aquesta disponibilitat documental és realment important pel context 

baixmedieval i ha proporcionat un total de 13.052 actes notarials corresponents 

a la diversitat de documents que solen trobar-se en aquests tipus de fonts. De 

totes aquestes actes -i també de les lletres i folis solts, que sumen 

aproximadament mig miler més de documents- se n’han confeccionat regests 

estandarditzats. En format de text obert i en un editor de textos, aquestes 

regests han permès posteriorment de fer cerques i buidatges. Per a cada estudi 

específic, en alguns casos s’han elaborat taules i taules dinàmiques mitjançant 

el programari Excel de Microsoft.  

Malgrat no totes les actes presentin informació directament relacionada 

amb el crèdit o amb la morositat, el conjunt de notícies ha aportat context per 

determinar el marc de relacions socials dels actors del crèdit o d’altres espais 

d’interacció econòmica en què es veien implicats. Disposar de tal quantitat de 

notícies sobre un període i un territori determinats provinents d’un sol tipus de 
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font, hauria pogut condicionar la imatge que s’acabava proposant sobre el 

context i sobre el mateix objecte d’estudi.   

 Cal destacar en aquest sentit que ni tots els actes socials ni tan sols els 

actes econòmics en una comunitat eren compulsats a la notaria a mitjan segle 

XIV. Per aquesta raó, el fet de disposar de sèries documentals coetànies – a 

banda d’efectuar sondejos més puntuals en d’altres arxius – ha permès oferir 

contrastos a la imatge general de la societat i el crèdit baixmedievals. Com ja 

s’ha dit, l’altra sèrie principal sobre la qual es basa aquest estudi són els llibres 

de la cort del batlle jurisdiccional. En aquest cas s’ha buidat el conjunt de llibres 

elaborats per a la batllia de Caldes de Malavella preservats pel període 1334-

1369 (16 registres)83, a més de l’únic registre pertanyent a Cassà de la Selva 

que correspon al període 1328-1332 (cf. taula 1). Si bé la preservació dels 

llibres de la cort no arriba a cobrir ni el 40% del temps transcorregut entre 1339 

i 1369, es localitzen diversos períodes pels quals es disposa de documentació 

notarial i de cort coetànies. Un d’aquests períodes, entre 1356 i 1358, cobreix 

pràcticament l’equivalent a tres anys. En uns altres quatre casos hi ha 

documentació coetània per períodes equivalents a 1 any o gairebé. Presentant-

ho més detalladament, per l’arc temporal 1339-1369, es disposa de 

documentació coetània (cort i notaria) pels següents trams: 1339-VIII-17 fins a 

1339-XI-20; 1340-XI-20 fins a 1341-II-28; 1342-VII-1 fins a 1343-VIII-30; 1345-I-

8 fins a 1345-III-4; 1346-I-9 fins a 1347-II-12; 1348-IV-5 fins a 1348-X-7; 1349-

III-16 fins a 1349-XII-7; 1356-II-1 fins a 1358-IX-1484; 1358-XII-9 fins a 1360-

VIII-2; 1363-VIII-4 fins a 1365-VI-6 i finalment 1368-VI-12 fins a 1369-IV-385. Tal 

i com es veurà més endavant, s’han aprofitat especialment aquestes 

coincidències per tal d’extreure conclusions més generals sobre el conjunt 

d’activitats econòmiques dels actors socials. Combinant dues sèries 

documentals diferents que es fixen de forma tan particularitzada sobre una 

mateixa comunitat ens situem com a observadors privilegiats del conjunt 

                                            
83 Tres d’aquests registres són de fet llibres d’actes on els escrivans-notaris van anotar-hi, 
sense solució de continuïtat, documents provinents tant de l’exercici del notari com dels 
procediments instats a la cort jurisdiccional. Es tracta dels registres Arxiu Històric de Girona 
(AHG), Notaria de Caldes-Llagostera, CL 53; CL 58 i CL 70. Així mateix, en el llibre de 
protocols AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 39 es conserva un nombre molt més reduït 
d’actes (4) de cort corresponents a 1351, que ocupen tan sols un foli. 
84 Amb una breu interrupció dels primers 10 dies del VIII del 1357, pels quals no disposem 
d’actes del notari.  
85 El conjunt d’aquesta informació és mostrada en la taula 55.  
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d’activitats econòmiques dels individus. L’exercici historiogràfic resulta 

interessant i, fins a cert punt, inèdit.  

 
Taula 2. Els registres de les corts del batlle de la baronia de Llagostera, 1328-
1369 (Arxiu Històric de Girona) 

 
signatura 
(AHG) 

tipologia localitat datació (extrems) anotacions 

CL 4 obligacions i 
cartes 

Cassà S. 1328-XII-9 a 1332-XII-20 
[folis centrals de 1333] 

presenta divisió tipològica: 
a) f.1r-f.49v: cartes  
b) f.50r-f.106v: obligacions 
 

CL 8 obligacions Caldes 1334-VII-25 a 1335-III-25 inclou tres fragments 
diferents corresponents a: 
a) f.1r-f.24v: 1334, notarial 
de Cassà S. 

    b) f.25r-f.129v: cort de 
Caldes                                     
c) f.130r i ss.: 1335, notarial 
de Cassà S. 

CL 12 obligacions Caldes 1335-IV-3 a 1337-III-7  
CL 15 obligacions Caldes 1338-VII-4 a 1339-XI-20  
CL 17 obligacions Caldes 1340-I-3 a 1341-II-28  
CL 572 cartes Caldes 1341-III-8 a 1343-VIII  
CL 23 obligacions Caldes 1342-VII-1 a 1343-VIII-30  
CL 573 obligacions Caldes 1344-III-4 a 1344-X-31  
CL 574 cartes Caldes 1345-I-8 a 1345-III-4  
CL 575 obligacions Caldes 1345-III-15 a 1345-XI-1  
CL 29 obligacions Caldes 1345-X-16 a 1347-II-12  
CL 565 obligacions Caldes 1348-IV-5 a 1349-XII-7  
CL 39 obligacions Caldes 1351-VII-4 1 sol fol insert en manual 

notarial 
CL 53 obligacions Caldes 1356-I-21 a 1358-IX-14 manual que també inclou 

actes notarials 
CL 58 obligacions Caldes 1358-XII-9 a 1360-III-2 manual que també inclou 

actes notarials 
CL 70  obligacions Caldes 1363-VIII-4 a 1365-VI-6 manual que també inclou 

actes notarials 
CL 583 obligacions Caldes 1368-VI-12 a 1369-IV-3  
CL 10 obligacions Caldes 1368-IV-28 a 1369-XII-10 fragmentari 
 

 Seguint la mateixa metodologia d’analisi descrita en el cas de les actes 

notarials, pels 17 llibres de cort s’han confeccionat 6.802 regestos diferents 

corresponents a tots els tipus documentals que es registraren en els llibres del 

batlle, als quals s’han de sumar unes 200 lletres i folis solts. En aquest cas s’ha 

procedit a un estudi formal més específic, posant en relació els tipus 

documentals i la relació lògica dels esdeveniments (els procediments de cort) 

en el marc dels contenciosos.  

 Finalment, per a l’estudi del crèdit censal, s’ha procedit a buidar no tan 

sols els contractes registrats en els llibres ordinaris del notari, sinó també els 

contractes continguts en la sèrie de llibres específics que, en exclusiva, 

recollien actes relatives a aquests crèdits. En aquest cas, s’han aplegat els 
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documents – i s’ha preparat el corresponent regest – per un arc cronològic que 

cobreix el període 1336-1395, tant per a la notaria de Caldes com de Cassà de 

la Selva. En aquest territori, els llibres específics de violaris i censals morts van 

aparèixer amb posterioritat a la Pesta Negra. En conjunt se n’han localitzat i 

buidat 12 provinents de Caldes de Malavella i 6 de Cassà de la Selva86, que 

han donat un conjunt de 1.968 documents.  

 Així, en suma, pot dir-se que s’han efectuat un total de 22.500 regestos 

documentals corresponents a les sèries notarials ordinàries de Caldes, als 

llibres de violaris i censals morts de Caldes i de Cassà, i a les actes de la cort 

del batlle d’ambdues localitats.  

Tanmateix, pot dir-se que la xifra suara esmentada constitueix un mínim, 

ja que la feina no l’hem donada per acabada en aquest punt. Tal i com ja s’ha 

avançat, també s’han revisat els llibres notarials de Caldes de Malavella 

corresponents a la dècada de 1330 (cf. taula 1), per exemple amb objectiu 

d’aplegar notícies relatives a la configuració institucional de la baronia en 

aquesta època inicial. A la vegada, l’estudi sobre el crèdit i la ramaderia en 

l’àmbit ecològic ampli de les Gavarres (cf. capítol 9), ha obligat de fer sondejos 

per a localitzar i aplegar comandes de bestiar i la resta d’actes relatives al 

negoci ramader en les sèries notarials de Girona, Cassà de la Selva87, Monells, 

Sant Feliu de Guíxols i Corçà, amb cronologia variable però amb dates 
                                            
86 Els corresponents a la notaria de Caldes de Malavella són els que actualment presenten les 
següents cotes: AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 57 (1359-1360); CL 107b (1360); CL 
68 (1363-1367); CL 88 (1370-1373); CL 91 (1373-1375); CL 93 (1374-1375); CL 101 (1375-
1377); CL 104 (1377-1380); CL 564 (1387); CL 117 (1387-1389); CL 122 (1390-1392); CL 561 
(1394-1395). Els que provenen de la notaria de Cassà de la Selva presenten les cotes: AHG, 
Notaria de Caldes-Llagostera, CL 52 (1357-1360); CL 69 (1360-1366); CL 74 (1367-1367); CL 
78 (1367-1369); CL 82 (1369); CL 103 (1376-1379).  
87 Els protocols notarials de Cassà de la Selva estan també aplegats en la sèrie de la secció 
notarial anomenada de Caldes-Llagostera (CL) a l’AHG. Les eines de descripció a l’abast 
rarament els identifica com a tals. Nosaltres mateixos proposem la reclassificació que es 
reflecteix en la segona subtaula de la taula 1. S’ha consultat el primer dels llibres continguts en 
la sèrie particular per a Cassà de la Selva (CS 1), a través del qual s’evidencia que les actes 
procedents de Cassà que ara estan contingudes en la sèrie CL formaven una unitat 
documental amb les primeres actes de la sèrie CS. Cal especificar aquí que no comptem amb 
registres notarials de Llagostera pel període, si bé disposem de notícies que acreditarien que, 
almenys intermitentment, aquesta estigué operativa. Vegeu en aquest sentit algunes 
anotacions en el capítol 9 (nota 674). L’origen de les actes aplegades en aquests registres, en 
alguns períodes, podria indicar també que Llagostera i Cassà compartiren notaria. És el cas per 
exemple dels primers anys de la dècada de 1360. L’origen de la clientela de les actes dels 
registres AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 62 i CL 63 -procedents de Llagostera i de 
Cassà de forma molt consistent- apuntarien en aquesta direcció. Mancats d’un estudi específic 
sobre aquesta matèria, plantegem aquesta darrera possibilitat tan sols com a hipòtesi. A 
principis de la dècada de 1340 és pràcticament segur que aquest era l’arranjament, tal i com 
s’explica més endavant. 
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extremes entre 1329 i 1371. Entre aquestes darreres 5 localitats s’han revisat 

un total 98 protocols notarials, a més de 4 llibres de la cort del batlle de 

Monells. 

Així, en total, s’haurien avaluat notícies provinents d’uns 195 llibres 

dipositats en les sèries notarials de l’AHG, corresponents a diferents localitats 

de l’àmbit de la Selva i de l’Empordà, que podrien incloure unes 64.000 actes. 

Les notícies relatives a diferents conceptes, com ara la configuració 

institucional de la baronia o les pràctiques jurisdiccionals de les diferents corts, 

han estat recollides en una base de dades en format File Maker, que ha facilitat 

les cerques i l’establiment de relacions entre actes.  

 
3.2.2. Altres fonts i arxius 

 
D’altres fonts consultades de forma selectiva són els registres de 

correspondència dels jurats de la ciutat de Girona custodiats a l’Arxiu Municipal 

de Girona (AMGi), amb l’objectiu d’analitzar les relacions entre la ciutat i el baró 

de Montcada; diferents registres de Cancelleria i de Batllia General de l’Arxiu 

de la Corona d’Aragó (ACA), especialment en relació a la conformació de la 

baronia i a les concessions reials; els registres de lletres, els volums notarials i 

els fons dels arxius incorporats de l’Arxiu Diocesà de Girona (ADG), en relació 

a un ampli espectre de qüestions, com per exemple la sanció de la usura, la 

defensa dels interessos dels eclesiàstics en la baronia de Llagostera i d’altres 

qüestions relatives al domini territorial; i també el fons dels Montcada de l’Arxiu 

Ducal de Medinaceli (ADM), que constitueix una secció que està microfilmada i 

custodiada a l’Arxiu de Poblet, especialment en relació als conflictes 

jurisdiccionals de Cassà de la Selva. De forma encara més particularitzada 

s’han aplegat notícies provinents d’altres arxius, com ara el fons de pergamins 

de la Biblioteca de Catalunya (BC), el fons de pergamins de l’Arxiu Històric de 

la Ciutat de Barcelona (AHCB), el fons dels llibres de cort jurisdiccional 

custodiat per l’Arxiu Històric de Sabadell (AMH/AHS), l’Arxiu Municipal de Sant 

Feliu de Guíxols (AMSF), l’Arxiu Parroquial de Cassà de la Selva (ARXPC), així 

com fonts editades i degudament identificades en els aparells bibliogràfics 

d’aquesta tesi doctoral.  
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3.3. Una font inèdita: els llibres de la cort del batlle88 
 

Per al context historiogràfic català el treball amb fonts de caràcter 

jurisdiccional, especialment amb actes dels llibres de la cort del batlle local, és 

un exercici força rar89. Entenem que les causes d’aquest retard respecte a 

d’altres contextos -ja descrits en el capítol anterior- són múltiples. És cert que a 

Catalunya s’han conservat més sèries, i més contínues, de protocols notarials 

que no pas d’actes de cort. Tanmateix, tal i com ha detectat Marc Torras, les 

fonts d’aquest darrer tipus presents en arxius catalans no deixen pas de ser 

nombroses90. Una manca de tradició local en la història institucional d’aquest 

tipus de tribunals de primera instància hauria també relegat els registres de cort 

com una eina encara poc apte per a fer recerca.  

Avui es troba a faltar literatura no ja que s’engresqui amb la descripció 

de les tipologies documentals dels registres de cort, sinó que que almenys 

proposi la localització dels volums arreu del territori 91 . Anteriorment, per 

exemple, s’ha incidit en les limitacions de les eines de descripció de l’arxiu a 

l’hora de localitzar i classificar els registres de cort de Caldes de Malavella.  

En el capítol 6 es descriuen les tipologies documentals dels registres de 

la cort, donat que són encara força desconegudes per a la majoria 

d’investigadors. Els documents de la cort tenien relació amb diversos àmbits 

governatius i jurisdiccionals, però els litigis de caràcter civil suposaven la major 

part dels afers registrats. D’aquesta manera, s’ha cregut necessari de proposar 

una descripció d’aquests instruments, donat que els assentaments sovint 

estaven relacionats amb l’exercici del crèdit. Tal i com s’explica més 

abastament en el proper capítol, la baronia de Llagostera estava dividida en 

com a mínim tres batllies; la de Caldes de Malavella, la de Llagostera i la de 

Cassà de la Selva. Cadascuna d’aquestes unitats estava regida per un batlle i 

una cort formada pels oficials que permetien l’exercici efectiu de la jurisdicció: 

                                            
88 Aquest epígraf recull, tan sols parcialment, algunes de les reflexions proposades a SALES I 
FAVÀ, Lluís, La jurisdicció a Sabadell… op.cit. 
89 En aquesta tesi doctoral aquests registres s’anomenen indistintament llibres de la cort o 
llibres del batlle.  
90 TORRAS SERRA, Marc, “Escrivanies judicials, vicarials i senyorials” in LÓPEZ BURNIOL, Juan 
José; SANS TRAVÉ, Josep Maria (coord.), Actes del segon Congrés... op.cit., p. 355 i 356. 
91 En aquest sentit cal destacar molt especialment la tasca de comprensió i catalogació dels 
fons del veguer i del batlle de Manresa endegada per TORRAS SERRA, Marc, Inventari dels fons 
del veguer i del batlle de Manresa, Ajuntament de Manresa: Inventaris i catàlegs de l’Arxiu, n.1, 
Manresa, 1993.  
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saigs, lloctinents del batlle, corredors, pregoners i escrivans. Aquest darrer era 

l’encarregat de registrar, en un llibre particular, les accions dels altres oficials. 

Els volums on hi s’hi feien constar les actuacions de la cort s’anomenen llibres 

de cort o llibres del batlle.   

Aquestes registres són els expedients de la cort jurisdiccional, les 

redaccions amb valor públic de “les actuacions portades a terme en l’exercici 

d’una jurisdicció per part d’aquell qui la deté o per part dels seus oficials o 

delegats” 92. A la baronia de Llagostera els Montcada van rebre la plena 

jurisdicció del rei però el seu exercici es repartia entre els diferents oficials de la 

baronia. Molt probablement les causes penals, que eren castigades amb 

mutilacions de membres o amb les penes de mort, eren exercides pel 

procurador del senyor o directament pel mateix Montcada, i eren assenyalades 

en una altra sèrie documental de caràcter general, de la qual no se’n conserva 

cap exemple. En canvi, les competències relacionades amb el dret civil, és a 

dir, les més directament relacionades amb el crèdit, eren exercides 

fonamentalment pels batlles. D’aquesta manera, els afers civils, i entre aquests 

el crèdit, resulten els protagonistes dels registres de cort del batlle de Caldes 

de Malavella, seguits de les ordinacions de caràcter civil i del dret familiar o de 

les ordres relacionades amb l’esfera penal.  

La batllia de Caldes també assumia d’altres competències, com ara les 

administratives o la percepció de les rendes dels Montcada. La figura del batlle 

i de la seva cort unificava així un bon nombre de les necessitats i de les 

funcions de la societat.  

El primer llibre de la cort de Caldes de Malavella que s’ha conservat data 

del 1334, tot i que conservem un registre anterior, amb data extrema inicial de 

1328 i que correspon a Cassà de la Selva. Fins el 1369 el segueixen 15 

registres del primer districte (cf. taula 2). Tal i com s’ha vist, alguns dels llibres 

són consecutius, però la sèrie que descriuen presenta importants llacunes. 

Alguns no s’han conservat sencers, o estan en mal estat degut a l’acció dels 

                                            
92 Segons la definició proposada per GINEBRA MOLINS, Rafel, “Les escrivanies eclesiàstiques a 
Catalunya” in LÓPEZ BURNIOL, Juan José; SANS TRAVÉ, Josep Maria (coord.), Actes del segon 
Congrés... op.cit., p. 110. 
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corcs o de l’aigua. La majoria han perdut l’enquadernació o en mantenen tan 

sols la meitat93.  

 Pel que fa a una primera aproximació formal, cal dir que a diferència dels 

protocols notarials, en què els actors subscrivien els documents i, per tant, les 

redaccions s’assentaven en primera persona (Ego vendo, Nos 

recognoscimus...), en els llibres de cort, per definició, les redaccions figuren en 

tercera persona. Així, per exemple, en una obligació jurada de l’any 1346, 

Bernardus Sibili de Riuranis de Calidis, principalis et Bonayre Sabatarii et 

Petrus Stephanii de Vilarzello de Calidis, fideiussores (...) promiserunt solvere 

sub pena tercii94. En un lloc i període tan allunyats com el Sabadell de l’any 

1402, Iacobus Soquerrats, sagio ville Sabadelli, retulit se mandato venerabilis 

Petri de Comapregona, locumtenentis baiuli Sabadelli, fecisse preceptum 

Matheo Lonch95. A primer cop d’ull ja pot intuir-se que no sempre es tractava 

d’accions voluntàries dutes a termes per part d’un particular. La mateixa 

redacció denota que era el batlle qui formalment encomanava a l’escrivà que 

assentés per escrit l’acció duta a terme per compulsió. El batlle o el seu 

representant, doncs, mediatitzava l’acció. Així, pot afirmar-se que en els llibres 

del batlle hi consten els registres de les accions executades pels oficials de la 

cort o, també, les les compulses de les accions que feien els particulars en el 

marc dels procediments incoats. En síntesi: l’efecte del poder públic sobre els 

individus.  

 El llatí és àmpliament predominant en els registres de cort. L’afirmació 

és vàlida des dels inicis del segle XIV i durant les dues centúries següents. El 

català es reservaria per a girs lingüístics inesperats que l’escrivà podia trobar 

difícils de traduir, per a termes específics relatius a la toponímia, als fruits 

agrícoles i als treballs del camp o bé, molt singularment, per a aquells 

documents que transcrivien cartes i pregons públics que havien de ser adreçats 

i entesos pel conjunt de la comunitat.  

                                            
93 L’elaboració d’aquests quaderns era una activitat artesanal seriada, probablement amb seu a 
la ciutat de Girona. Els que es conserven sencers presenten aproximadament el mateix nombre 
de folis, un centenar. També cal esmentar el fet que algunes de les enquadernacions eren 
obrades amb reaprofitaments de pergamins, molts dels quals hebreus.   
94 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 29, f. 42r-42v (1346-III-6).  
95 Arxiu Històric de Sabadell (AHS), Arxiu Municipal Històric (AMH), 2591/1, f. 49v (1402-VII-
17). 
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Una altra característica freqüent dels registres de cort és el format de 

manual, amb una redacció més aviat escadussera i curulla d’abreviacions. El 

sovint citat capítol de Corts Ad occurrendum desidie de 1351 96  –i altres 

manaments posteriors que obligaven notaris i escrivans a elaborar un 

notularum en net, al marge del manual– sembla que tingueren efecte escàs en 

els escrivans de les corts. En conseqüència, tan sols es redactava un volum, 

que generalment té aparença d’esborrany. 

Abans de l’esmentat 1351 els escrivans de la cort aplicaven l’anomenat 

estil florentí, computant els anys a partir de la data de l’Encarnació (25 de març) 

i aportant les dates per calendacions. Aquest també fou el cas, lògicament, per 

a les actes notarials coetànies a Caldes de Malavella. El traspàs de l’any o 

alguna notificació destacada per a la comunitat, com ara la defunció del senyor 

jurisdiccional, era registrada mitjançant assentaments especials, que podien 

contenir figuracions esquemàtiques i un tractament caligràfic més acurat. 

Els documents són curts – generalment més curts que els protocols 

notarials – i oscil·len entre les tres i les deu línies; i només les reclamacions 

més llargues o els juraments requerien d’un espai suplementari. D’aquesta 

manera, en cadascun dels folis s’hi encabien entre quatre i set documents de 

mitjana. En funció del període, cada assentament era anunciat amb un “item”, o 

bé amb un signe convencional, en forma d’angle recte invertit, que servia com 

a cobertura de la primera paraula del text. Damunt de cada patronímic que 

intervenia en el document - però només en aquells on s’hi especifica una acció 

privada (una obligació o un jurament) - s’hi anotà una “f” còncava amb un 

senyal d’abreviació. Aquest signe, que podia abreujar “fides”, indicava 

l’atorgament de l’interessat. Per contra, cal indicar que als registres de cort no 

s’hi localitzen tantes inscripcions dorsals com les què habitualment s’introduïen 

en els  protocols notarials. Els documents per l’assentament dels quals es 

requeria el pagament d’una taxa presenten, això sí, una “p” -abreujant “precio”- 

seguida de la tarifa establerta.  

La documentació i les característiques dels registres de cort varien d’un 

lloc a un altre, normalment en funció de les atribucions jurisdiccionals de cada 

senyoria o dels diferents oficials amb els quals disposava. Depenent, en cada 

                                            
96 Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y del principado de Cataluña (Cortes 
de Cataluña), Real Academia de la Historia, Madrid, 1896, v.1, p. 379-380. 
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cas, de la complexitat institucional o del volum de documentació que calgués 

registrar i consultar, aquests llibres podien estar dividits en diferents sèries. És 

a dir; que es reservaven volums per tal d’assentar-hi determinades accions de 

la cort o bé processos complexos que s’estenien en el temps. Així, sabem que 

les diferents sales del justícia de la ciutat de València entre els segles XIV i XV 

elaboraven una àmplia gamma de llibres atenent als procediments judicials97. A 

l’altre extrem de la balança s’hi ubicaven institucions com la cort del batlle de la 

vila de Sant Feliu de Guíxols, on durant la catorzena centúria es confeccionà 

una única sèrie documental que reunia tota la documentació98. A Caldes de 

Malavella, durant el segle XIV, se’n distingeixen dues de separades: una que 

aplega els procediments per litigis de dret civil (que s’anomena Libri 

obligationum, cerimoniarum, empararum curie de Calidis) i una segona que 

recull els documents relacionats amb l’administració del territori i les 

transcripcions de les cartes dirigides o enviades als oficials de la cort99.  

En aquest sentit, el primer foli del registre de cort corresponent als anys 

1342 i 1343 (CL 23) s’intitula Liber obligationum, cerimonarium, empararum 

curie de Calidis. Tot i que la resta de llibres no mostren més descripcions 

d’aquest tipus, l’anunciat denota l’existència de sèries o categories 

documentals diverses dins mateix de la col·lecció de llibres de cort. En la sèrie 

que engloba l’esmentada definició s’hi haurien d’incloure la majoria de llibres de 

cort conservats. De fet, 15 dels 17 registres analitzats presenten les mateixes 

característiques que les recollides en aquest llibre amb intitulació específica (cf. 

taula 2). Als volums inclosos en aquesta sèrie proposem de descriure’ls com a 

llibres d’obligacions. Tal i com s’indica a la mateixa denominació 

contemporània, es tracta del recull d’obligacions, queixes i empares fetes 

                                            
97 Sobre el justícia de València, vegeu l’edició dels llibres d’aquest oficial per a les darreries del 
segle XIII ja assenyalats en la nota 73. 
98 Vegeu ORTI GOST, Pere, “Els remences i l’exercici de la jurisdicció als segles XIV i XV: una 
lluita pel poder polític” in Rosa LLUCH BRAMON, Pere ORTI GOST, Francesco PANERO i Lluís TO 
FIGUERAS (cur.), Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile nelle campagne 
bassomedievali, Centro Internazionale di Studi sugli Insediamenti Medievali, Cherasco, 2015, p. 
125-153. 
99 Encara un altre cas és el de la cort del veguer de Barcelona, en la qual l’any 1573 s’ordenà 
l’elaboració de sèries específiques que simplifiquessin la feina de la cort. Concretament es 
crearen 12 sèries diferents dedicades en particular a les sentències, els afers relacionats amb 
el dret d’herències,  les querelles, els reclams, les cartes reials, les fermes de dret adreçades a 
la cort episcopal, les cartes generals, les confessions judicials, els manaments, les empares, 
les fermes de dret i les penyores. Seguim a TORRAS SERRA, Marc: “Escrivanies judicials...” 
op.cit., p. 372 i 373. 
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davant de la cort jurisdiccional de Caldes. En tota la sèrie de registres que 

corresponen als llibres d’obligacions també s’hi troben fermes de dret, 

documents d’indemnitat o imposicions de penes, tal i com es descriu amb detall 

més endavant. Els documents foren registrats un darrera l’altre, en format de 

protocols, interromputs ocasionalment per l’anotació de la data crònica100. 

L’escrivà podria reservar alguns folis - deixant-los en blanc i continuant més 

endavant-  per a o qüestions que preveia més extenses; per exemple, per a la 

presentació d’un clam contra molts individus a la vegada. D’aquesta manera, 

l’ordenació crònica dels documents al llarg del registre es trenca per un seguit 

d’assentaments amb temàtica comuna i que contenen una lògica cronològica 

pròpia. 

  Com s’ha avançat, els llibres d’obligacions no haurien estat els únics que 

generava l’escrivania de la cort del batlle de Caldes. Han arribat fins avui un 

parell d’exemplars d’una segona sèrie que proposem de descriure com a llibres 

de cartes. Aquests volums recollien, en exclusiva, lletres, crides públiques i 

manlleutes que tenien a veure amb l’organització administrativa de la cort, dels 

seus oficials o de la pròpia baronia.   

Els llibres de cartes de Caldes de Malavella – AHG, Notaria de Caldes-

Llagostera CL 572 i CL 573 – presenten una conservació deficient. La totalitat 

del seus folis, afectats per humitats intenses, són de lectura extremadament 

complicada. Constatem però que en aquests dos registres majoritàriament s’hi 

copiaren cartes i pregons. Per això, a l’hora d’entendre la lògica que guiava la 

baronia en la classificació dels llibres específics, resulta fonamental l’únic 

registre de cort de Cassà de la Selva del període: el volum que presenta la cota 

AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 4 (corresponent al període 1328-1332). 

En aquest volum, que es troba en bon estat de conservació, s’hi documenten 

tots els tipus documentals, tant els que conformen el corpus dels llibres 

d’obligacions, com els que incloem en els llibres de cartes. Resulta significatiu, 

tanmateix, que les dues tipologies no fossin relligades cronològicament, seguint 

la seva pròpia data de registre. Per contra, els documents van ser separats en 

                                            
100 La data sol estar continguda a l’interior d’un polígon rectangular obert per l’extrem superior. 
El costat esquerra i la base del polígon són rectilínies (en algunes ocasions estan traçades 
doblement). En canvi, el costat dret és ondulat, imitant l’extremitat o la cua d’un animal. En 
algunes ocasions, a l’extrem superior del costat esquerra, l’escrivà hi remata un cap d’animal 
esquemàtic. 
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dues seccions diferents a l’interior del mateix volum. Es manté una separació 

física entre els documents que eren propis dels registres d’obligacions i els dels 

registres de cartes. La segregació, voluntària, marcava una diferència entre 

tipologies documentals. Ambdós corpus formen part de dos espais 

administratius i de treball significativament separats. A grans trets i en 

conclusió, els espais correspondrien a l’exercici de la justícia civil d’una banda 

(els llibres d’obligacions)101 , i al govern i l’administració de la comunitat de 

l’altra (els llibres de cartes). 

 
3.4. Consideracions metodològiques i propostes teòriques 
 
A continuació s’exposen les diferents tècniques de treball i les 

metodologies adoptades per als objectius descrits per aquesta tesi doctoral.  

Recordem que aquests objectius no eren altres que la descripció dels principals 

productes crediticis a l’abast de la població d’un espai local integrat, de la seva 

ubicació en el marc de les activitats econòmiques dels individus i de les 

famílies, i finalment de l’anàlisi de les formes de persecució de la morositat, 

sobretot les relatives als mecanismes de la cort. Així, s’han combinat tècniques 

específiques de la història institucional amb d’altre utillatge provinent de la 

història econòmica i social.  

 En primer terme, per a una descripció formal i quantificació de les 

tipologies creditícies, s’han aïllat cadascun dels crèdits localitzats, tractant de 

seleccionar formes estàndard vàlides al llarg del període analitzat. Amb aquest 

exercici s’han localitzat els tipus documentals més habituals operats per a cada 

crèdit, així com les clàusules que els particularitzaven. A la vegada, s’han 

observat les variacions al llarg del temps en aquests elements. Per a la seva 

quantificació, segons el cas, s’ha treballat amb buidatges extensius per la 

totalitat del període o bé s’han seleccionat espais cronològics particularment 

interessants, en què la doble sèrie de cort i notaria permetia d’observar 

l’activitat creditícia des de tots els seus vessants. Tal i com s’exposa més 

endavant, la cort no només aporta informació sobre el litigi o l’execució dels 

contractes, sinó que també s’hi registraven obligacions exnovo o fruit de 

                                            
101 Es tractava de l’exercici efectiu de la justícia (clam, empares, encants públics) o del recurs a 
una multa, les anomenades “escriptures de terç”, que sancionaven judicialment les obligacions 
contretes entre els particulars. Cf. capítol 6. 
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renegociacions de crèdits en aplicació d’una forma específica de compulsar els 

acords entre particulars 

En segon terme, pel que fa a la relació del crèdit amb el conjunt de les 

activitats econòmiques a la comunitat, s’han emprat diferents tècniques 

d’anàlisi. En els casos específics de Caldes de Malavella -per exemple en 

l’estudi de l’activitat contenciosa dels masos- i de Cassà de la Selva –per 

exemple en la recerca sobre l’activitat ramadera- s’ha tendit a treballar amb les 

eines de la prosopografia102. S’han individualitzat els noms dels actors socials, 

tot reconstruint els grups familiars i amb aquest objectiu fent ús del màxim 

nombre possible d’actes, molt particularment les referències a les professions, 

als llocs on habitaven els individus i, quan ha estat possible, a les actes 

matrimonials i als testaments. Amb tot, no pot passar per alt que la 

individualització de persones en comunitats més o menys àmplies presenta 

dificultats, per exemple en relació a la inestabilitat dels patronímics i dels noms 

a les fonts. En funció del cicle de la vida, per exemple, un mateix individu pot 

aparèixer a les fonts amb cognoms diferents. De la mateixa manera, una 

mateixa composició de nom i patronímic, en un mateix moment històric, pot 

ésser compartit per dos o més individus diferents103. A la vegada, un mateix joc 

compost de nom i patronímic pot aparèixer en moments aïllats i separats per un 

cert temps, circumstància que pot deure’s, per exemple, a l’arribada d’un nou 

cicle generacional a la família. Amb tot, hi ha marge per a l’error. S’ha intentat 

minimitzar aquest marge mitjançant el reconeixement metodològic que hi ha 

formes particulars de patronímics que no han pogut ser ubicades en un context 

familiar. És per aquest motiu, per exemple, que en el capítol 9 es presenten un 

bon nombre d’unitats familiars de Cassà de la Selva que no han pogut esser 

convenientment identificades. 

En d’altres casos en què l’aproximació als actors socials no ha pretès 

ésser tan qualitativa, s’ha optat per una identificació individual, assignant 

numeracions específiques a cada forma de nom però sense pretendre la 
                                            
102 Vegeu al respecte GENET, Jean-Philippe; LOTTES, Günther, L’État modern et les élites, XIII-
XVIII siècles. Apports et limites de la méthode prosopographique, Publications de la Sorbonne, 
París, 1996 i també VERBOVEN, Koenraad; CARLIER, Myriam; DUMOLYN, Jan, “A Short Manual to 
the Art of Prosopography” in KEATS-ROHAN, K.S.B (ed.), Prosopography Approaches and 
Applications: a Handbook, Oxford University Press, Oxford, 2007, p. 35-69.  
103 Qüestions igualment detectades en els registres jurisdiccionals d’abast local anglesos del 
període, i que han estat posades de relleu per BRIGGS, Chris, Credit and village society... 
op.cit., p. 228-233. 
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reconstrucció de grups familiars. En el cas dels actors més recorrents a les 

fonts (tant com a prestadors, com a prestataris, com a denunciants o com a 

denunciats) s’ha procurat un anàlisi particularitzat –resseguint igualment les 

notícies en el conjunt de fonts - que assegurés que tractàvem amb un mateix 

individu.  

Finalment, en relació a l’anàlisi dels mecanismes de la cort, s’han operat 

diverses tècniques. D’entrada, tal i com ja s’ha avançat en l’anterior capítol, 

s’ha recorregut a la història del dret, a les ordinacions i als costums territorials 

com a marc de referència. L’objectiu ha estat entendre els mecanismes de cort 

i proposar un iter processal determinat, que casés bé amb les previsions del 

marc legal englobant. S’ha volgut entendre el marc institucional i legal que 

operava a la baronia de Llagostera al segle XIV en relació, sobretot, al dret 

d’obligacions, que era el que regia el crèdit privat. Així mateix, hem procurat 

entendre aquest marc institucional a través d’una reflexió comparativa, 

especialment amb el cas de les corts d’abast local de Sant Feliu de Guíxols i de 

Sabadell104. 

A la vegada, al llarg de la tesi, el lector s’adonarà que els mecanismes 

de cort han estat permanentment posat en relació amb els comportaments 

econòmics o bé amb objectius contenciosos per part dels litigants, que solien 

respondre dels propis interessos de classe. En aquest sentit, s’ha procurat 

comptar amb el bagatge de la història econòmica i institucional, especialment 

de les escoles que han fet èmfasi en l’evolució de les institucions com el fruit 

d’una negociació permanent entre actors socials, i en què les relacions de 

poder històricament han adquirit un paper central105.  

  

                                            
104 Vegeu respectivament SALES I FAVÀ, Lluís, La jurisdicció a Sabadell… op.cit. i MARCÓ, 
Xavier; SALES I FAVÀ, Lluís, “Crèdit i estratègies comercials a les corts jurisdiccionals d’abast 
local (segles XIV-XV)” in ORTI, Pere; VERDÈS, Pere (eds.), El sistema financer al final de l’Edat 
Mitjana: instruments i mètodes (en premsa). 
105 En aquest sentit, seguim tant les aproximacions més teòriques plantejades per la Nova 
Història Econòmica i Institucional de les dècades de 1970 i 1980, com les propostes més 
recents de renovació metodològica centrades en la interacció dels individus i dels grups com a 
realitats que modelaven les institucions. Pel primer cas, vegeu NORTH, Douglass C., Structure 
and change in economic history, Norton cop., Nova York, 1981, pel segon, vegeu molt 
especialment els treballs sobre l’època moderna de IMÍZCOZ, José María, entre els quals 
“Actores, redes e processos: reflexiones para una historia más global”, Revista da Faculdade 
de Letras, 5 (2004), p. 115-140. 
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4. LA BARONIA DE LLAGOSTERA I EL SEU ENTORN. UN CONTEXT 
GEOGRÀFIC, POLÍTIC I SOCIAL AL SEGLE XIV 
 
 El present capítol descriu l’espai que fa d’escenari pels fets tractats en 

aquesta tesi doctoral. L’aproximació que s’hi proposa és, a la vegada, 

ecològica, demogràfica, social i governativa. Els primers paràgrafs volen 

delimitar políticament un territori que comptà amb una identitat particular durant 

la baixa edat mitjana i l’època moderna. 

 
 4.1. La creació de la baronia de Llagostera 
 

L’any 1324 el rei Jaume II va donar la vila i el territori de Llagostera al 

noble Ot de Montcada. D’aquesta manera, es  posaven els fonaments per a la 

constitució d’un nou espai baronial a la Catalunya Vella que seria ampliat pocs 

anys més tard amb la donació de la veïna Caldes i el seu propi terme.  Aquesta 

zona havia estat un antic domini comtal des de l’alta edat mitjana, i les 

transmissions als Montcada el consolidaren com un nou espai nobiliari, 

l’anomenada baronia de Llagostera106.  

Aquestes donacions, esdevingudes a mitjan dècada de 1320,  

s’insereixen en una context general d’alienació del patrimoni de la corona. Però 

la majoria d’apropiacions de territoris reials per part d’alguns sectors privilegiats 

en aquesta època sabem que no foren en concepte de donació. En general 

eren vendes del patrimoni de la corona que tenien com a objectiu el 

finançament de la monarquia per fer front al cost de les diferents aventures 

bèl·liques107. Això suposà una pèrdua de poder efectiu del monarca i dels seus 

                                            
106 Malgrat que els Montcada reberen totes les capacitats jurisdiccionals sobre aquest territori, 
la historiografia ha tendit a no definir-lo com una baronia fins l’any 1375, en què Pere III ratificà 
les donacions a Gastó de Montcada. Vegeu ACA, Cancelleria, reg. 927, f.52r-53v (1375-II-26). 
Entre aquesta bibliografia vegeu, per exemple, BOTET SISÓ, Joaquim, “Caldes de Malavella” in 
CARRERAS CANDI, Francesc (ed.), Geografia general de Catalunya, Establ. editorial de Albert 
Martín, Barcelona, s.d., v. 4, p. 974. De la seva banda, Mario Zucchitello entengué que la 
ratificació de les donacions podia estar relacionada amb el conflicte per la jurisdicció del castell 
de Lloret. Vegeu ZUCCHITELLO, Mario, “Jurisdiccions compartides: els exemples de Tossa i 
Lloret de Mar”, Quaderns de la Selva, 13 (2001), p. 121.   
107 Sobre la venda de patrimoni reial en diferents contextos bèl·lics del període, vegeu ORTI 
GOST, Pere, “Les alienacions del patrimoni reial i el finançament de la conquesta de Sardenya 
de 1323-1324” in SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Manuel; FERRER MALLOL, Maria Teresa; MUTGÉ VIVES, 
Josefina (coords.), La Corona catalanoaragonesa i el seu entorn mediterrani a la Baixa Edat 
Mitjana: actes del seminari celebrat a Barcelona, els dies 27 i 28 de novembre de 2003, CSIC, 
Barcelona, 2005, p. 239-272 i també SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Manuel, “Después de Aidu de Turdu 
(1347): las repercusiones de los sucesos de Cerdeña en el patrimonio real” dins IDEM, Pagar al 
rey en la corona de Aragón durante el siglo XIV, CSIC, Barcelona, 2003, p. 121-142. 
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oficials en els diferents territoris dels estats de la Corona d’Aragó. Aquesta 

tendència general seria reconduïda sobretot a partir del regnat de Martí I, 

moment en el qual es començaren a forçar algunes reincorporacions de les 

senyories alienades, tot i que aquest no fou el cas de la baronia de 

Llagostera108. 

La donació del conjunt dels territoris tractats es va consumar en dos 

temps. Primerament, el 29 de març de 1324, Jaume I entregava el castell de 

Llagostera en franc alou a Ot de Montcada, cedint-ne tota la jurisdicció, la civil i 

la criminal109. Dos anys més tard, el 7 i el 8 de març del 1326, es registrava la 

donació de Caldes de Malavella i de Cassà de la Selva de la Selva110. 

Aquestes darreres foren fetes en condicions semblants a la de Llagostera, si bé 

hi prengué cert protagonisme documental el comte d’Urgell, l’infant Alfons, que 

s’encarregà de ratificar-les. La donació de Caldes no tan sols afectava a la vila i 

al seu terme, sinó també a cinc parròquies més del seu entorn: Santa Seclina, 

Franciac, Caulès, Tossa de Mar i Lloret de Mar111. Franciac, al nord, Caulès, a 

la serra d’Ardenya-Cadiretes i Santa Seclina, a cavall de la serra i del camí que 

connectava amb Vidreres, eren, clarament de pertinentiis baiulis ville 

Calidarum, en canvi, les donacions de Lloret i Tossa, tal i com veurem una mica 

més endavant, estaven posant les bases d’un conflicte jurisdiccional que 

s’estendria al llarg del segle XIV.  

De moment, retinguem que amb aquesta donació el rei contribuïa a 

fragmentar encara més la jurisdicció del sector meridional del bisbat de Girona, 

és a dir, del territori corresponent a l’ardiaconat de la Selva. Aquest espai era 

majoritàriament en mans nobiliàries, ja que gran part del territori es trobava dins 

els límits del vescomtat de Cabrera. Amb la transferència als Montcada de 

Caldes de Malavella i de Llagostera, el monarca prioritzava l’enfortiment dels 

vincles amb una de les famílies nobles amb més ascendent a la cort reial al seu 

                                            
108 Sobre la recuperació del patrimoni reial, vegeu l’article ja clàssic de FERRER MALLOL, Maria 
Teresa, “El patrimoni reial i la recuperació dels senyorius jurisdiccionals en els Estats catalano-
aragonesos a la fi del segle XIV”, Anuario de Estudios Medievales, 7 (1970-1971), p. 351-492.  
109 Vegeu la donació de Llagostera a Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA), Cancelleria, reg. 225, f. 
227r-228v (1324-III-29). 
110  Vegeu la donació de Caldes a ACA, Cancelleria, reg. 228, f. 49v-51r (1326-III-7) i, 
seguidament, la de Cassà a ACA, Cancelleria, reg. 228, f. 51v-52v (1326-III-8).  
111 Santa Seclina, Franciac i Caulès eren aleshores parròquies autònomes, si bé fins el segle 
XIII havien estat sufragànies de Caldes. Vegeu MALLORQUÍ Elvis, Parròquia i societat rural al 
Bisbat de Girona, segles XIII i XIV, Fundació Noguera, Barcelona, 2011, p. 549 i ss. 
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propi poder territorial. A més, això suposà l’aparició dels Montcada en el control 

d’espais jurisdiccionals situats a les comarques gironines i un punt d’inflexió en 

la influència d’aquest llinatge en el conjunt del territori, com ho demostra el fet 

que dos anys després de la donació, un altre membre de la família, Gastó de 

Montcada, fos nomenat bisbe de Girona, càrrec que ostentaria entre 1328 i 

1334, moment de la seva mort112. La seva curta estada a la seu episcopal va 

ser aprofitada pel seu germà, Ot de Montcada, per a que consentís les obres 

que havia començat de fortificació de l’església de Llagostera per tal de fer-ne 

un ús defensiu113.  

Ot I, dit el Vell, primer senyor de la nova baronia, fou força influent a la 

cort reial, fins el punt que es convertí en el novè senescal reial. El seu pare 

també ho havia estat, així com algun dels seus avantpassats. Tot i l’important 

pes d’aquest personatge dins la cort, que, segons la crònica del Cerimoniós, 

arribà a ser el seu padrí de naixement, segurament la peça clau d’aquest 

moment en el tauler de la política d’aliances familiars fou Elisenda de 

Montcada, germana d’Ot I. L’any 1322 es convertia en la darrera muller de 

Jaume II, després que el rei - un cop morta Maria de Xipre - enviudés per darrer 

cop. Les donacions dels territoris que ens concerneixen probablement havien 

estat les dotacions nupcials del propi monarca a la jove Montcada114. Després 

de la mort del Jaume II, l’any 1327,  la reina, viuda però encara amb molts anys 

de vida per endavant, va dotar i fundar el monestir de Pedralbes, al pla de 

                                            
112 SOBREQUÉS, Santiago, Els Barons de Catalunya, Editorial Teide, Barcelona, 1957,  p. 126 i 
ss.; PUIG  OLIVER, Jaume; MARQUÈS PLANAGUMÀ, Josep Maria (ed.), Lletres del bisbe de Girona: 
segle XIV, IEC-Ajuntament de Girona-Facultat de Teologia de Catalunya, Barcelona, 2007, p. 
218. Sobre els antecedents i la formació del llinatge nobiliari vegeu SHIDELER, Johan C., Els 
Montcada: una família de nobles catalans a l'Edat Mitjana: 1000/1230, Edicions 62, Barcelona, 
1987 i també SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Antonio, “Baronías de los Moncada en los reinos de la 
Corona de Aragón: fondos documentales inéditos para su estudio”, Aragón en la Edad Media, 
20 (2008), p. 737-755.   
113 Vegeu Arxiu Diocesà de Girona (ADG), G-8, f.26r (1332-VI-4). El castell de Llagostera 
s’erigiria al llarg del segle XIV com el principal centre emissor de jurisdicció dels Montcada 
sobre el conjunt de la baronia. L’any 1381 sembla que s’hi dugueren a terme noves obres de 
reforma, en el marc de les quals, a banda de la construcció d’un nou portal, s’instal·laren 
pedres cum signio de Montecatheno et aliis signis. Vegeu AHG, Notaria de Girona, Gi 1-125, 
f.73v (1381-IV-25). Sobre el castell i murs de Llagostera, vegeu CANTÓ, Josep; MASCORT, 
Antoni, Les muralles de Llagostera, Ajuntament de Llagostera, Llagostera, 1999 i també LLINÀS, 
Joan, “El castell i les muralles de Llagostera. Història i evolució del nucli antic de població” in 
ALBÀ, Marta; MALLORQUÍ, Elvis (coord.), Història de Llagostera. Les claus del passat, 
Ajuntament de Llagostera, Llagostera, 2010, p. 165-190. 
114 Vegeu el nostre estudi SALES FAVÀ, Lluís, “El setge i l’ocupació del castell de Cassà de la 
Selva (1329): un conflicte jurisdiccional entre senyories provocat per les alienacions del 
patrimoni reial”, Quaderns de la Selva, 22 (2010), p. 55–77. 
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Barcelona115.  Durant gairebé quaranta anys hi residí exercint com la primera 

de les prioresses del cenobi. 

Ot I i el seu fill Pere de Montcada foren els primers senyors d’aquest 

antic domini reial ara transferit a la noblesa116. Ot I el gestionà des del 1324-

1326 fins el 21 de juliol del 1341, el moment de la seva mort, i el seu fill 

n’estaria al càrrec seguidament fins la data del seu traspàs, que va esdevenir-

se a Montblanc el 10 d’agost del 1358117. El succeí el seu fill Gastó, que l’any 

1375 rebé la confirmació dels dominis al nord-est de Catalunya per part del 

rei118. Van ser senyors clarament absentistes, fent comptades i breus estades 

als seus dominis, ja que l’exercici dels càrrecs a la cort reial els mantenia 

allunyats119.  

 
4.2. L’espai físic 
 
Avui, tota aquesta zona es troba a l’encreuament entre les comarques 

administratives de la Selva, el Gironès i el Baix Empordà (cf. mapa 1). Es tracta 

d’un gran territori en forma de “L” invertida,  d’uns 260 quilòmetres quadrats. El 

conjunt és certament poc compacte a nivell físic, ja que s’obre amb facilitat per 

la vessant nord i oest, seguint la riba de l’Onyar fins al pla de Girona, però en 

canvi connecta malament la plana amb les poblacions costaneres  de  Lloret i 

                                            
115 Sobre la reina Elisenda vegeu molt especialment CASTELLANO TRESSERRA, Anna, Origen i 
formació d’un monestir femení. Pedralbes al segle XIV (1327-1411), Tesi Doctoral inèdita, 
Universitat de Barcelona, Barcelona, 1996; BALASCH, Esther; ESPAÑOL, Francesca (ed.), 
Elisenda de Montcada: una  reina  lleidatana  i  la  fundació  del Reial  Monestir  de  Pedralbes, 
Associació Amics de la Seu Vella, Lleida, 1997. 
116 Pere de Montcada ostentaria el càrrec cortesà de majordom almirall amb Pere III, just 
després del curt regnat d’Alfons III. Aquest darrer monarca hauria estat poc favorable als 
interessos dels Montcada, segons SOBREQUÉS, Santiago, Els Barons... op.cit., p. 127.  
117 Als registres notarials de Caldes es conserven sengles trasllats dels obituaris d’Ot i de Pere 
de Montcada. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 21, f.18r (1341-VII-25): Die 
mercuri, intitulata octavo kalendas augusti anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo 
primo, fuit denunciatum et dictum curie et universitati hominum ville et parrochie de Calidis, 
quod nobilis dominis, Otho de Montecateno, migravit ab hoc seculo in villa de Montealbo, die 
sabbati proxime preterita, intitulata duodecimo kalendas augusti anno Domini millesimo 
trecentesimo quadragesimo primo. Et cuius anima in pace semper requiestat.  L’anunci de la 
mort d’Ot de Montcada es feia a Caldes només quatre dies després que aquesta s’hagués 
produït a Montblanc. Sobre el traspàs de Pere de Montcada, vegeu AHG, Notaria de Caldes-
Llagostera, CL 54, f.2r (1358-VIII-10): Nobilis dominis, Petrus de Montecatheno, migravit ab hoc 
seculo die veneris, decima die augusti anno a nativitate domini millesimo trecentesimo 
quinquagesimo octavo, cuius anima requiestat in pace. Amen. 
118 ACA, Cancelleria, reg. 927, f. 52r-53v (1375-II-26). � 
119 Tan sols un exemple d’ocasional estada a la baronia és la que va fer Pere de Montcada 
durant dos dies de maig del 1349, tal com mostren diversos documents amb els quals definí 
comptes amb els diferents batlles de la baronia. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 
34, f. 49v (1349-V-5) i CL 34, f. 50r (1349-V-6). 
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Tossa. En aquest vessant, el massís de l’Ardenya-Cadiretes actua una barrera 

ben difícil de franquejar. Encaixonats en torrenteres ben estretes, és més 

senzill arribar a alguns punts d’aquesta costa per mar que no pas per terra. Ens 

trobem, per tant, davant d’una territori poc cohesionat, amb una brusca 

separació entre la plana i la muntanya.  

 
Mapa 1. Medi físic de la baronia de Llagostera 
 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 
La mala comunicació entre els dos espais, la depressió central i la 

serralada marítima, marcarà la història humana a la baronia. Les principals 

atribucions administratives i econòmiques s’ubicaren a Caldes o a Llagostera, 

mentre que el vessant marí restarà com un espai subsidiari. A més, cal 

esmentar que durant la baixa edat mitjana les vies de comunicació importants 

actuaren precisament com a límits de la baronia i, en canvi, no l’ajudaren en la 

seva cohesió interna. Pel nord-oest, seguint les lleres del Ter i de l’Onyar, hi 

transitava el camí ral, que feia les funcions de frontera. Al sud, l’espai es 

trobava limitat per la localitat de Blanes, amb un nucli en creixement, i la conca 
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de la Tordera, que és una plana al·luvial que connectava el mar amb els espais 

interiors del vescomtat de Cabrera. D’una forma molt semblant, al nord, la vila 

de Sant Feliu de Guíxols i la vall d’Aro, que eren punt de partida d’un altre camí 

que connectava amb la plana gironina, tancaven la baronia dels Montcada i, en 

certa manera, condemnaven a aquest territori a no tenir una sortida natural al 

mar que estigués ben connectada amb l’interior.   

L’espai central de la baronia era al sud-est de la depressió de la Selva, 

entre les conques de l’Onyar i de la Tordera i les elevacions de les Gavarres i 

de l’Ardenya. Pel sud-oest afrontava amb l’eix Sils-Vidreres, una plana que, 

pocs quilòmetres més al sud, dóna pas a l’anomenada Marina de la Selva, que 

és el nom tradicional que rep la comarca definida per la conca de la Tordera i 

que es troba a cavall amb l’alt Maresme. Pujant per sud-est, la façana marítima 

és ocupada per la serra de l’Ardenya. Encara a l’est, hi ha l’entrada a la vall 

d’Aro, una estreta depressió marítima que, com la de la Tordera, facilita el pas 

fins a la costa. El nord-est limitava amb el massís de les Gavarres, de pendents 

menys abruptes  però que també constitueix una barrera natural que tanca el 

context físic. L’oest és un espai de confluència de rieres que baixen de 

l’Ardenya. Aquesta zona compta amb una xarxa d’aiguamolls i estanys de 

caràcter estanc, a l’entorn de la plana de Sils-Vidreres120, on hi van a parar 

alguns dels afluents d’aigua. D’altres rieres, en canvi, suposen les principals 

aportacions de la Tordera o de l’Onyar. Pels seus usos humans, foren 

importants el torrent de Bagastrà, un afluent de l’Onyar, i la riera de Malavella. 

Al nord de Caldes hi trobem la riera de Benaula,  que també aboca les seves 

aigües a l’Onyar. 

Com veiem, aquesta és una àrea fèrtil, regada pels rius i per les diverses 

rieres que neixen a la muntanya, algunes de les quals tan sols duen aigua a la 

primavera o a la tardor, quan hi ha excés hídric a la serra. La regió sud-oest de 

l’espai central, la de Caldes, és plena de turons baixos, successius, que 

acaben configurant un terreny accidentat, ple d’ondulacions. En canvi, el nord-

est, definit per la riera de Gotarra i que s’estén des del nord de Llagostera fins a 

Cassà, és una zona certament més plana i enclotada. La plana seca és 

productora de cereals i lleguminoses. Allí on hi trobem majors acumulacions 

                                            
120 Vegeu MERCADAL COROMINAS, Gabriel, Notes històriques i geogràfiques de l'antic estany de 
Sils límits, termes i hidrònims, Ajuntament de Sils, Sils, 2006.  
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d’aigua, en canvi, s’hi esperonà el conreu d’altres productes que requereixen 

més aportació hídrica, especialment del lli. 

Per la seva banda, la zona del massís de l’Ardenya compta amb una 

orografia escarpada i pedregosa. Gaudeix -i en algunes zones a la baixa edat 

mitjana, probablement també gaudia- d’una vegetació frondosa i d’un sotabosc 

abundant. Els torrents que s’abraonen al mar no han aconseguit obrir-se pas a 

través de la serra i, per tant, constitueixen ports naturals però amb una 

comunicació dificultosa o gairebé inexistent cap a l’interior. Aquestes 

característiques convertiren l’interior de la serra en un espai feréstec,  

dèbilment habitat. Malgrat tot, es tracta d’un massís relativament estret si el 

comparem amb d’altres trams de la serralada marítima, sobretot aquells que 

s’estenen al llarg del l’Alt Maresme. Les crestes fan entre 400 i 500 metres però 

són a menys de 3 quilòmetres  de la costa121. Entre Lloret i Tossa, precisament, 

la façana marítima rebaixa els espadats i garanteix una millor comunicació 

entre els dos ports. De Lloret cap al sud, a més, les platges es fan  amples i la 

comunicació amb Blanes resulta més àgil. És per això que les concentracions 

de població es donaren, precisament, a l’entorn de la costa, entre Lloret i 

Tossa, amb una tendència natural a la comunicació amb el sud que acabaria 

condicionant el futur polític del territori.  

  La serralada aporta productes propis del bosc espès mediterrani i 

sobretot de les espècie d’arbre predominant, l’alzina surera i l’alzina. El 

carboneig hi és ben documentat. A la serra, la població medieval també hi feia 

créixer oliveres. En canvi, els habitants de la costa podien haver explotat el 

recursos marins, tot i que les fonts medievals no solen ser explícites pel que fa 

a aquestes activitats122. 

 
4.3. El contingent humà 
 

Determinar quin era el pes demogràfic del conjunt d’aquesta regió a la 

baixa edat mitjana requereix un esforç que de moment la historiografia no pot 

resoldre amb precisió. Disposem d’algunes eines que ens hi acosten, 

                                            
121 BARBAZA, Yvette, El paisatge humà de la Costa Brava, Edicions 62, Barcelona, 1988, v.1, p. 
39-41.  
122 El castellatge (castelarii) i el delme del peix de Lloret, l’any 1337, s’arrendaven per 50 s. 
anuals. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 12, f. 137v-138r (1337-I-13). Sobre el 
delme del peix de Tossa, vegeu la nota 219. 
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especialment dels fogatjaments. És sabut que els fogatges foren un dels 

mecanisme emprats per a distribuir els donatius reials acordats en corts, 

atenent al nombre de focs de cada localitat. La informació que recullen amb 

freqüència s’ha utilitzat amb finalitats demogràfiques, com si es tractés d’un 

cens de població123. Però els fogatges presenten diversos problemes en la 

interpretació, tal com han advertit els autors que n’han estudiat la mecànica 

(com es feien els recomptes), les seves aplicacions fiscals124, o les implicacions 

en el camp del dret públic i de les institucions125. 

Durant la segona meitat del segle XIV, les corts generals de Catalunya 

decidiren concedir una sèrie de profertes al rei per a poder finançar les 

empreses bèl·liques contra Castella. Alguns dels donatius es recaptaven via 

fogatge, fet que requeria elaborar els fogatjaments a través dels quals es 

distribuïen les sumes a recaptar en funció dels focs de les comunitats.  

El fogatjament del 1358 és el primer recompte al Principat de Catalunya 

d’aquestes característiques del qual es té notícia126. Tot i que es tracta d’un 

fogatjament parcial, perquè no hi participaren els nuclis de població del 

patrimoni reial, reflecteix la totalitat dels focs de la baronia de Llagostera en el 

moment. Segons el document que recull el recompte, a la baronia hi havia 556 

focs dels Montcada, 175 eclesiàstics i 1 foc aloer. Per tant, el conjunt del 

territori fou avaluat en 732 focs. El text del fogatjament no distribueix els focs 

entre les diferents localitats de la baronia i aparentment no esmentava els 

termes de Lloret i de Tossa, tot i que molt probablement estaven inclosos en els 

175 focs eclesiàstics, ja que en aquesta època, ambdues parròquies ja es 

trobaven sotmeses a la jurisdicció de la pabordia de la seu de Girona (Lloret) i 

del monestir de Ripoll (Tossa).  

                                            
123 Una visió general sobre els fogatges medievals fou oferta ja fa vint anys per FELIU, Gaspar, 
“La demografia baixmedieval catalana. Estat de la qüestió i propostes de futur”, Revista 
d’Història Medieval, 10 (1999), p. 13-43. 
124 ORTI GOST, Pere, “Una primera aproximació als fogatges catalans de la dècada de 1360”, 
Anuario de Estudios Medievales, 29 (1999), p. 747-774 i del mateix autor “El Consell de Cent 
durant l’Edat Mitjana”, Barcelona Quaderns d’Història, 4 (2001), p. 21-48. 
125 ESTRADA-RIUS, Albert, “La percepció del fogatge de 1359 a Barcelona: un exemple de 
col·laboració entre les fiscalitats estamental i municipal”, Barcelona Quaderns d’Història, 4 
(2001), p. 59-78. 
126 Fou editat per PONS GURI, Josep Maria, “Un fogatjament desconegut de l’any 1358”, Boletin 
de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 30 (1963-1964), p. 323-498. 
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Posteriorment, disposem també de les dades que oferí el fogatjament 

general pactat a les Corts de Cervera del 1359127. Aquest cop, el recompte de 

focs va ser efectuat l’any 1360 i va ser revisat parcialment pel que fa al braç 

reial cinc anys després. Les dades sobre el territori dels Montcada resulten molt 

semblants a l’anterior fogatjament. La suma dels llocs eclesiàstics, Lloret, 

Tossa i també Caulès, oferia un nombre de focs de 156128.  De la seva banda, 

els tres nuclis urbans principals del territori, Cassà, Llagostera i Caldes 

comptaven en aquell moment amb 165, 175 i 172 focs respectivament. 

D’aquesta manera, els pesos demogràfic de les viles i del seu terme estaven 

gairebé equilibrats entre si. Sumant els focs que es consignaven per aquestes 

tres parròquies i Franciac, la dada, de 556 focs, era exactament la mateixa que 

oferia en el fogatjament parcial de dos anys abans pel que fa al conjunt de la 

jurisdicció dels Montcada. Separadament, la parròquia de Franciac remetia a 

44 focs, que per fer-nos una idea sobre la relació demogràfica amb Caldes, 

representava una quart part de les unitats fiscals consignades en aquesta vila. 

Cal tenir en compte que aquest és l’únic fogatjament del segle XIV que oferirà 

dades separades per a aquesta petita parròquia129. 

Divuit anys després s’elaborà un altre recompte, per ordre de les corts 

de Barcelona del 1378 130 . El fogatjament indicava que Caldes, Cassà, 

Llagostera, Lloret i Tossa sumaven 417 focs, un nombre sensiblement inferior 

al fogatjament de 1360. Els termes centrals de l’estat senyorial, Cassà, Caldes i 

Llagostera, només comptaven en aquells moments amb 284 unitats fiscals. A 

més, cal tenir en compte que aquest  fogatjament ja incloïa Franciac a la 

parròquia de Caldes. Per la seva banda, Lloret i Tossa es podien haver 

mantingut en xifres semblants a les que s’oferien divuit anys abans, l’any 1360. 

D’aquesta manera, Lloret comptava amb 67 focs, 1 mes que en l’anterior 

fogatjament, i Tossa amb 66 focs, 15 menys que les dades ofertes en l’anterior 

                                            
127 IGLÉSIES FORT, Josep, “El fogaje de 1365-1370. Contribución al conocimiento de la población 
de Cataluña en la segunda mitad del siglo XlV”, Memorias de la Real Academia de Ciencias y 
Artes de Barcelona, 34 (1962), p. 249-356. 
128 En aquest fogatjament, Lloret hi fou descrit incorrectament com un lloc de jurisdicció del 
monestir de Ripoll, enlloc d’atribuir-lo a la seu de Girona.  
129 Per la seva banda, la inexistència de referències a la parròquia de Santa Seclina, en tots els 
fogatjaments, es deu al fet que sempre degué ser inclosa en el recompte de Caldes de 
Malavella.  
130 Vegeu REDONDO GARCÍA, Esther (ed.), El fogatjament general de Catalunya de 1378, CSIC, 
Barcelona, 2002. 
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ocasió. En canvi, les parròquies centrals eren les que oferien dades més 

divergents amb els anteriors recomptes. Si en les creiem, resoldrem que la 

població dels termes de Caldes Llagostera i Cassà havia tingut una baixada 

general, en menys de vint anys, del 49%. Molt probablement aquesta davallada 

no era estrictament demogràfica, sinó que es devia a la utilització de criteris 

diferents a l’hora de recomptar focs.    

 
Taula 3. Nombre de focs recomptats amb fins fiscals (fogatges) a la baronia de 
Llagostera (s.XIV)  
 

 1358 1360 1378 
Caldes  172 81 
Cassà  165 99 
Llagostera  175 104 
Caulès 732a 9 - 
Franciac  44 - 
Lloret  66 67 
Tossa  81 66 
Totals  712 417 

Elaboració pròpia a partir de PONS GURI, Josep Maria, “Un fogatjament desconegut...” op.cit.; IGLÉSIES 
FORT, Josep, “El fogaje de 1365-1370…” op.cit.; REDONDO GARCÍA, Esther, El fogatjament general... op.cit. 
 
a. Es compten 556 focs nobiliaris, 175 eclesiàstics i 1 d’aloer. 
 

Entre el moment immediatament anterior als fogatjaments que acabem 

de repassar i les dècades de 1330 i 1340, la població podia haver minvat 

considerablement. Tal i com sembla desprendre’s de les dades, la població es 

trobava, de fet, en una tendència decreixent que s’havia iniciat a partir de la 

Pesta del 1348 i que podia haver-se accentuat amb les crisis de subsistència 

de les dècades de 1360 i 1370.  

Prenent les dades del 1358 i del 1360, els 732 o 712 focs, i aplicant un 

coeficient mitjà de 4,5 individus per a cada foc, interpretem que en el conjunt de 

la baronia en aquella època hi podien haver residit a l’entorn de 3.500 

persones. En aquestes dades s’hi ha de tenir en compte els descomptes de 

focs, que es podien deure a la presència d’alguns focs mendicants, a les 

reduccions pactades a les Corts o bé al frau i l’ocultació de les dades per part 

del propi estat baronial. Si a això s’hi afegeix la minva poblacional provocada 

per les mortaldats, hipotèticament la baronia de Llagostera podia comptar entre 

1330 i 1350 amb unes 4.000 ànimes. Una part important d’aquesta població 

residia en els tres principals nuclis de Caldes de Malavella, Llagostera i Cassà 

de la Selva, amb una població que difícilment arribava als 1.000 habitants. Si 
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tenim en compte també que els termes d’aquestes tres viles eren molt amplis, 

podem concloure que els nuclis eren de reduïdes dimensions.  

 
 4.4. El territori i la petjada humana 
 

El territori de la baronia de Llagostera estava compost a mitjan segle XIV 

per una petita xarxa de nuclis de població agrupada. Aquests llocs centrals 

estaven envoltats d’un hàbitat més dispers, en forma de masos. Als masos -

pràcticament en exclusiva- s’hi trobaven els pagesos remences, sotmesos a les 

servituds feudals de cadascun dels senyors alodials. Aquests agricultors solien 

ser els senyors útils de les terres que treballaven i de les cases on s’estaven.  

Aquestes unitats d’explotació s’agrupaven en veïnats. Els veïnats 

compartien un sistema de camins de trànsit i d’accés a recursos comunitaris, 

com per exemple el bosc. Hipotèticament també devien ser l’espai de 

sociabilitat preferent dels pagesos.  

Tot i que l’objectiu d’aquesta tesi doctoral no ha estat el d’avaluar la 

riquesa dels masos per exemple a través d’un estudi prosopogràfic, s’han 

recollit una sèrie d’informacions que acrediten el relatiu benestar de la majoria 

dels seus habitants, així com la capacitat de diversificar les opcions productives 

familiars131. El recurs general al crèdit, tal i com s’explica més endavant, és un 

dels indicis que apunten que la majoria de famílies pagesos no vivien en una 

situació de precarietat material. Ben al contrari, aquest era un mecanisme que 

d’una banda els servia per atenuar les crisis agràries cícliques i, de l’altra, que 

els permetia d’ampliar l’explotació o augmentar-ne la rendibilitat. 

L’enquadrament territorial i jurídic d’aquesta població rural pot ser 

abordat des de diferents vessants. En primer terme, cal tenir en compte les 

diverses senyories alodials que operaven a la zona i que en conseqüència 

imposaven el seu control particular no tan sols sobre el parcel·lari, sinó també 

les persones. Els protocols notarials i els registres de cort, la massa 

documental analitzada, evidencien una enorme diversitat de senyories que 

posseïen masos. No és objecte d’aquest estudi de fer-ne una relació 

                                            
131 Tal i com ha descrit per a la veïna Vall d’Aro MARCÓ I MASFERRER, Xavier, “La diferenciació 
pagesa a la Catalunya baixmedieval: la revisió del cas de la vall d’Aro”, Estudis d’Història 
Agrària, 21 (2008), p. 125-149. 
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exhaustiva, tot i que les seves implicacions són analitzades amb més detall en 

el capítol 13.  

Per exemple, pel cas dels territoris de Caldes, Franciac, Caulès i Santa 

Seclina s’han identificat un total de 79 masos, que podrien correspondre a la 

meitat dels realment existents a mitjan segle XIV132. Les 79 famílies que els 

habitaven estaven sotmesos a un mínim de 20 senyories diferents, tan 

eclesiàstiques com laiques (cf. taula 4, a l’annex). Entre aquests darrers 

destaquen els propis Montcada. Amb tot, sabem del cert que en el període 

estudiat tan sols una part dels masos i focs de l’espai senyorial estaven 

adscrits, alhora, tant a la plena jurisdicció com a l’alou dels Montcada. En 

aquest sentit cal esmentar el pes específic de senyories territorials com ara 

l’Almoina del Pa de la Seu de Girona, el monestir de Sant Pere de Galligants o 

l’Altar de Sant Llorenç també de la Seu, totes elles institucions de la ciutat de 

Girona. També sabem que hi tenien interessos, per exemple, el monestir de 

Sant Salvador de Breda, el de Santa Maria d’Amer, el de Sant Feliu de Guíxols 

o el castell de Cassà de la Selva, que com veurem restava sota la titularitat 

d’un petit senyor feudal. 

El domini senyorial convivia amb d’altres forma d’organitzar el territori, de 

forma destacada les parròquies i els seus termes. En aquest sentit, Cassà de la 

Selva i Llagostera eren el centre, cadascun dels nuclis, d’una parròquia133. Els 

seus habitants pagaven els delmes i les primícies que es percebien en el 

conjunt del terme parroquial. Però a Caldes de Malavella la situació resulta més 

complexa. La pròpia vila de Caldes constituïa una important parròquia, que 

havia comptat fins el segle XIII amb dues entitats sufragànies, Caulès i Santa 

Seclina. Al segle XIV, però, ambdues ja havien adquirit l’autonomia en els afers 

parroquials. Franciac, Lloret i Tossa, per la seva banda, eren l’espai per a tres 

parròquies més. D’aquesta manera pot concretar-se que aquest estat baronial 

estava compost de 8 parròquies (Cassà, Llagostera, Caldes, Franciac, Santa 

Seclina, Caulès, Tossa i Lloret). Cadascuna d’elles, a més, definia la percepció 

del delme, les primícies i les oblacions.  

                                            
132 Vegeu el capítol 13. 
133 Llagostera manté concordança plena entre els termes de la parròquia i l’àmbit jurisdiccional 
definit per la castlania, tal com ho van constatar en un estudi topogràfic ALBÀ, Marta; TORRES, 
Lluís, El termenal de Llagostera, Ajuntament de Llagostera, Llagostera, 2001. 
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Els propis delmes, per exemple, que eren drets que gravaven 

l’equivalent a la desena part de la collita, demostren la varietat d’interessos 

sobre l’espai agrícola134. En el territori senyorial només Llagostera comptava 

amb la percepció d’un delme major únic, tot percebut precisament pels 

Montcada. A mitjan segle XIV la parròquia de Caldes havia de satisfer el delme 

a quatre senyors diferents a parts iguals: l’Almoina del Pa de la Seu de Girona, 

el monestir de Sant Daniel de Girona135, els senyors de Montcada i el cavaller 

Galceran de Parela, de l’antic llinatge que havia ostentat durant el segle XII la 

representació de comte de Barcelona a la zona136. L’esquema se succeïa de 

forma similar per a la resta de parròquies (cf. taula 5).  

 
Taula 5. Els delmes al territori de la baronia de Llagostera (segle XIV) 
 

parròquia senyor 1 senyor 2 senyor 3 senyor 4 
Llagostera Montcada (100%)    
Caldes Almoina del Pa 

(25%) 
Sant Daniel (25%) Montcada (25%) Galceran de Parela 

(25%) 
Cassà Pabordia de la Seu 

(100%) 
   

Santa 
Seclina 

Sagristà de la Seu 
(33%) 

Rector local (33%) Galceran Montcorb 
(33%) 

 

Tossa Monestir de Ripoll 
(100%) 

   

Lloret Rector local  (50%) Francesca Sarriera 
(50%) 

  

Caulès Rector local (33%) senyoria de Sant 
Iscle (33%) 

Galceran de Parela 
(33%) 

 

Franciac Sant Daniel (25%) Almoina del Pa 
(25%) 

Saura Orreu (25%) Galceran de Parela 
(25%) 

Font: Elaboració pròpia a partir de GUILLERÉ, Christian, “Criteris medievals...”, op.cit i de MALLORQUÍ, Elvis, 
El llibre verd... op.cit. 
  

4.5. Els nuclis urbans 
 

Tant el paper de les parròquies, de les senyories territorials i dels termes 

castrals -que operaven triplement en un marc feudal- així com el marc 

geogràfic, van tenir efecte en els paràmetres de poblament. En la baronia dels 

Montcada els nuclis de població se situaren a les àrees més encimbellades, 

fugint tal vegada de les condicions menys favorables que podien donar-se 
                                            
134  Vegeu GUILLERÉ, Christian, “Criteris medievals per a l’estudi comarcal: el cas de la Selva a 
través de les enquestes episcopals”, Quaderns de la Selva, 2 (1989), p. 85-101 i sobretot 
MALLORQUÍ, Elvis, El llibre verd del bisbe de Girona (1362-1371): el delme i l’estructura feudal a 
la Diòcesi de Girona al segle XIV, Diputació de Girona, Girona, 2011. 
135 Vegeu l’arrendament bianual del quart del delme del monestir de Sant Daniel sobre Caldes 
(a més dels censos del mas Eixandri) per l’any 1360: AHG, Notaria de Girona, Gi-5, 250 (1360-
VI-5). El valor de l’arrendament era de 27 l. anuals.  
136 Vegeu BISSON, Thomas N., L'Impuls de Catalunya: l'època dels primers comtes-reis, 1140-
1225, Eumo, Vic, 1997, p. 91 i ss.  
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periòdicament a redós de les aigües estancades. Així, no és estrany d’observar 

com les viles i els llocs foren projectats en zones elevades, aprofitant els propis 

turons que rematen la plana. Llagostera o Sant Andreu Salou són alguns dels 

assentaments que encara avui ofereixen una perspectiva enlairada respecte de 

l’entorn.  

L’estat baronial dels Montcada al nord-est català es composava de tres 

nuclis i de diverses parròquies rurals amb un conjunt de masos dispersos al 

territori, més o menys agrupats en veïnats. En primer terme, a la plana s’hi 

localitzaven tres nuclis urbans principals: Caldes de Malavella, Cassà de la 

Selva i Llagostera. Aquestes localitats, cadascuna com a vèrtexs d’un triangle, 

distaven entre elles gairebé la mateixa distància, uns 7 quilòmetres. Caldes, 

però, era en un terreny més elevat, separat de les altres dues per les rieres de 

Gotarra i de Benaula. Coronades per un castell o com a centres d’un terme 

castral, les tres viles dominaven d’altres agrupacions de població que 

s’estenien al llarg de la plana o la muntanya. Caldes, per exemple, integrava 

els llocs de Santa Seclina i Caulès en el seu terme. Aquestes darreres eren 

dues parròquies rurals de població dispersa, de masos escampats per 

l’Ardenya-Cadiretes i la seva falda.  

Al nord, a les ribes de l’Onyar, Franciac era el centre depenent de la vila 

de Caldes de més importància econòmica. També comptava amb una 

parròquia pròpia i sabem que els seus habitants s’organitzaven en 

representació comunitària per resoldre els assumptes públics. Franciac, a més, 

comptava amb un nucli agrupat a l’entorn d’una cellera, que a banda d’un antic 

recurs defensiu era una de les formes d’habilitar un espai local més integrat, i 

que a la llarga facilità el progrés d’algunes de les famílies. La seva proximitat 

amb el camí ral també apareix com un dels factors que van fer de Franciac un 

centre destacat pel seu entorn. Caldrà retenir per ara la importància de 

Franciac, que es trobava a mig camí entra una parròquia rural i una vila però 

que no acabaria de consolidar-se com a nucli urbà, per reprendre més 

endavant d’altres aspectes del seu dinamisme comercial.  

A mitjan segle XIV, Caldes, principalment, i Llagostera i Cassà, 

secundàriament, estaven desenvolupant les formes pròpies de les petites 

ciutats, amb complexitat econòmica i social (cf. mapa 2). Ajudats pels incentius 

senyorials com ara els privilegis reials del 1241, els centres començaven a 
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concentrar una sèrie de funcions aglutinadores del seu entorn rural. Aquest 

entorn estava compost pels masos dispersos que percebien els nuclis com una 

font de serveis i d’oportunitats. D’aquesta manera, el medi urbà i el rural poden 

ser concebuts com espais interdependents. El cas de Franciac, de la seva 

banda, mostra un model encara menys desenvolupat a nivell urbà; una sèrie de 

masos o habitatges que s’havien concentrat físicament en un mateix espai i els 

habitants del qual podrien haver iniciat un trànsit cap a formes de combinació 

de l’agricultura amb activitats mercantils o menestrals137. Aquest procés s’havia 

esdevingut a redós d’un centre parroquial i de l’àrea definida per la seva 

cellera, protegida per un mur. 

   A l’altre costat de l’Ardenya, dos castells, el de Tossa i el de Lloret, 

definien l’estructura de poblament local. Aquests dues fortaleses havien 

congregat un nombre indeterminat de població als seus peus, a l’interior del 

seu districte. Situats a la costa, els homes i les dones que hi vivien es 

dedicaven a la pesca i molt especialment al transport marítim de cabotatge. 

D’aquesta manera, tal i com ha concretat l’Elvis Mallorquí pel cas de Lloret, 

s’anaren configurant els actuals nuclis urbans138. D’altra banda, tant un castell 

com l’altre comptaven amb una sèrie de masos dispersos a la serra, que 

constituïen una realitat demogràfica paral·lela. Depenien d’aquestes fortaleses i 

alhora estaven adscrits a la parròquia de Sant Grau de Tossa o de Sant Romà 

de Lloret. Però eren unitats d’explotació típicament rurals: subsistien gràcies a 

una economia avesada a l’agricultura, a la ramaderia i també a l’explotació 

forestal. La majoria d’aquests masos eren físicament més propers a d’altres de 

Caulès o de Vidreres que no pas als seus centre d’adscripció jurídica, fiscal i 

religiosa.   

Aquest poblament estava connectat a través de camins a la plana i de 

corriols de muntanya, que, tal i com veurem, eren utilitzats assíduament per 

traslladar-se entre els masos, els veïnats i les fonts d’explotació natural. Però 

per aquest espai baronial també hi transcorrien vies d’importància supralocal, 

que sovint eren utilitzades pels passavolants, individus que venien o que es 

dirigien des de Girona cap al vescomtat de Cabrera o fins i tot més enllà, cap a 
                                            
137 Cf. capítol 9. 
138 Vegeu MALLORQUÍ,  Elvis, “El terme de Lloret de Mar del segle XI al XVIII: una aproximació 
cartogràfica”, Quaderns de la Selva, 13 (2001), p. 67-82 i del mateix autor “El port de Lloret i els 
seus habitants (segles XIII i XIV)”, Quaderns de la Selva, 15 (2003), p. 49-62.  
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Barcelona. En primer terme, directament per la perpendicular de la vila de 

Caldes que ve des de Girona, hi descendia el camí ral. Aquesta via creuava 

l’Onyar, que era la frontera entre el terme de Riudellots i el de Caldes, i 

avançava uns tres quilòmetres des de Franciac fins entrar al terme de Sils. 

Durant aquest trajecte, a l’interior de la jurisdicció dels Montcada, el camí 

passava a la vora d’un veïnat que s’anomenava Vilarnau. Cal pensar que en 

algun punt es desdoblava i arribava fins a Caldes. Un altre de les vies 

destacades a l’interior de la jurisdicció era el camí que anava de Girona a 

Tossa, i que, aquí, s’estenia des de Sant Andreu Salou fins a Santa Seclina139. 

Aquest camí podia convertir-se més endavant en un simple corriol de pendents 

pronunciat. Evitant la duresa del trajecte, a Tossa s’hi desenvolupà un potent 

negoci del transport marítim de mercaderies. El tràfec de matèries més o 

menys pesades -el carbó ho era- per aquest tram del camí podia resultar 

impracticable i, així, els habitants devien optar pel cabotatge fins a d’altres ports 

propers.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
139 Aquest camí (iter publicum quo itur de Tursia apud Gerunda) passava pel veïnat de 
Vendrells. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 24, f.47r (1342-XI-6).  
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Mapa 2. El context polític a la baronia de Llagostera al segle XIV 
 

 
Font: Elaboració pròpia.  
 

4.5.1 Les funcions de la vila 
 
Tal i com s’ha dit, a mitjan segle XIV als tres nuclis principals del territori 

(Caldes de Malavella, Cassà de la Selva, Llagostera) s’hi havien desenvolupat 

diverses institucions, que les acostaven, amb menor o major intensitat, a la 

complexitat urbana i les dotaven d’atractiu per a la població rural de l’entorn (cf. 

mapa 3).  

Els mercats periòdics eren una de les fites importants en el procés 

d’urbanització i suposaven l’al·licient principal respecte a l’entorn rural. 

Concebuts com una forma de concentrar l’excedent camperol i també de 

reconduir-lo cap als grans centres de consum, també eren punta de llança de 
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l’establiment mercantil gironí140 . Alhora, la mateixa puixança dels mercats 

plantejava un repte i també una oportunitat al  senyor141. Per una banda, 

l’embranzida econòmica de la vila facilitava que els habitants constituïssin una 

assemblea permanent, com una forma de representar els prohoms de la vila:  

les famílies especialment afavorides pel procés de comercialització. D’aquesta 

manera es començarien a plantejar resistències i/o a col·laborar en la gestió 

senyorial del nucli. D’altra banda, per a la senyoria, un mercat periòdic no tan 

sols suposava una oportunitat esplèndida per imposar noves tributacions 

indirectes relacionades amb els tràfec comercial, sinó que també simbolitzava 

la capacitat del senyor per determinar centralitats en el territori. 
Encara es desconeix la data del privilegi reial que concedí el mercat 

setmanal a la vila de Caldes. Però se sap del cert que, quan la jurisdicció fou 

transferida als Montcada, l’any 1326, el mercat ja estava plenament consolidat i 

actuava com un pol d’atracció dual, per als pagesos de l’entorn i per als 

mercaders de les ciutats. Aquest era un cas certament diferent al del veí mercat 

de Cassà, que anys abans no havia aconseguit consolidar-se com un punt 

d’intercanvi setmanal142 . Desconeixem - tot i que hi es plantegen dubtes 

seriosos-  l’existència en aquell moment de mercat setmanal a Lloret i a Tossa. 

De fet, a la costa, el mercat setmanal més proper ben documentat és el de 

Blanes, actiu des de la dècada de 1340. Llagostera també comptava amb un 

petit mercat, però probablement era massa recent - el seu privilegi data del 

1324 – i l’espai local prou mediatitzat per Sant Feliu de Guíxols i la mateixa 

Caldes de Malavella, com perquè de moment plantegés competència. Per tot 

l’entorn geogràfic, doncs, aquesta darrera vila tenia una oportunitat esplèndida 

per convertir-se en un centre nodal d’intercanvi comercial i financer.  

Una altra de les institucions que són un símptoma de la iniciativa 

comercial és la presència d’una notaria. A la Catalunya baixmedieval, assistir-hi 

s’havia convertit en una activitat rutinària, necessària per a consignar-hi la 

                                            
140 Vegeu FARÍAS, Víctor, “L’economia pagesa i mercat a la Catalunya Vella dels segles XI-XIV” 
in Fires, mercats i món rural. IV Jornades sobre sistemes agraris, organització social i poder 
local als Països Catalans, Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida, 2004, p. 99-115. 
141 Sobre el creixement i la consolidació dels mercats vegeu BATLLE, Carme, “Desenvolupament 
econòmic de Catalunya: mercats i fires del segle XI al XV” in Fires, mercats i món rural... op.cit. 
p. 45-99 i també SALRACH, Josep Maria, “El despertar de l’economia en terres de Besalú 
(seglex IX-XIV)”, Annals de l’Institut d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, 14 (1999), p. 9-36. 
142 FARÍAS, Víctor, “Gentes de convicino emebant et vendebant. Sobre la difícil Història del 
mercat de Cassà”, Quaderns de la Selva, 15 (2003), p. 21-32. 
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major part de les activitats comercials que requerissin garantia escrita. La 

notaria i el mercat, doncs, eren dues cares d’una mateixa moneda. Allà on els 

mercats gaudien d’una certa embranzida els escrivans podien guanya-s’hi la 

vida de forma folgada.     

És probable que la senyoria jurisdiccional tingués exclusivitat alhora de 

constituir notaries, i, a més, prohibís l’exercici de l’ofici a cap escrivà que 

depengués d’altres jurisdiccions143. Rafael Conde va afirmar que en territoris 

amb jurisdiccions compactes -com ara era el cas de l’estat senyorial dels 

Montcada- es tendia a concentrar l’exercici de la fe pública en una única 

oficina144. A més, els barons - sobretot aquells que exercien el mer imperi -

creaven notaris al seu territori com un signe de plena jurisdicció i evitaven que 

d’altres senyories o particulars hi competissin145. És així com els establiments 

de les notaries en molts llocs del nord-est català van anar lligats als de les 

escrivanies de les corts jurisdiccionals. Aquest semblaria que fou el cas 

caldenc, on l’atribució del notari i l’escrivà de cort solien coincidir sobre un 

mateix arrendador. 

Malgrat aquestes constatacions, no pot passar per alt una realitat que 

era, de fet, més complexa i sobretot dinàmica. Un ampli territori i molt 

probablement els usos heretats de l’època reial condicionaven a la senyoria a 

adoptar solucions variades pel que fa a les notaries. D’aquesta manera, es 

crearen o ja en funcionaven dues o tres en tot l’espai baronial, una per a 

cadascuna dels nuclis urbans del territori. Caldes comptava amb un notari i un 

escrivà de cort propis, i aquests oficis estaven establerts a un mateix individu. 

Per la seva banda, sabem que per exemple l’any 1341 Llagostera i Cassà 

compartien notari que segurament es trobava exercint físicament a 

                                            
143 Així ho afirmen per exemple Maria Àngels Adroer i Josep Matas, que van assignar aquest 
model de notaria de destret a Caldes de Malavella i a Llagostera fins al segle XVIII. Vegeu 
ADROER PELLICER, Maria Àngels; MATAS BALAGUER, Josep, “Sobre la propietat i la regència de 
les notaries de la demarcació de Girona” in SANS TRAVÉ, Josep Maria (coord.), Actes del primer 
Congrés... op.cit., p. 494 i 496 
144 Vegeu CONDE Y DELGADO DE MOLINA, Rafael, “El pas de l’escrivà al notari” in SANS TRAVÉ, 
Josep Maria (coord.), Actes del primer Congrés... op.cit., p. 449 i 450.  
145 En el marc dels conflictes jurisdiccionals per Lloret i Tossa, el senyor de Montcada vetà 
explícitament les atribucions d’un escrivà tossenc que feia les funcions de notari i potser també 
d’escrivà jurisdiccional del monestir de Ripoll. Un dels documents on es fa explícita aquesta 
prohibició és un pregó públic emès el 1342. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 
572, f. 38r-38v (1342-II-11). 
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Llagostera146. Tot i així, no pot descartar-se que en moments anteriors aquests 

dos nuclis haguessin gaudit d’oficines independents; coincidint, potser, amb el 

moment d’intent d’arrencada comercial de Cassà. Si el tràfec comercial dels 

dos indrets no feia rendible separar-ne les notaries, sí que ho permetien els 

afers civils tractats a la batllia. Així, Llagostera i Cassà comptaven amb un 

registre de cort propi, elaborats per escrivans diferents als de la notaria.    

Totes aquestes escrivanies estaven estretament vinculades entre si pel 

que fa a la seva reglamentació i control147. Sabem per exemple que el model 

de gestió local de la institució era el control directe per part del senyor. Pot 

considerar-se que, a grans trets, s’hi seguia el model definit per Matas i Adroer 

pel qual la senyoria útil era atribuïda al notari, que era qui exercia directament 

el seu ofici148. En ocasions, però, els senyors útils cedien l’exercici de l’ofici a 

un notari substitut, tal com sabem succeiria al llarg del segle XIV a Caldes i a 

Llagostera. A les notaries també hi podien treballar escrivans assalariats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
146 Així, consta, per exemple, clarament identificat en les rúbriques del document que aquell 
any fixà els salaris dels oficials  de la cort dels batlles. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-
Llagostera CL 17, f. 133v-135r (1341-I-26). 
147 Vegeu una discussió més a fons sobre la taxació salarial dels Montcada dictada l’any 1341 
pels seus oficials al capítol 13. Sembla, amb tot, que el fet que aquest document tractés 
indistintament el cas dels escrivans de cort i es de notaris és ben simptomàtic del control 
senyorial sobre sobre les dues institucions. 
148 ADROER PELLICER, Maria Àngels; MATAS BALAGUER, Josep, “Sobre la propietat...” op.cit., p. 
514. 
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Mapa 3. El context econòmic a la baronia de Llagostera al segle XIV 
 

 
Font: Elaboració pròpia.  

 

Què sabem dels individus que exercien de notaris en aquest espai? 

Sabem per exemple que els Boïga, un llinatge de la vila de Caldes, es van 

mostrar especialment actius en l’art de l’escrivania arreu de la Selva durant la 

primera meitat del segle XIV. Diferents homes d’aquesta família van ocupar 

diverses notaries i escrivanies de cort al mateix temps. Així, un Jaume Boïga149 

fou notari del castell de Llagostera i també del terme de Cassà, com a mínim 

entre 1335150 i 1341151. L’any 1342, però, optava per anar a exercir a la notaria 

                                            
149 Rosa Lluch ha localitzat aquest Jaume Boïga com a home propi de la Pia Almoina de la 
catedral de Girona, constatant que el seu pare i el seu avi també havien estat escrivans. 
Segons aquesta investigadora, és probable que ja no visqués al mas d’origen i es guanyés la 
vida a la vila Caldes, exercint el seu ofici. Vegeu LLUCH BRAMON, Rosa, Els remences. La 
senyoria de l’Almoina de Girona als segles XIV I XV, Associació d’Història de les Comarques 
Gironines-Centre de Recerca d’Història Rural (CRHR)-Documenta Universitaria, Girona, 2005, 
p. 143 i 482.  
150 AHG,  Notaria de Caldes-Llagostera, CL 12, f. 46v-47r (1335-VIII-30). 
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del castell de Farners152. Quatre anys més tard, el 1346, ho feia a Brunyola153, 

en els dominis de la Pia Almoina de la catedral de Girona. Encara el 1348 el 

tornem a trobar a la notaria de Cassà i Llagostera, que li fou sotsestablerta 

durant dos anys per un cens de 420 s. anuals154. Ell sembla que aquí ja no hi 

exercí directament, sinó que hi designà el seu fill Guillem Boïga i un Berenguer 

Boada, com a escrivans jurats155. Hauria renunciat a prendre part directament 

en l’ofici perquè les últimes referències de Jaume Boïga l’ubiquen exercint a 

Lloret, molt probablement ja sota autoritat de la pabordia de la Seu, el juny de 

1348156.  

En canvi, un altre fill del vell Jaume Boïga, Pere Boïga, sabem que va fer 

d’escrivà de la cort de Llagostera i de Cassà, com a mínim l’any 1341157. Més 

endavant, el 1344, va comprar el dret sobre la notaria de Vidreres, en territori 

del vescomtat de Cabrera158.  

Aquest que es descriu no resulta un cas aïllat: un Guillem Calabuig 

exercia d’escrivà de la cort de Cassà entre 1328 i 1334159 i un seu homònim, 

anys després, l’any 1342, ho feia a la cort jurisdiccional de Blanes160.  

Aquesta realitat, en definitiva, mostra que l’exercici d’un ofici altament 

professionalitzat i el dinamisme econòmic traspassaven fronteres jurisdiccionals 

o l’adscripció a la terra, malgrat que variessin –lleugerament- els usos notarials 

o els mecanismes de la cort. La notaria o també el mercat periòdic mostren la 

funció de la vila com espais que no tan sols connectaven el medi urbà i el 

pagès, sinó que fomentaven la mobilitat al territori.  

 
4.6. L’organització jurisdiccional de la batllia  

 
 Havent delimitat l’espai en el qual els Montcada gaudien de la plena 

jurisdicció, pot ara definir-se l’organització i administració d’aquesta potestat. 

En els espais senyorials arreu de la Corona d’Aragó a la baixa edat mitjana s’hi 

                                                                                                                                
151 Arxiu Parroquial de Cassà de la Selva (ARXPC), Llibre de  l’Obra, (1341-III-?). 
152 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 28, f.111r (1346-VII-17). 
153 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 28, f.41v (1346-II-20). 
154 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 32, f.89v-90v (1348-I-24). 
155 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 32, f. 90v-91r (1348-I-24). 
156 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 33, f. 74v-75r (1348-VI-20). 
157 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 17, f.133v-135r (1340-II-26). 
158 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 26, f.90v (1344-V-10).  
159 Vegeu les actes de AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 4 (1328-1334). 
160 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 23, f.9v (1342-VII-29). 
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evidencia una gran diversitat de models institucionals. A l’hora de generalitzar 

la composició de les estructures administratives, convé doncs avançar amb 

prudència161. L’estructura jurisdiccional, a la baronia de Llagostera, estava 

formades per una àmplia nòmina d’oficials, escollits d’entre la comunitat. A 

continuació se’n proposa la descripció.  

 
4.6.1. El procurador del senyor 
 
Amb màxima preponderància per damunt dels altres oficials i amb 

atribucions en el conjunt de la baronia, es documenta l’anomenat procurador 

del senyor, és a dir, la institució que en d’altres indrets rep el nom de 

Governador de la baronia162. 

El procurador, escollit originàriament entre les famílies feudatàries del 

territori, actuava en nom del baró i sancionava la majoria d’operacions 

comercials que tenien a veure amb el patrimoni senyorial -en la percepció de 

rendes- o amb qüestions d’ordre institucional que afectaven tot el territori 

jurisdiccional, com ara el nomenament d’oficials163. Tot i que no se’n té plena 

certesa, és probable que també intercedís en afers de dret criminal. Les 

referències, aïllades, a processos per assassinats i homicidis fan constar com a 

mediador al procurador del senyor, que sembla arbitrà composicions, dictà 

sentències i rebé gratificacions per aquests assumptes 164 . El procurador 

finalment s’erigia com a representant de la baronia en les relacions amb 

instàncies de poder externes al territori dels Montcada165. 

D’altra banda, sabem que a partir de la dècada de 1340 el procurador 

del senyor havia de ser sempre part activa, juntament amb el batlle, de 

                                            
161 Per l’organització interna dels dominis senyorials vegeu SABATÉ CURULL, Flocel, El territori... 
op.cit., p. 227-260. 
162 FERRO, Víctor, El Dret Públic català. Les institucions a Catalunya fins el Decret de Nova 
Planta, Eumo, Vic, 1987, p. 148. Entre els historiadors sembla haver-hi hagut certa confusió per 
distingir el procurador del senyor del seu lloctinent. Aquesta resulta en tot cas una confusió 
semàntica, a la qual la documentació contemporània també contribueix. Per Flocel Sabaté, el 
procurador representa al senyor, independentment d’una demarcació. Vegeu SABATÉ CURULL,  
Flocel, El territori... op. cit., p. 240. 
163 Vegeu-ne un exemple a doc. 1, a l’apèndix.  
164 Vegeu l’acta per la qual el procurador de la senyoria rebé un pagament per l’acord sobre un 
assassinat. AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 23, f. 3r-3v (1342-VII-8). 
165 Així, per exemple, l’any 1337, el bisbe de Girona demanà al procurador del senyor i també al 
jutge ordinari que li lliuressin dos clergues de Cassà de la Selva que eren culpables d’haver 
comès uns crims. Vegeu ADG, U-6, f.24r (1337-II-10). 
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composicions per causes que impliquessin la percepció de més de 100 s.166 De 

la mateixa manera, el baró també deixava via lliure perquè el procurador 

intercedís en litigis on hi hagués en joc menys d’aquesta quantitat, si així ho 

valorava167.  

 
4.6.2. El batlle jurisdiccional 
 
El batlle dirigia les accions de la cort –les sancionava en nom del 

senyor–, representava aquesta institució en les relacions exteriors (en els 

contactes amb altres corts, per exemple) i, eventualment, escoltava les parts en 

cas de conflicte. El batlle podia ser substituït interinament per un lloctinent o per 

un sotsbatlle.  

Per tal de dilucidar conceptes, resulta fonamental recordar que a 

l’interior d’una demarcació jurisdiccional a la Catalunya baixmedieval hi 

convivien nombroses senyories alodials (propietàries d’honors i homes) amb 

els seus propis batlles. Proposem d’anomenar aquests darrers batlles 

administratius168. Essencialment s’encarregaven de la percepció de rendes, i tal 

vegada d’exercir una mínima jurisdicció coercitiva sobre els seus homes 

propis169. En síntesi, aquests diversos batlles que interactuaven alhora tenien 

funcions fonamentalment recaptatòries. Mentrestant, els oficials del senyor 

jurisdiccional amb el mateix nom i que, com hem apuntat, presidien la cort 

regulaven l’ordre, l’aplicació del dret comú i l’ordenació de les activitats 

econòmiques i polítiques de la comunitat. És per aquesta raó que els podem 

anomenar batlles jurisdiccionals. 

El batlle jurisdiccional concretament s’encarregava d’administrar les 

rendes del senyor i presidia la cort jurisdiccional. Era el cap del terme de batllia 

i el responsable del bon funcionament de l’exercici de la justícia a l’interior 

                                            
166 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 17, f.133v-135r (1341-I-26). 
167 Fins l’any de la seva mort, l’any 1348, el procurador dels Montcada fou el castlà de 
Llagostera, Ferrer de Llagostera. Després de la Pesta Negra l’ofici s’hauria assignat al mateix 
individu designat com a batlle jurisdiccional del terme de Caldes de Malavella.  
168 En aquest sentit, per exemple pel cas de Sabadell, Bosch i Cardellach afirmava que “en 
Sabadell el bayle por el señor principal tenía toda la jurisdicción y los bayles por los señores 
menos principales sólo tenían para la cobranza de los derechos pertencientes a sus señores”. 
Vegeu BOSCH I CARDELLACH, Antoni, Anales de la villa de Sabadell desde el año 987 hasta el 
1770, Fundació Bosch i Cardellach, Sabadell, 1991, v.1, p. 67. 
169 Som del parer que ja al segle XIV aquestes senyories territorials no oposaven majors 
resistències a l’exercici d’una jurisdicció districtual, que era vàlida per a tots els habitants d’una 
baronia o d’un espai de reialenc. Sobre aquest assumpte, vegeu els capítols 12 i 13. 
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d’aquest espai. Tenia potestats en el dret mercantil i en el d’obligacions 

(deutes), en el successori, en el patrimonial o també en el dret criminal menor 

(nafres i agressions). Des de la formació de la baronia dels Montcada, la 

duració de l’exercici de l’ofici de batlle jurisdiccional fou variable. Tot i que al 

principi del segle XIV, les batllies reials eren càrrecs triennals, aquesta pràctica 

potser no fou respectada pels Montcada, ja que, com veurem, els períodes de 

permanència en el càrrec van ser irregulars. Arnau Colomers fou batlle entre 

1334 i 1341. Bernat Mateu el succeí i se’n responsabilitzà fins 1345, moment 

en el qual el rellevà Joan Garcés, que desenvolupà la tasca fins el 1348. Bernat 

Oller a penes va poder ser batlle uns pocs mesos, entre el novembre del 1348 i 

el gener del 1349, moment a partir del qual el rellevà Arnau Sibil. 

   Aquests individus solien ser habitants de la localitat amb una certa 

preeminència social –provinents dels estrats pagesos més afavorits o de 

famílies amb perfils professionals relacionats amb el comerç- i, per tant, no és 

estrany que a la vegada administressin d’altres dominis territorials. Així, per 

exemple, sabem que a partir de 1341170, el nou batlle jurisdiccional de Caldes 

que havia succeït a Arnau Colomers, fou també batlle de sac de la pabordia de 

la Seu de novembre, una important senyoria que tenia masos al territori i en 

percebia una part dels delmes171.  

Aquest oficial solia acompanyar-se d’un lloctinent, anomenat sotsbatlle 

en d’altres territoris. Aquest s’encarregava, per exemple, d’atendre afers en 

veïnats allunyats o de substituir-lo en les seves atribucions quan era necessari. 

En la baronia dels Montcada aquest oficial auxiliar només és citat entre el 1336 

i el 1338, fet pel qual cal dubtar de l’estabilitat institucional de la lloctinència172.  

 
4.6.3. L’escrivà de la cort 
 
L’escrivà de la cort s’encarregava de registrar totes les actuacions que 

duia a terme la batllia i els continguts de les vistes públiques. Teòricament, 

l’escrivà, com el notari, havia de ser a disposició dels litigants per estendre 

còpies –trasllats- de qualsevol fase d’un procés que hagués quedat registrada. 

                                            
170 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 34, f. 50r-51r (1349-V-6). 
171 Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 27, f. 57v (1344-XI-15) o CL 27, f. 58r-58v 
(1344-XI-15). 
172 L’individu que exercí com a lloctinent del batlle, Bernat Mateu, era, alhora, un dels saigs. 
L’any 1342 acabaria per convertir-se ell mateix en batlle jurisdiccional.   
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D’aquesta manera, també era funció de l’escrivà ser el dipositari dels registres 

de cort, que contenien informació sobre els deutes contrets pels habitants del 

lloc, tal i com es descriu amb detall més endavant.  

 
4.6.4. Carceller, corredor i pregoner 
 
 El carceller, el corredor i el pregoner eren els oficis menors de la cort i  

eren el braç executor de les ordres dels seus superiors. L’ofici de carceller 

consistia a dur a terme les ordres d’empresonament dictades pel batlle o el 

procurador del senyor. Sabem que l’empresonament es feia en el mateix alberg 

del carceller i la provisió d’aliments i, fins i tot, de grillons, corrien a càrrec 

d’aquest oficial173. Els pregons, fets en llocs acostumats i concorreguts, eren 

els bans, prohibicions o ordinacions manades per la cort. La corredoria, també 

anomenada corredoria de coll, era un agent de la senyoria que s’encarregava 

d’ordenar els encants públics i els empenyoraments i potser també de 

sancionar els preus del mercat.  

 
4.6.5.  Els saigs 
 
Tot i que la cort podia contractar individus de la vila per a executar 

determinades ordres, el més habitual és que els saigs fossin els encarregats 

d’aquests assumptes. A Caldes de Malavella, per exemple, n’exercien l’ofici 

quatre a la vegada. Es tractava en la seva majoria d’habitants de veïnats de 

Caldes -però no de la vila- que tenien com a comesa la d’informar als afectats 

sobre clams per deutes fets contra ells, declarar empares, apressar els 

delinqüents o  estimar quantitats que haurien de ser venudes en encants 

públics.  

 Els saigs podien veure’s exposats a riscs relacionats amb l’ofici, ja que 

la seva funció d’agents de la jurisdicció podia ser rebuda amb recel. Aquest fou 

el cas dels oficials Guillem Oloart i Guillem Bosc, que l’any 1345, en voler 

arrestar a Domènec Martorell de Franciac, a casa seva, aquest els va rebre a 

cops d’espasa. Els saigs acabarien cobrant 20 s. com a compensació174. Al cap 

de pocs mesos, aquest mateix individu es negava a respectar una empara 

imposada sobre la collita i, de nou atacà als oficials i al batlle, que pretenien 

                                            
173 Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 27, f.98v (1340-X-30). 
174 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 29, f. 18r (1345-XII-5). 
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tornar-lo a empresonar. Aquest cop la composició fou de 40 s., que es 

repartiren entre el batlle i el saig a mitges175.  

La mitjana de temps documentada per a l’exercici d’aquest ofici és de 5 

anys i 2 mesos. En principi era retribuït amb 70 s. anuals. Però els pedagiis, les 

taxes exigides als implicats en els processos, podien suposar un important 

sobresou176. Per a detenir algú, es preveien gratificacions d’entre 3 d. a 16 d. 

en funció de la zona d’actuació. 177  A més, era habitual que els saigs 

obliguessin als litigants a oferir-los menjar i beure en els seus trajectes. La cort, 

incapaç d’aturar aquest costum, el regularia tot ordenant que les prestacions 

fossin, en tot cas, parvum et absque fraude178. 

 Una sèrie d’ajustaments institucionals operats entre els anys 1340 i 

1341 a la cort de Caldes de Malavella van afectar l’exercici de la sajonia, que 

tal vegada era percebuda per la comunitat com una font de coacció i saqueig. 

Un Bernat Pellicer s’havia obligat a complir diligentment les atribucions de saig 

el 30 d’agost del 1335179. Cinc anys més tard, el 21 de febrer de 1340, Bernat 

Sibil i Pere Terrè, de qui s’afirmava havien estat avaladors seus en l’obligació 

de l’ofici del 1335, per alguna raó se’n van desdir180. D’aquesta manera, 

demanaren que l’obligació fos cancel·lada. El jutge i el batlle anul·laren la 

seguretat i li prohibiren estrictament de seguir exercint com a saig. Però encara 

cinc dies més tard, el 26 de febrer, Bernat Pellicer havia trobat nous avaladors 

o havia tornat a pactar amb els que desconfiaven d’ell i aconseguí registrar una 

nova seguretat, tot jurant de preservar les seves obligacions en el lucratiu 

negoci de la sajonia181. El conflicte podria haver tingut relació amb l’advertència 

especialment dedicada als saigs que constava en la taxació salarial dels 

oficials de la baronia: “més enllà del salari, els saigs no rebran cap altre servei, 

tan sols menjar i beure. Si els dits oficials rebessin alguna cosa més enllà del 

salari, n’hauran de pagar el doble”182. 

 

                                            
175 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera,  CL 30, f. 119r (1347-II-12). 
176 Entre els quatre saigs que exercien l’ofici entre el 1342 i el 1343, es documenta que van 
cobrar 24 s. tan sols amb les retribucions fixades en els encants públics.   
177 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera,  CL 17, f. 133v-135r (1341-I-26). 
178 Ibidem. 
179 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera,  CL 12, f.47r (1335-VIII-30). 
180 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera,  CL 17, f.20r-20v (1340-II-26). 
181 Ibidem. 
182 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera,  CL 17, f.133v-135r (1341-I-26). 
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 4.6.6.  El jutge ordinari 
 
En afers de la justícia civil era habitual veure-hi intervenir el jutge, que 

era l’únic dels oficials que tenia capacitat d’emetre sentències i interlocutòries 

en els processos. Els jutges eren experts en lleis que es desplaçaven per 

diferents territoris oferint les seves competències en matèria legal. Quan 

intervenien en els processos, en les seves deliberacions podien fer-se 

acompanyar d’àrbitres escollits per les parts. 

En les investigacions, el saig acostumava a acompanyar al jutge. Quan 

era necessari, el propi escrivà i el corredor també ho feien, tot constituint el què 

la documentació descriu com a cort del jutge, que tenia un caràcter provisional. 

El jutge era mantingut pel baró quan s’estava a la batllia intervenint en les 

disputes. Segons una acta notarial de l’any 1345, el cost del seu manteniment 

estava consignat en el propi llibre de despeses del batlle, del qual tanmateix pel 

període estudiat no se’n conserva cap fragment 183 . En el capítol 13 

s’aprofundeix en la figura del jutge com a agent especialitzat. 

 
4.7.  La batllia i el seu terme 
 

 La batllia era l’espai nuclear pels litigis relacionats amb la justícia civil, i 

per tant amb el crèdits. El terme en el qual cadascuna de les batllies gaudia de 

competències estava regit pel batlle jurisdiccional i la seva cort. Aquests espais 

eren petites unitats, força autònomes dins del marc senyorial. A la baronia de 

Llagostera, al llarg del segle XIV, hi hagué de forma més o menys permanent 

tres districtes de batllia diferents: el de Caldes, el de Cassà de la Selva, i el de 

Llagostera. Per afers relatius a l’exercici de la jurisdicció, els habitants de 

Lloret, Tossa i Caulès recorrien a la cort de Caldes, tot i que també ho podien 

haver fet a Llagostera. La documentació de Llagostera, que no s’ha conservat, 

no permet contrastar-ho.  

El territori sobre el qual la batllia de Caldes tenia atribucions era més 

extens que els de la resta. Englobava sis localitats, des la costa (Lloret, Tossa) 

fins a la riba de l’Onyar (Franciac), passant per Caulès, Santa Seclina i el 

mateix terme de Caldes. D’aquesta manera, la institució era un pol d’atracció 

per litigants que provenien de lluny, per exemple des dels esmentats districtes 

                                            
183 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera,  CL 27, f.115r (1345-I-31). 
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castrals costaners, els habitants dels quals arran de les donacions havien estat 

integrats a la batllia de Caldes.  

En canvi, si per qualsevol motiu – crèdits impagats, però també altres 

assumptes relatius a la justícia civil - un habitant dels termes de Llagostera o de 

Cassà havia d’intervenir com a litigant a la cort de Caldes, es veia obligat a 

prestar jurament al foro local, ja que aquesta no era la seva natural adscripció 

jurídica. Els d’individus de l’exterior de la baronia que volien intervenir a la cort 

local també se sotmetien, lògicament, a aquesta pràctica. 

 Les delimitacions dels termes de batllia no són encara tan precises com 

de fet s’ha pogut donar a entendre fins aquí. Sabem per exemple que alguns 

masos concrets s’escapaven de la definició d’un espai jurisdiccional totalment 

compacte. Els habitants del mas Viader i del mas Calçada, per exemple, que 

formaven part de la parròquia de Riudellots de la Selva, depenien alhora de la 

jurisdicció civil dels Montcada i participaven a la cort de Caldes. Ambdós masos 

foren sistemàticament referits a la documentació com de parrochie de 

Rivolutorum de Silva, de iuridictione de Calidis”184. El mas Calçada i el mas 

Viader estaven situats a la llera sud del riu Onyar i, atenent a la seva 

toponímia, probablement a tocar del camí reial que connectava Barcelona i 

Girona. Per tant, en una ubicació estratègica i tal vegada cobejada pels 

senyors feudals. El llinatge dels Montcada havia heretat o bé havia aconseguit 

eixamplar la capacitat per impartir justícia sobre els homes i les dones d’alguns 

masos que no eren necessàriament del seu domini directe (els Viader eren 

homes propis de l’Almoina del Pa; ignorem l’adscripció senyorial dels tinents 

del mas Calçada). A tall d’hipòtesis, els masos podien ser les unitats sobre les 

quals es delimitava el terme de batllia. 

 
4.8. Dinàmiques jurisdiccionals a la baronia de Llagostera al llarg 

del segle XIV. Els casos de Cassà de la Selva, Lloret, Tossa i Vilobí 
d’Onyar 

 
Mentre la titularitat d’aquest espai que descrivim havia estat reial, Caldes 

i Llagostera compartiren unes mateixes estructures administratives amb la 

ciutat de Girona i la resta d’indrets de jurisdicció del rei. D’aquesta manera, el 

veguer de la ciutat hauria gaudit de plena capacitat per intervenir en els afers 
                                            
184 Vegeu tan sols a tall d’exemple AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 41, f.119r-119v 
(1352-III-10). 
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governatius i de l’exercici de la justícia a Caldes. Hipotèticament, a més, la 

informació entre les corts jurisdiccionals -de Caldes a Girona i viceversa -  

podia haver transitat també amb fluïdesa. Però a partir del 1324 aquesta marc 

compartit va modificar-se i la jurisdicció començà a ser exercida exclusivament 

pel baró. Per primera vegada des del principi del segle XIII, els mercaders de 

Girona o d’altres indrets de reialenc que negociaven i transitaven pel nou 

domini podien haver percebut una reducció de la seguretat jurídica. De fet, a 

mitjan segle XIV mercaders i jueus gironins ja feia dècades que tenien clients 

en aquest territori, recomfortats per les garanties que conferia establir tractes a 

l’intern del propi espai jurisdiccional185. Per aquesta raó, des del primer moment 

van aparèixer queixes per les alienacions esmentades. El blindatge del territori 

a nivell jurisdiccional va afectar els comerciants forasters, que podien trobar-se 

amb noves exigències fiscals sobre el tràfic de mercaderies i potser també 

resistències en el moment de reclamar impagaments dels particulars a 

l’estructura de cort. Alhora, tenim ben documentat com en moments d’especial 

tensió, les noves autoritats prenien represàlies contra els interessos de Girona, 

i per exemple decretaven que els homes de la baronia de Llagostera no 

entressin a la ciutat ni fessin ús dels seus notaris, en evident detriment de 

l’activitat comercial186. 

                                            
185 En els fragments aljamiats localitzats a l’interior dels lloms dels llibres notarials, l’hebraïsta 
Esperança Valls ha descrit deutes dels jueus gironins amb habitants de Caldes de Malavella 
per a la dècada de 1320. Vegeu VALLS I PUJOL, Esperança, Els fragments hebreus amb 
aljamies catalanes de l'Arxiu Històric de Girona: estudi textual, edició paleogràfica i anàlisi 
lingüística, Tesi doctoral inèdita, Universitat de Girona, Girona, p. 879. En els protocols 
notarials de Girona se’n conserven alguns exemples, com ara el préstec que l’any 1326 
Guillema Carbó, del veïnat d’Aiguabona de Caldes i el seu fill Pere reconeixien rebre del jueu 
gironí Boniua Cresques (100 s. a un interès anual del 12% i obligació de pagament en 5 
mesos). Vegeu AHG, Notaria de Girona, Gi-5, 6, f.118v (1326-VI-7). Vegeu també la referència 
a un altre crèdit contret per caldencs amb el mateix hebreu el 1321: AHG, Notaria de Girona, 
Girona-5, 19, f.141v (1331-I-29). Fins i tot hi ha testimonis -indirectes- d’aquesta activitat per a 
temps encara més reculats. L’any 1335, en el marc del conflicte entre la vegueria de Girona i la 
baronia dels Montcada per l’empresonament d’uns jueus gironins que havien intentat forçar les 
portes d’un mas caldenc, una lletra dels jurats de Girona explicitava que uns jueus de Gerona 
anaren a Caules per recobrar les deutes e albergaren en l’ostal d’en Bonanat Matra, en lo qual 
els de lurs pares e àvies e predecessors havien acustumat d’albergar de XXX ayns a ensà e de 
mes. Vegeu Arxiu Municipal de Girona (AMGi), Correspondència Jurats, I.1.2.1, antic lligall 2, f. 
4v-5r (1335-XI-29).  
186 AMGI, Correspondència Jurats, I.1.2.1, antic lligall 2 (b), f. 7r-8r (1330-II-14). O vegeu també 
un vet de viandes decretat pel Gastó de Montcada l’any 1368  -en el context de les invasions 
de les companyies estranyes- pel qual el baró prohibia treure vitualles fora de la terra i 
jurisdicció del Montcada. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 583, f. 20r (1368-VIII-
14). 
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Però les queixes no van arribar tan sols des de Girona. Ni el monestir de 

Ripoll ni la pabordia de la Seu, senyors de Tossa i de Lloret respectivament, 

acceptaren de bon grat la transferència d’ambdues localitats a mans dels 

Montcada. Tota la infraestructura jurisdiccional que s’ha descrit anteriorment  -

que podia ser present a cadascun dels termes - suposava una interessant font 

de rendes per part de la senyoria. Així, els antics senyors de Tossa i de Lloret 

no estaven disposats a cedir-les fàcilment.   

Josep Maria Pons i Guri va considerar que amb les donacions de Caldes 

de Malavella i de Llagostera, “s’infringia el privilegi donat a la ciutat de Girona 

de que no es constituirien noves jurisdiccions dins la vegueria (14 d’abril del 

1300)”187. Efectivament, així ho devien percebre els gironins contemporanis, la 

reacció dels quals no es va fer esperar. Entre el desembre del 1326 i el gener 

del 1327 sabem que es van enviar un seguit de lletres i es van nomenar síndics 

de la ciutat per a reclamar el retorn a la jurisdicció reial dels territoris188. 

Consideraven que les parròquies i castells donats als Montcada eren part 

inalienable de la vegueria de Girona i demanaren al rei que revocatis dictis 

donationibus per tal que dicta loca et iurisdicciones reduci in eo statu in quo 

erant ante dictas donationes189. El nou rei Alfons, que en aquell moment estava 

pendent de les exèquies del seu pare a Santes Creus i també de la seva pròpia 

coronació a Saragossa, preferí posposar la resolució del litigi. És possible que 

hagués optat per no enfrontar-se amb els barons en un moment tan delicat. 

Però el monarca devia ser conscient dels problemes, perquè el veguer 

plantejava oposició frontal a la jurisdicció baronial. En la documentació s’hi fa 

palès que hi hagué una tensió permanent entre l’oficial jurisdiccional gironí i la 

potestat que s’havien atorgat les noves institucions de l’espai baronial. 

Segurament, els esmentats interessos comercials i la pèrdua de facilitats per 

operar a la zona van afavorir les disputes. Però, malgrat convertir-se en un 

estat amb plenes capacitats civils i penals, tal i com es mostra més endavant, al 

                                            
187 PONS GURI, Josep Maria, “La sentència sobre el castell de Lloret”, Annals de l’Institut 
d’Estudis Gironins, 26 (1982), p. 88.  
188 GUILLERÉ, Christian (ed.), Llibre verd de la ciutat de Girona, Documents de l’Arxiu Municipal, 
Girona, 2000, p. 151-152 i p. 153-156. 
189 Ibidem, p. 153-156. Aquestes queixes també van ser advertides per CARRERAS CANDI, 
Francesc, “Idea del avenç urbà de Catalunya al segle XIV” in Tercer Congreso de la Historia de 
la Corona de Aragón, Diputación Provincial, Ajuntament de València, València, 1923, p.178. 
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llarg del segle XIV les ordres instades des de la vegueria en general 

demostrarien certa efectivitat, encara, en el territori dels Montcada. 

 
4.8.1 Cassà de la Selva. Un complex conflicte jurisdiccional190  
 
 Cassà de la Selva representa un del primers punts de desencontre 

entre Girona i els Montcada, i alhora aporta un interessant estudi de cas sobre 

les jurisdiccions en temps feudals. Aquest epígraf proposa una descripció del 

conflicte. 

A les faldes del vessant sud-oest del massís de les Gavarres, la localitat 

acollí durant la baixa edat mitjana un encreuament de camins important. D’una 

banda, el nucli era punt central del camí que connectava el port marítim més 

important del nord del Principat, Sant Feliu de Guíxols, amb la ciutat reial de 

Girona. De l’altra, era també a l’extrem de la via que duia fins a Monells i que 

creuava la serralada. La donació de Cassà no seria en conseqüència mai ben 

assimilada per la ciutat reial de Girona, que disputaria als Montcada aquest 

punt estratègic al llarg del segle XIV.  

 El conflicte jurisdiccional de Cassà de la Selva presenta una elevada 

complexitat, ja que, a banda de la ciutat de Girona i dels Montcada, d’altres 

senyories també hi van mantenir interessos particulars en el mateix període 

històric. Aquesta circumstància va atiar, encara més, el conflicte.  

Enfront d’un originari nucli urbà de dimensions reduïdes, a la baixa edat 

mitjana Cassà de la Selva comptava amb un important nombre de masos 

integrats en diferents veïnats que s’estenien cap a la plana i també s’enfilaven 

per la muntanya. En el primer cas, els masos estaven majoritàriament dedicats 

al conreu de cereals i a la ramaderia bovina i porcina; els masos de la 

muntanya alternaven la cria de bestiar ovicaprí amb conreus adaptats a 

l’orografia, com ara la vinya, l’olivera i els cereals de cicle curt. 

Tot i presentar una posició geogràfica privilegiada, durant la primera 

meitat del segle XIV no podríem definir el nucli de Cassà com una vila o petita 

ciutat. El nucli, el poble, no comptava amb tots els serveis i funcions que els 

                                            
190 Les següents pàgines resumeixen el contingut dels nostres treballs SALES FAVÀ, Lluís, “El 
setge i l’ocupació…” op.cit. i IDEM, “Una fortalesa en temps de violència feudal. El castell�de 
Cassà de la Selva a inicis del segle XIV” in GRAU, Dolors; MALLORQUÍ, Elvis (coord.), Les 
guerres i els seus efectes. Cassà de la Selva, segles XIV-XX, Ajuntament de Cassà de la 
Selva, Cassà de la Selva, 2018, p. 11-28. 
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historiadors enumerem per definir aquests espais i que articulen el seu entorn 

rural. Molt particularment, Cassà estava mancat d’un mercat estable i durant les 

primeres dècades del segle XIV sembla que no va aconseguir convertir en 

permanent un servei com la notaria 191 . Aquestes eren en canvi dues 

infraestructures ben consolidades a Caldes de Malavella. Per aquest motiu, els 

habitants de Cassà –tant de mas com del nucli urbà– s’hi desplaçaven 

periòdicament per anar a mercat i registrar els seus negocis.  

La proximitat de Cassà amb d’altres mercats dinàmics –particularment 

els de Sant Feliu de Guíxols i Girona– era incentiu suficient perquè els 

cassanencs hi anessin també de forma regular. Les fires o les diades festives 

d’aquests nuclis eren pregonades a Cassà per tal que la població en tingués 

constància i emprengués un viatge d’anada i tornada que tot just durava un dia. 

Aquests centres també presentaven ofertes específiques de productes que 

sabem eren consumits a Cassà però que no podien localitzar-se amb tanta 

facilitat al mercat veí de Caldes, com per exemple les pells tractades a Girona o 

els equins oferts pels mercaders guixolencs. 

  De forma més o menys regular, als homes de Cassà també els tocava 

d’atendre les cites amb les senyories territorials que tenien la seva seu a 

Girona. La prestació de censos, el reconeixement dels dominis, la resolució 

dels conflictes per les exaccions, etc. eren tots motius suficients que cridaven 

els pagesos a viatjar fins als palaus i convents gironins per tenir-hi aquestes 

entrevistes.  

Tot plegat descriu un context on es registrava una notable mobilitat entre 

els nuclis. La documentació a l’abast acredita aquests i encara d’altres 

incentius que permeten d’imaginar un trànsit intens i continuat per l’espai 

regional més immediat192. 

Però no tot s’havia d’anar a buscar a fora. Cal reconèixer que el nucli de 

Cassà sí que comptava amb algunes instàncies centrals, com ara una cort 

                                            
191 FARÍAS, Víctor, “Gentes de convicino...” op.cit. 
192 Els camins, de fet, sovint eren escenari de baralles i conflictes que tenien origen en els 
mercats o fires. Un cas que datem el 22 de març de 1355 exemplifica molt gràficament aquests 
fenòmens. Aquell dia, el batlle de Cassà de la Selva perdonava les penes imposades 
anteriorment a un tal Joan Miquel, de la Bisbal d’Empordà. Miquel havia estat inculpat perquè 
una nit, juntament amb alguns còmplices, hauria agredit Pere Soler, de Santa Pellaia. 
L’agressió s’havia produït a la mateixa cellera de Cassà, i quan Soler hi transitava tornant de 
les fires de Caldes de Malavella. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 48, f. 77v 
(1355-III-22). 
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jurisdiccional, que resolia eficaçment els conflictes entre els habitants de tot el 

terme; o l’església parroquial de Sant Martí, que exercia de principal centre 

religiós per a la població dels masos. Amb motiu de cada celebració litúrgica, 

els veïns dels masos visitaven l’església seguint un o altre camino missaderio” 

que s’estenien entre els masos i la seu parroquial193.  

Sabem que des de l’alta edat mitjana el nucli s’estructurà al voltant de 

l’església de Sant Martí i, ja avançat el segle XIII, de la cellera194. L’any 1328 

tenim constància que com a mínim vint-i-nou famílies vivien a les cases que 

formaven l’espai d’aquesta cellera. Tanmateix, està ben acreditat que la major 

part de la població vivia als masos dels veïnats: s’han arribat a localitzar cent 

setanta-dos masos pels segles XIII i XIV. 

Al marge de la cellera i els veïnats, Cassà comptava amb un castell. 

Sense restes físiques visibles que hagin arribat fins a dia d’avui, la localització 

precisa d’aquesta fortalesa és encara una incògnita. Tanmateix, pot assegurar-

se que es trobava en un punt més o menys allunyat de la cellera195. Al cim d’un 

turó, el castell era en un indret prou gran per encabir-hi, alhora, un barri. Els 

barris dels castells eren grups de cases generalment protegits pels mateixos 

elements defensius de la fortalesa i que comptaven amb infraestructures 

comunes196.  

Tot i no haver-se consolidat encara com un lloc central, prou atractiu per 

a la població dels masos de l’entorn, el nucli anava creixent a redós de la 

cellera i de l’església parroquial. El castell, a la vegada, funcionava 

principalment com una residència senyorial fortificada. Si en el tombant dels 

segles XIII al XIV, tal i com es descriu a continuació, encara podia plantejar-se 

encara una certa pugna entre el castell i la cellera pel lideratge sobre el conjunt 

del terme, aquesta es trencaria definitivament durant les següents dècades. La 

vila de Cassà esdevindria un projecte d’èxit, centre d’un terme jurisdiccional i 

                                            
193 Vegeu la compravenda d’una terra a Cassà, on es fixaren les afrontacions amb un camino 
missaderio, és a dir, la via que conduïa fins a l’església: AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, 
CL 72, f. 46r-46v (1365-VIII-10).  
194 MALLORQUÍ, Elvis, “Les celleres medievals de les terres de Girona”, Quaderns de la Selva, 
21 (2009), p. 128. 
195 SALES FAVÀ, Lluís, “Una fortalesa…” op.cit. 
196 El cas del barri del castell de Mataplana, a Gombrèn (Ripollès), ha estat abastament 
estudiat. Entre el 1986 i el 1993 s’hi van dur a terme treballs arqueològic. Vegeu les diferents 
aproximacions contingudes a CABESTANY, Joan-Francesc, El Castell de Mataplana. L’evolució 
d’una fortificació senyorial (s. XI-XV), Universitat de Barcelona, Barcelona, 1994.  



CRÈDIT I MOROSITAT A LA CATALUNYA DEL SEGLE XIV. EL CAS DE LA BARONIA DE LLAGOSTERA 

 

88 

més endavant d’un municipi; mentre que el castell es diluiria definitivament com 

a punt de referència jurisdiccional i, a l’alba de l’època moderna, desapareixeria 

físicament.  

Un cop avaluada sintèticament la fisonomia que podia presentar el 

conjunt del terme de Cassà, tot seguit es descriuen els focus de domini sobre el 

territori durant el segle XIV. Aquest assumpte presenta les complexitats pròpies 

d’un context feudal, amb una elevada fragmentació en l’exercici de la jurisdicció 

i dels dominis territorials.  

La competició entre alguns dels senyors amb presència al terme –que 

eren clarament desiguals pel que fa a capacitat militar– motivà un esclat violent 

registrat l’any 1329 i que hem avaluat en altres llocs197. En síntesi, aquest fou 

l’assalt violent al castell per part dels Montcada, que l’ocuparen durant la tardor 

d’aquell any, moment en el qual es desfermà una guerra feudal amb 

participació de diferents agents. Lluny de detenir-nos ara en els fets concrets, 

els següents paràgrafs tan sols pretenen descriure, en termes generals, el 

conflicte jurisdiccional sobre Cassà de la Selva, i amb aquest objectiu es 

presenta el paper dels diferents actors implicats: el llinatge dels Esquerrer-

Foixà, el Montcada, la ciutat de Girona i els vescomtes de Cabrera.  

Un dels principals actors que cal tenir en compte pel que fa al control del 

territori és el llinatge dels Esquerrer. Guillem Esquerrer, cavaller de la vila de 

Castelló d’Empúries i que havia estat batlle general de Catalunya en el tombant 

del segle XIII al XIV, aconseguí d’esdevenir senyor del castell de Cassà de la 

Selva i de tot el seu terme –que incloïa la cellera i els masos– per compravenda 

al rei198. De moment, la data més reculada en què podem acreditar que 

Esquerrer ja era titular de Cassà és el mes d’agost de 1302 199 . La 

                                            
197 Vegeu sobretot SALES FAVÀ, Lluís, “El setge i l’ocupació…” op.cit. 
198 Els serveis a la corona d’Esquerrer no cessaren en aquell moment, ja que entre 1311 i 1312 
el retrobem exercint d’ambaixador del rei. Vegeu PÉQUIGNOT, Stéphane, Au nom du roi. 
Pratique diplomatique et pouvoir durant le règne de Jacques II d’Aragon (1291-1327), Casa de 
Velázquez, Madrid, 2009, p. 318 
199 Conservem l’acta del plet i el posterior privilegi, ambdós documents datats l’any 1302, pel 
qual Jaume II concedí a Guillem Esquerrer la potestat d’organitzar un mercat setmanal a Cassà 
de la Selva. Sobre el plet, alguns fragments del qual estan conservat a l’ACA, vegeu FARÍAS, 
Víctor, “Gentes de convicino...” op.cit. El privilegi es conserva en canvi a l’ADM, Secció 
Montcada, II.19/p.1 (1302-XII-8). El mercat no arrencà tampoc després del privilegi aconseguit 
per Esquerrer. Amb tot, sembla que l’existència, antiga, del mercat setmanal s’hauria fossilitzat 
en la toponímia local a mitjan segle XIV. Podem acreditar-ho, per exemple, a través d’un 
bescanvi de béns immobles ubicats a la cellera i datat el 10 de maig de 1355. En aquest 
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compravenda podria haver-se produït en alguna data propera al 29 d’octubre 

de 1299, moment en el qual el mateix Esquerrer adquirí la vila de Caldes de 

Malavella200. Anys més tard, el 1308, es convertia temporalment en senyor de 

Monells, i el 1316 en titular de la fortalesa de la Roqueta, a l’Esparra –

Riudarenes 201 . Amb aquests exemples queda ben acreditat l’interès dels 

Esquerrer per establir-se a la zona, probablement amb pretensions de 

constituir-hi un estat territorial propi. 

També amb l’objectiu de consolidar la seva posició política, els 

Esquerrer contragueren aliances matrimonials amb els Foixà, cavallers 

feudataris del comte d’Empúries. Els Esquerrer-Foixà –que a partir de la 

dècada de 1320, i amb l’arribada d’una nova generació, adoptaren el gentilici 

de Cassà– van maldar per controlar aquest territori durant diverses dècades, 

per bé que amb un èxit escàs. 

Amb el reemborsament parcial del preu de la compra de Cassà per part 

del rei a partir de la tercera dècada del segle, els Esquerrer-Foixà veieren 

limitada la seva força al territori. El reemborsament, un procés tortuós, provocà 

que el llinatge anés perdent el control sobre el terme de Cassà, però no sobre 

el castell202. 

De fet, els Esquerrer-Foixà ostentarien el domini efectiu sobre la 

fortalesa fins, com a mínim, el 1346203. Durant tot aquest període el castell fou 

controlat per un batlle que els devia obediència. Aquest oficial també 

s’encarregava de vetllar pels drets inherents a la fortalesa com ara el dret a 

explotar el bosc204 o el dret a establir un molí a Cassà205. 

Deixant de banda les atribucions esmentades, cal tenir en compte que 

per exemple l’any 1329 – quan es registren les violències que han estat 

esmentades -  el castell ja no era un focus emissor de jurisdicció, ni civil ni 

                                                                                                                                
document es fixen les afrontacions d’unes cases in loco vocato ‘mercat’ i també a la platea 
mercati. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 48, f. 101v-102v (1355-V-10).  
200 ACA, Batllia General, registre 534, f. 16r (1299-X-29).  
201 FORMIGA, Josep, “La Roqueta o la Torre de l’Esparra, una construcció medieval al llarg dels 
segles”, Quaderns de la Selva, 11 (1999), p. 128-129.  
202  Vegeu l’atenció que vam prestar a aquest procés a SALES FAVÀ, Lluís, “El setge i 
l’ocupació…” op.cit., p. 59-63. 
203 Una nova transmissió del castell entre els Montcada i els Cruïlles va aixecar una queixa dels 
Foixà en la qual reclamaven una part dels drets de la transacció. Vegeu ACA, Batllia General, 
reg. 600, f. 6v (1346-VII-15).  
204 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 4, f. 54v-55r (1328-VI-27). 
205 AHG, Notaria de Girona, Gi 5-6, f. 29v (1326-V-1). 
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criminal. En aquest sentit, el castell de Cassà no hauria de ser tingut com el 

centre d’un castell termenat, ja que no li era atribuïda la jurisdicció civil d’un 

territori delimitat206. A més, les obligacions militars manades des del castell, en 

particular la capacitat d’emetre viafors –la convocatòria dels veïns armats per 

fer front a les amenaces–, van ser eficaçment combatudes per altres poders 

polítics del territori207. 

La presència continuada dels Esquerrer-Foixà al territori, i sobretot el fet 

que el castell fos una de les senyories alodials amb més pes a Cassà de la 

Selva, amb dominis sobre masos i remences, generà un cercle local d’aliances. 

Així, un cert nombre de famílies devien censos i drets servils als titulars de la 

fortalesa. Per aquestes raons no costa d’entendre que un seguit d’individus es 

decantessin repetidament del costat dels Esquerrer-Foixà en els conflictes 

violents. D’entre la població local que els era favorable, destacaven els 

habitants del ja esmentat barri de la fortalesa. Així, pot entendre’s aquest espai 

no tan sols com un recinte emmurallat, a redós del castell i separat del nucli 

urbà, sinó com el baluard dels aliats polítics i militars dels Esquerrer-Foixà. 

El segon actor a tenir en compte per tal d’entendre el panorama polític 

local és el llinatge dels Montcada, els membres del qual pertanyien al grup dels 

principals magnats de Catalunya. Ja s’ha descrit la formació d’un estat 

senyorial compacte, la baronia de Llagostera, que durant bona part del segle 

XIV inclogué Cassà de la Selva. També s’ha descrit com s’implementà una 

sòlida estructura administrativa, composta entre d’altres per una extensa 

nòmina d’oficials, de corts de batllia per a cada nucli i d’oficines notarials de 

destret. 

Pot dir-se que l’estat feudal dels Montcada al nord-est català fou un 

projecte reeixit. Ja a finals de la dècada de 1320 s’hi havia aconseguit 

districtualitzar la jurisdicció civil i criminal: és a dir, fixar una àrea ben delimitada 

on els oficials al seu servei tenien plena autoritat per actuar, més enllà de les 

clivelles de tipus feudal. Els Montcada tenien autoritat i l’exercien sobre 

                                            
206 Sobre els drets dels castells termenats, vegeu PONS GURI, Josep Maria, “Compendi sobre 
els drets dels castells termenats (segles XIII-XV)” in IDEM, Recull d’estudis… op.cit., v. 3, p. 
339-352 i també BENITO, Pere, “Pleitear contra el señor del castillo y bajo su jurisdicción. 
Resistencias de los campesinos catalanes frente a la servidumbre de las obras de ‘castell 
termenat’ (siglos XIV-XV)”, Studia Historica. Historia Medieval, 30 (2012), p. 213-235.  
207 SALES FAVÀ, Lluís, “El setge i l’ocupació…” op.cit., p.67. 
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remences propis, remences d’altres senyories, i individus que no eren 

remences, com els homines iuvenes de les viles, els cavallers, àdhuc el clergat. 

Així mateix, al llarg d’aquesta tesi s’explica com aconseguiren de convertir-se 

en l’autoritat de referència en la resolució de contenciosos entre pagesos i 

d’altres senyors. 

L’autoritat dels Montcada quedaria així reconeguda i legitimada per tots 

els habitants del territori i pels actors externs; és a dir, per gairebé totes les 

senyories contigües i també per la corona. Aquest reconeixement, però, es va 

fer més problemàtic en el cas dels Esquerrer-Foixà, titulars de la fortalesa de 

Cassà de la Selva i que tal com hem observat conservaven una sèrie de drets 

que podien entrar en col·lisió amb l’autoritat omnímoda dels Montcada.  

Ben aviat aparegueren els primers conflictes entre els Montcada i els 

Esquerrer. L’any 1327 els primers emeteren un advertiment públic perquè 

ningú respongués a d’altres viafors que no fossin als pregonats expressament 

des de l’església, en al·lusió al fet que el castell encara pretenia fer valdre els 

seus drets militars208. Aquesta qüestió s’arrossegava encara l’agost del 1329, 

quan Elvira Esquerrer, muller del ja difunt Guillem i titular del castell, exigia 

poder continuar emetent viafors i imposar bans i penes als habitants del 

terme209. Aquell mateix mes la cort dels Montcada capturà tres individus –Adrià 

Ventalló, Berenguer Ferrer i Vengut Guerau– a qui considerà bandits 

precisament per no haver respectat els viafors210. L’incident amb Adrià Ventalló 

té especial significació si tenim en compte que probablement es tractava del 

principal oficial dels Esquerrer-Foixà sobre el territori. Era el seu batlle al 

castell. 

El tercer actor amb influència a Cassà de la Selva que cal considerar és 

la ciutat reial de Girona i la seva classe dirigent. Sabem que l’elit comercial de 

la ciutat s’havia mostrat des d’un inici contrària al veïnatge amb un estat 

nobiliari potent.  

Les seves raons empenyeren els gironins a participar en el tauler de joc 

cassanenc. En primer terme, els jurats de la ciutat de Girona posaren en marxa 

una ofensiva jurídica per reintegrar Cassà de la Selva al patrimoni reial, 
                                            
208  Arxiu Ducal de Medinaceli (ADM), Secció Montcada, II. 19/p.6 (1327-III-17). 
209  Vegeu-ne una queixa a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 3, f. 40r-41r (1329-VIII-22).  
210  Vegeu la manlleuta –el seu alliberament provisional– a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, 

CL 4, f. 11v (1329-VIII-30). 



CRÈDIT I MOROSITAT A LA CATALUNYA DEL SEGLE XIV. EL CAS DE LA BARONIA DE LLAGOSTERA 

 

92 

al·legant l’esmentat privilegi concedit a la ciutat l’any 1300 pel qual no s’havien 

de constituir noves jurisdiccions dins de la vegueria211. Sense esgotar la via 

legal, el veguer de Girona –actuant en defensa dels interessos de l’oligarquia 

local– participaria en les violències contra els Montcada l’any 1329 o entraria 

en conflicte amb aquests durant la dècada de 1340 per un seguit d’acusacions 

mútues d’haver traspassat, amb homes armats, els districtes respectius212. 

Els vescomtes de Cabrera són els darrers actors que cal tenir en compte 

en aquest espai. No tenim documentat que durant les dècada inicials ni 

centrals del segle XIV aquests magnats posseïssin honors o drets, directament, 

en el territori. Tot i així, van tenir una intervenció destacada en les violències 

del 1329, tot proposant mediació en el conflicte. L’aparent intromissió pot ser 

explicada mitjançant diverses hipòtesis, que no necessàriament es contradiuen 

entre elles. 

La gestió de l’extens estat que els Cabrera posseïen al sud-oest de la 

plana de la Selva i que s’enfilava cap al Collsacabra requeria un context pacífic, 

on l’ordre feudal fos respectat. En aquest sentit, la documentació notarial 

disponible acredita un intens intercanvi humà i comercial entre les parròquies 

controlades pels vescomtes i les que eren sota la fèrula dels Montcada: els 

habitants de Vidreres o Sils, dins del vescomtat, durant la primera meitat del 

segle XIV sembla que assistiren preferentment al mercat de Caldes. Els 

Cabrera, aportant distensió a l’esmentat conflicte, bé podien estar demostrant 

que entenien la pau com el millor lubricant per al creixement econòmic i la 

sostracció de renda.  

En segon lloc, cal retenir el paper que els Cabrera havien jugat, 

antigament, com a senyors territorials i també com a representants reials a 

Cassà de la Selva i al conjunt dels territoris de la baronia de Llagostera. Per 

exemple, sabem que l’any 1265 Guerau IV, vescomte de Cabrera, actuava com 

a lloctinent del rei a Caldes i a Llagostera213, a la vegada que un any després 

ell mateix oferia els territoris de Cassà, Franciac i Riudellots de la Selva a 

l’Orde del Temple214. Si bé la continuïtat d’aquests drets de moment no ens és 

                                            
211 SALES FAVÀ, Lluís, “El setge i l’ocupació…” op.cit., p.70-71. 
212  Ibidem, p.71. 
213 Català, Pere (ed.), Els castells catalans, Rafael Dalmau editor, Barcelona, 1971, v. 3, p. 466. 
214 ADG, Almoina, Cassà de la Selva, pergamí n. 2.638 (1265-V-11). Agraïm aquesta notícia a 
l’Alejandro Martínez i Giralt. 
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coneguda, podem tenir-los en compte a l’hora de copsar la participació dels 

Cabrera en el conflicte per Cassà. En aquest sentit, Bernat II de Cabrera, amb 

la intervenció com a mediador en els fets del 1329, podia perseguir la 

preservació d’uns drets que encara ens són mal coneguts i/o, hipotèticament, 

explorar l’extensió del vescomtat cap al nord.  

El conflicte entorn de la jurisdicció de Cassà de la Selva, i en particular 

l’episodi violent del 1329, tingué la participació dels quatre grups d’interès 

diferents que aspiraven a consolidar o a ampliar la respectiva autoritat sobre el 

territori. En aquella data, els Esquerrer i els Montcada tenien presència directa 

al terme a través d’una fortalesa els primers, i de drets omnímodes per jutjar i 

castigar els homes els segons. Dues altres entitats senyorials –els ciutadans de 

Girona i el vescomtat de Cabrera– intervingueren en l’escaquer cassanenc en 

defensa d’interessos particulars. 

Quan accediren a la baronia, Ot i més endavant el seu fill Pere de 

Montcada es devien adonar que la seva posició seria contestada per alguns 

agents locals que veien amenaçada la influència al territori. Un exemple 

eloqüent l’ofereix el cas dels Esquerrer-Foixà, llinatge de la baixa noblesa que 

en el passat, com els Montcada, també havia tingut ascendència sobre la 

corona. 

A finals de la dècada de 1320, però, els Esquerrer-Foixà eren tot just els 

titulars d’una fortalesa a Cassà de la Selva que malgrat anhelar un paper 

central, creiem que no pot ser jutjada com un veritable castell termenat. Sense 

disposar de drets de tipus jurisdiccional o incapaços de fer-los efectius, el 

projecte dels Esquerrer-Foixà semblava destinat a esdevenir una senyoria 

alodial més. Una senyoria amb capacitat de resoldre els conflictes amb els 

seus homes propis, però sense d’altres atribucions sobre el conjunt del terme. 

Les violències de 1329, en què aquesta darrera petita senyoria obtingué 

la complicitat i la participació dels ciutadans de Girona i cal dir que també del 

veguer reial, podrien haver canviat el rumb de la història local. Però la 

intervenció d’un altre gran magnat, el vescomte de Cabrera, posà fre a la 

guerra tot retornant al fràgil equilibri anterior.  

Aquesta composició es mantingué més o menys estable durant bona 

part del segle XIV, fins que a la dècada de 1380 reemergí el conflicte. Abans de 

la seva mort, Pere III sancionà la reintegració de Cassà de la Selva al domini 
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reial215, però contradictòriament el seu successor, Joan I, ratificava l’any 1387 

el domini pels Montcada216. En aquest context, les tensions internes a la 

localitat i la pressió dels representants gironins avivaren nous episodis violents 

entre 1389 i 1390 que, tanmateix, no van servir perquè la localitat s’alliberés 

dels Montcada217. 

 
4.8.2 Els casos de Lloret i de Tossa 
 
Com ja s’ha avançat, Lloret i Tossa també suposaren sengles conflictes 

jurisdiccionals entre els Montcada i els senyors d’aquests llocs, tot i que de més 

curta durada i amb menys càrrega violenta. Ambdós termes castrals, allunyats 

físicament del centre de la baronia, devien plantejar un repte pel que fa al 

control administratiu directe des de Caldes o Llagostera218.  

Des de l’any 966 i fins el 1325 Tossa de Mar havia format part – no 

sabem si de forma ininterrompuda - de la jurisdicció del monestir de Ripoll219. 

Amb tot, l’any 1158, l’abat, a través d’una carta de franqueses, s’hi havia 

reservat el dret a placita, ius i també iusticias, que cal interpretar com la 

potestat d’exercir-hi almenys una part de la jurisdicció220.  

                                            
215 ACA, Cancelleria, reg. 1560, f.100v-106r (1386-IV-30). 
216 REIXACH SALA, Albert, “Els fets de Cassà…” op.cit., p. 43. 
217 Ibidem, p. 44 i ss i també RIERA SANS, Jaume, “Els avalots del 1391 a Girona” in Jornades 
d’Història dels jueus... op.cit., p. 95-159. 
218 Mentre que la presència dels habitants de les dues parròquies és freqüent als registres de 
cort, en canvi resulta més esporàdica als protocols notarials. Creiem que les famílies de Tossa 
o de Lloret tendien a registrar els seus contractes en notaries més properes, potser a Blanes o 
en aquelles depenents de la pabordia o del monestir de Ripoll, de forma més o menys furtiva 
durant el domini dels Montcada. 
219 Un documentat de l’any 966 esmenta per primer cop en època medieval el topònim Tossa 
(vallam qua nominatur Torsa). Es tracta d’una deixa testamentària al cenobi del monestir de 
Ripoll, que havia de ser executada pels marmessors del comte Miró. El testamemt del comte 
Miró, arxivat al monestir de Ripoll, desaparegué l’any 1835. En conservem un trasllat 
documental del 1623, que fou transcrit per PONS I GURI, Josep Maria,  
“La columnella del llegat del comte Miró a favor del monestir de Ripoll” in IDEM, Recull d’estudis 
d’història… op.cit., v.3, p. 9-15, tot i que abans també havia estat recollit per MONTSALVATJE I 
FOSSAS, Francesc, Colección diplomática del condado de Besalú, v. VI (1908), p. 208-210. 
Després d’aquesta primera donació, comptem amb ben poques referències sobre la Tossa dels 
successius decennis. L’erudit local Mario Zuchitello sospita que la propietat de l’alou finalment 
no va ser entregada al monestir i que la família comtal en mantingué el domini fins les darreries 
del segle XI. Només a partir de llavors els monjos de Ripoll passarien a controlar totalment el 
territori. Vegeu ZUCCHITELLO, Mario, Tossa: la formació d'una vila. El comte, l'abat i els 
tossencs, segles IX-XII, Centre d’Estudis Tossens, Tossa de Mar, 1998, p. 48-49. 
220 A les darreries del segle XII la comunitat tossenca sembla ja tenir entitat pròpia i estar ben 
consolidada. Aquest és el moment en què l’abat de Ripoll concedí, primer l’any 1158, les 
franqueses sobre el vi, la caça del porc salvatge i les tarifes judicials, i després l’any 1186, la 
carta de poblament als habitants de Tossa. Vegeu FONT RIUS, Josep Maria, Cartas de 
población y franquicia de Catalunya, CSIC, Barcelona-Madrid, 1983, v.1, p. 250-251. La carta 
de poblament del 1186 ja permet reconèixer activitat humana a l’actual vila marítima. Sobre la 
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La donació als Montcada podria haver interferit així en un domini, de 

més de 300 anys, de Ripoll sobre Tossa. Si s’atén al text de les donacions de 

l’any 1325, el rei concedí al nou baró tant el mer com el mixt imperi221. El 

monestir es negà a acceptar-ho i com a mesura de protesta, els benedictins 

van promoure l’excomunió de Pere i d’Ot de Montcada en el Concili de 

Tarragona de l’any 1328222. El contenciós -que durà 20 anys- potser també es 

traslladà a l’àmbit local. Per exemple, sabem que les relacions dels barons amb 

el batlle de sac del monestir, Ramon Soler, van esdevenir tenses, tal com ho 

demostra una obligació que el batlle jurisdiccional de Caldes li féu firmar l’any 

1346 perquè mostrés les credencials de l’abat de Ripoll223. Un any abans, la 

cort de Caldes li havia restringit els moviments tot manant-li de no sortir del 

carrer Nou de Tossa, sots la pena astronòmica de 500 s.224 En aquest cas, la 

                                                                                                                                
data de la carta vegeu ZUCCHITELLO, Mario, Tossa: la formació... op.cit., p. 163. Aquest conjunt 
documental fàcilment pot relacionar-se amb les franqueses concedides a la veïna vila de Sant 
Feliu de Guíxols per l’abat del seu monestir. L’any 1181 l’abat Bernat exhimia als habitants de 
la vila de mals usos. Vegeu AMSFG, Concessions de l'abat Bernat a la Vila de Sant Feliu, 
pergamí n.1 (trasllat del 1194-VII-29). A Tossa, l’abat del monestir de Ripoll, Ramon de Berga, 
procediria de forma similar. Segons la carta de franqueses esmentada, l’abat tenia decidit 
emprendre les obres d’un nou castell a la parròquia de Sant Vicenç de Tossa (facio castellum in 
comitatu Gerundensi, in parrochia Sancti Vicentii de Tursa, situm in loco Montis Guardini 
vocato). A més a més, en el document, el cap del cenobi ripollenc assegurava voler establir 
homes al terme, i amb aquest objectiu donà permís per a construir cases amb unes mides 
preestablertes: 4 braços d’ample per 6 de llarg. Aquestes cases, a partir de llavors, haurien de 
tributar un cens anual d’una gallina. A banda de planificar l’urbanització de la nova vila, l’abat 
reconeixia també una realitat preexistent; la dels masos i els homes que els habitaven 
(laudamus et concedimus illis hominibus de Tursa suas masadas cum suis omnibus 
tenedonibus, cum censu et servitiis ac bonis usibus quo modo habent). Seguidament, tal com 
havia passat a Sant Feliu de Guíxols, els habitants de la vila quedaven enfranquits de rendes 
banals com ara la quèstia, la forcia, el mesuratge o el pasatge. S’establia, però, que aquells 
que morissin intestats distribuïssin els béns entre els seus veïns o familiars. La senyoria, així 
mateix, es reservava a partir de llavors un terç dels béns dels eixorcs. Els coguços estarien 
sotmesos a les matexies penes implementades en aquell època a la ciutat de Montpeller. Els 
mals usos, doncs, quedaven regulats per tal d’evitar unes arbitrarietats que podrien haver-se 
donat en períodes anteriors. La senyoria també s’interessava per regular el tràfic comercial de 
la vila. En aquest sentit, permetria vendre a tothom al port de Tossa. A més, establia que els 
homes que visquessin al port fossin lliures, així com els seus béns, salvant, és clar, els drets 
que pertanyien al monestir. L’abat advertia que s’havien de negociar les condicions de la 
prestació del dret a guarda. El senyor, per altra banda, recordava l’obligació dels tossencs de 
coure el pa -fins a trenta peces- al forn de destret. La carta també regulava el comerç i les 
exaccions sobre dos productes diferents que s’endevinen importants en la Tossa medieval: el vi 
i el peix. L’abat establia un vet temporal per comerciar amb el vi, de deu setmanes abans i deu 
setmanes després de Carnestoltes. En aquell període només la senyoria podia vendre’n. Sobre 
el peix, la carta especificava que tots els homines piscatores que treballesin amb xàvega, 
bolitges o barques eren obligats a prestar el delme del peix, a banda d’entregar la part 
coensitudinària del peix de tall. El monestir en retenia dret de compra preeminenent per a 
satisfer les necessitats dels monjos de Ripoll. 
221 Sobre aquests elements, vegeu l’epígraf 4.1. 
222 Vegeu ADG, G-6, f.204v-207 (1328-II-8). 
223 Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 29, f.95v (1346-IX-4).  
224  AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 575, f.183v (1345-VII-11). 
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intercessió del vescomte de Cabrera – tal i com veiem, sempre disposat a fet 

de mitjancer- alleugerí el càstig. 

El litigi entre senyories apareix amb claredat a la documentació local de 

Caldes de Malavella. Tenim documentades una vintena de procures i àpoques 

de pagament a juristes i advocats en les diverses sessions del plet on es discutí 

sobre l’excomunió225. Té especial rellevància la documentació relacionada amb 

la darrera fase del litigi, que es va celebrar a Tarragona l’any 1348. 

L’anomenada sentència de Morvedre obligava al Montcada a retornar Tossa al 

monestir ripollès226. Pere de Montcada n’hauria d’haver rebut una compensació 

elevada. A partir d’aquell moment la jurisdicció passaria a ser compartida entre 

la casa dels Montcada i el monestir de Ripoll227. Teòricament, segons la 

sentència, els Montcada haurien mantingut el mer imperi en el seu sentit més 

estricte – només aquelles causes criminals que fossin penades amb mutilació 

de membres-. La documentació consultada, però, no permet de constatar-ho 

amb rotunditat.  
D’altra banda, l’acord permetia aixecar l’excomunió dels dos nobles –

Pere i Ot de Montcada- a més de la de Ferrer de Llagostera, el procurador de 

Pere de Montcada, i la del batlle de Caldes Arnau Colomers228. El relaxament 

de l’excomunió, el 14 d’abril del 1348, fou ordenada pel bisbe Arnau de 

Montrodon. També sancionà la formalitat a través de la qual el sagristà i els 

clergues de la parròquia de Caldes acceptaven l’aixecament de l’excomunió als 

seus senyors jurisdiccionals229.  

                                            
225 Tan sols a tall d’exemple, vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 25, f.130r (1343-
XII-21); CL 26, f.30v (1344-II-23); CL 28, f.32v (1346-II-6); CL 28, f.84r-84v (1346-V-15). 
226 ZUCCHITELLO, Mario, “Jurisdiccions compartides…” op.cit., p.112. 
227 Ibidem. 
228 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 33, f. 23v-24v (1348-IV-16). 
229 El 16 d’abril del 1348 i en presència del notari, de testimonis i del propi Arnau Colomers, 
Ramon Geribert, clergue i sagristà de Caldes, presentà una lletra d’absolució amb data de 14 
d’abril del bisbe Arnau de Mont-Rodon. De consens amb Mateu Rapart, clergue de Girona i 
procurador de l’abat Hug de Ripoll, el bisbe hi absolia a Ferrer de Llagostera i a Arnau 
Colomers de la sentència d’excomunió dictada per les constitucions del Concili de Tarragona 
contra els invasors de les coses de l’Església. Segons la carta, sabem que el conflicte fou resolt 
en una causa a la cort episcopal entre l’abat i el monestir per una part, i Ot de Montcada, Ferrer 
de Llagostera, Guillem d’Abadia i Arnau Colomers de l’altra. El sagristà llegí la carta i Arnau 
Colomers demanà que aquest l’exculpés. El sagristà demanà als clergues de Caldes, 
Berenguer Eixandri, Bernat Rigau i Bernat Om si hi tenien quelcom en contra. Els clergues hi 
accediren, fet pel qual el sagristà l’absolgué. N’aixecaren acta públic a petició d’Arnau 
Colomers i de Ferrer de Llagostera. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 33, f 23v-
24v (1348-IV-16). 
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Tot i disposar de menys informacions, el conflicte sobre la jurisdicció de 

Lloret s’intueix igualment interessant230. Sabem que Lloret comptava amb un 

castell regit per un castlà, que era feudatari de la pabordia de novembre de la 

seu de Girona, també anomenada pabordia de Lloret. Aquest llinatge castlà, el 

patronímic del qual era Lloret, compartia la jurisdicció amb la seu des del 

principi del segle XII231. El seu titular a l’inici del segle XIV, Guillem de Lloret, 

constatem que devia passar per dificultats econòmiques. El castlà hagué 

d’hipotecar en nombroses ocasions rendes i béns dels masos que tenia sota 

domini directe232. Els seus creditors van promoure, a la vegada, l’empara dels 

censos que li prestaven els habitants del domini233. 

 La donació del 1326 mantenia per a la catedral el mixt imperi. Però pocs 

anys després, l’any 1328, ja es documenta una primera queixa per part del 

bisbe de Girona dirigida al vicari general i a l’oficial del bisbe de Barcelona234. 

En la carta s’hi feia constar que Ot de Montcada pretenia ostentar l’exclusivitat 

en la notaria i que ja havia col·locat forques - que eren un signe de plena 

jurisdicció - al costat del castell. Ot de Montcada, potser aprofitant-se de la 

debilitat del castlà, hauria iniciat un procés d’apropiació més o menys unilateral 

d’aquest domini. La sentència de Lloret, del 1357, tornaria a confirmar el mixt 

imperi per a la pabordia, mentre que l’any 1388 els Montcada vengueren la 

plena jurisdicció a la seu. La circumstància que aquesta darrera venda 

presentés carta de gràcia arrossegaria de fet el contenciós fins a les darreries 

del segle XVII235.   

 
 
 
 
 

                                            
230 El conflicte ha estat abordat per PONS GURI, Josep Maria, “La sentència…” op.cit. i per 
MALLORQUÍ, Elvis, “El port de Lloret...” op.cit. Sobre l’apropiació de les rendes de Lloret per part 
de la pabordia de novembre de la seu vegeu MALLORQUÍ, Elvis,  “El terme de Lloret de Mar...” 
op.cit. i també LLINÀS POL, Joan; MALLORQUÍ GARCIA, Elvis; MERINO SERRA, Jordi; MONTALBÁN 
MARTÍNEZ, Carme, El castell de Sant Joan de Lloret, Ajuntament de Lloret de Mar, Lloret de 
Mar, 2003, especialment p. 39-53. 
231 Tot i que són documentats per primer cop l’any 1079. Vegeu LLINÀS POL, Joan; MALLORQUÍ 
GARCIA, Elvis; MERINO SERRA, Jordi; MONTALBÁN MARTÍNEZ, Carme, El castell... op.cit., p. 43. 
232 Vegeu-ne alguns exemples a AHG, Notaria de Caldes-Lagostera, CL 17, f. 76r (1340-VII-4) 
o a CL 565, f. 72r-72v (1349-III-7) 
233 Contrasteu alguns exemple a AHG, Notaria de Caldes-Lagostera, CL 8, f.95v (1334-XII-19) i 
a CL 12, f.18r (1335-V-22). 
234 ADG, U-3, f. 48r-49v (1328-I-28). 
235 ZUCCHITELLO, Mario, “Jurisdiccions compartides…”, op.cit., p.127. 
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4.8.3. Un domini fugaç: Vilobí d’Onyar  
 
Vilobí d’Onyar és una localitat que es troba a l’oest de la baronia de 

Llagostera, a pocs centenars de metres de Franciac, del qual el separen tant 

l’Onyar com el camí ral. Per la proximitat, i potser també per l’afany de control 

dels trams del riu i de la via, aquest degué resultar un espai d’expansió natural 

dels barons de Llagostera.  

 Així, després de la dissolució dels vincles amb Lloret i Tossa, la baronia 

de Llagostera integrà el castell i el terme de Vilobí d’Onyar (1356). Els 

Montcada n’adquiriren – per compravenda – la jurisdicció, els masos i els 

homes236. Tots aquests elements anteriorment havien pertanyut al ciutadà de 

Girona Ramon Malars, membre d’un llinatge que n’ostentava el domini des de, 

com a mínim, l’any 1300237.  

Segons una carta de privilegis que havia estat concedida als habitants 

del terme castral a les darreries del segle XIII i que va ser ratificada per Gastó 

de Montcada l’any 1365, a Vilobí d’Onyar els homes del Montcada podrien 

resoldre els propis conflictes a través d’una cort jurisdiccional particular 

(almenys aquells que els enfrontessin amb el senyor del castell)238. La cort 

s’habilitaria cada 8 dies i els saigs cobrarien 1 d. o 2 d. segons la distància que 

haguessin de recórrer per anar a notificar procediments o a efectuar requises i 

detencions instades per la cort. D’aquesta manera, pot constatar-se que 

l’arranjament amb Vilobí resulta similar al dels altres nuclis urbans de la 

baronia; el castell es convertia en centre d’un districte de batllia i en aquest cas 

particular, a més, es mantenien les formes tradicionals d’impartir justícia. Amb 

tot, el mateix 1365 la jurisdicció del lloc es transferí a la ciutat de Girona, per la 

qual cosa la baronia de Llagostera tot just hauria retingut Vilobí durant 10 

anys239. 

                                            
236 La compra possiblement fou finançada amb una imposició extraordinària distribuïda a través 
d’una talla al conjunt de la baronia. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 54, f. 10v-
11r (1357-IX-7); f.13rv (1357-IX-9); f. 43v-44r (1357-XI-6); f.102rv (1358-IV-18). 
237 MARQUÈS, Josep Maria, “Vilobí d’Onyar a través del capbreu d’en Ramon Malars”, Estudis 
d’Història Agrària, 5 (1984), p. 27-52. Vegeu una referència a la compra en franc alou 
efectuada pels Montcada a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 71, quadern s.n., f. 1r-8r 
(1365-VIII-27).  
238 Ibidem. 
239 GUILLERÉ, Christian, Girona al segle XIV, Ajuntament de Girona-Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, Girona, 1993, v.1, p. 87. 
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Aquest epígraf ha acabat de perfilar el territori de la baronia de 

Llagostera que, com s’ha pogut veure, tingué certa dinàmica al llarg dels 

primers temps en què els Montcada n’exerciren el domini. D’una banda s’ha 

constatat com la constitució d’una nova baronia a l’entorn de la ciutat de Girona 

incomodà a la seva classe dirigent, de la mateixa manera que ho feu amb 

d’altres senyors amb els quals entrà en competència. En conseqüència, s’han 

descrit conflictes de naturalesa més o menys violenta, i que a la llarga 

consolidaren els Montcada en una posició de preeminència i, a la baronia, com 

una unitat política que tindria continuïtat durant els segles posteriors. 

Més enllà de les jurisdiccions, resulta inqüestionable el pes específic de 

la vila de Caldes de Malavella sobre els territoris integrats. Els següent epígrafs 

posen el focus sobre aquest nucli urbà, que és un dels principals espais sobre 

els quals s’ha basat la nostra tesi doctoral.  

 
4.9. La vila de Caldes de Malavella 
 
La vila de Caldes de Malavella havia tingut una dilatada existència prèvia 

al període històric estudiat aquí. Amb tot, al segle XIV comptava amb un seguit 

d’instàncies (mercat, notaria, cort, i d’altres serveis complementaris com 

l’hospital o els banys) que la convertiren en el centre d’un espai local integrat 

que englobava diverses localitats i parròquies.  

 Un dels trets més definitoris de Caldes, històricament, ha estat l’aigua. A 

la vila encara avui s’exploten tres fonts principals de surgència. Les aigües, de 

propietats medicinals, començaren a ser aprofitades en època romana, en una 

vila descrita com a Eicam240. Es construïren termes, que darrerament han estat 

l’objecte de diverses intervencions arqueològiques. Així, se n’ha descrit el 

funcionament inicial i a més s’ha descartat un suposat abandonament en època 

medieval, tal i com es derivava de la creença popular241.  

                                            
240 LLINÀS POL, Joan; MERINO SERRA, Jordi; MONTALBAN MARTÍNEZ, Carme, “Les termes romanes 
de Sant Grau (Caldes de Malavella). Novetats arran de les excavacions de 2002”, Quaderns de 
la Selva, 16 (2004), p. 69-80. Fins a mitjan segle XX els erudits encara havien fet coincidir el 
lloc amb el topònim Aquis Voconis. Vegeu PUJOL, Celestí; ALSIUS, Pere, Nomenclátor 
Geográfico-Histórico de la província de Gerona desde la más remota antigüedad hasta el siglo 
XV, Impremta Paciano Torres, Girona, 1883, p. 26. Vegeu també BOTET  SISÓ, Joaquim, “Aquis 
Voconis”, Revista Histórica, 13 (1876), p. 72-76. 
241  Vegeu LLINÀS POL, Joan; MERINO SERRA, Jordi; MONTALBAN MARTÍNEZ, Carme: “Les 
termes...” op.cit.; LLINÀS POL, Joan; MERINO SERRA, Jordi, “Seguiment de la urbanització de 
l’antiga Eycam (Caldes de Malavella, La Selva)” in Sisenes jornades d’arqueologia de les 
comarques gironines, Generalitat de Catalunya – Departament de Cultura, Sant Joan de les 
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Les recents prospeccions corroboren l’adaptació de les piscines 

romanes per tal de facilitar-ne un ús que hauria esdevingut potser menys 

intensiu en època medieval. Tanmateix, a nivell documental s’ha pogut 

acreditar l’ús terapèutic de les aigües al segle XIV. Per exemple, coneixem 

l’estada que l’any 1343 un canonge de la seu de Girona, Guillem Ramon de 

Montcada, va fer a Caldes per a prendre els banys242. L’eclesiàstic devia formar 

formar part del llinatge que ostentava la senyoria jurisdiccional de la vila des de 

feia gairebé vint anys, motiu pel qual la batllia assumia el costos de la seva 

l’estada. El mateix bisbe de Girona Pere d’Urrea (1325-1328) també havia 

passat alguna temporada prenent les aigües per prescripció mèdica i a càrrec 

dels Montcada243. Alguns dels immobles urbans, gaudien de fet en aquesta 

època de canalitzacions (recs) que els proveïen d’aigua calenta244. Així, tan 

sols a tall d’exemple, una Margarida Calabuig, que havia venut un hort urbà 

l’any 1344, advertí al comprador que possimus sine vestra contradictione, inde 

transire et ducere aquam calidam (quando) voluiremus ad balnea nostra intus 

hospicium nostrum245. 

En síntesi, pot dir-se que les aigües termals a Caldes constituïen un 

recurs que continuava operatiu en època baixmedieval, utilitzant-se amb fins 

                                                                                                                                
Abadesses, 2002, p. 263-264; LLINÀS POL, Joan, “Conjunt termal de Sant Grau (Caldes de 
Malavella, Selva). Les excavacions arqueològiques de 2002” in Setenes jornades d’arqueologia 
de les comarques gironines, Generalitat de Catalunya – Departament de Cultura, La Bisbal 
d’Empordà, 2004, p. 253-258; “Les troballes de la carretera de Llagostera (Caldes de Malavella, 
La Selva). Noves dades sobre l’urbs romana d’Aquae Calidae” in Catorzenes jornades 
d’Arqueologia de les comarques gironines, Generalitat de Catalunya – Departament de Cultura, 
Caldes de Malavella, 2018, p. 223-230. Vegeu també BAYONA PRATS, Lluís; BUSCATÓ SOMOZA, 
Lluís, “Restauració i condicionament de les termes romanes de Caldes de Malavella”, 
Quaderns de la Selva, 23 (2011), p. 231-248. 
242 Guerau Baula, carnisser de Caldes, reconegué a Arnau Colomers, de Serramala, haver 
rebut 14 s. 5,5 d. per draps, vi i carn que li havia comprat quan aquest darrer era batlle de 
Caldes per a ser entregats a Guillem Ramon de Montcada, que havia estat prenent els banys a 
Caldes. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 25, f.110v (1343-XI-18); f.129r (1343-
XII-16).  
243 Vegeu ADG, U-2, f.61v (1326-IV-16) i U-2, f.68v-69r (1326-IV-30). Els banys on s’estigué el 
bisbe probablement eren els de l’hospital, que a través d’una notícia tardana sabem es 
trobarien al costat del mur de la vila. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 117, f.167r-
168r (1389-IV-9). Fins i tot es documenta el cas d’un jueu de Girona que va anar a Caldes per a 
prendre els banys l’any 1342. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 22, f. 92v (1342-
IV-29). 
244 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 71, f. 37r-38r (1365-VIII-19). 
245 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 26, f.133r (1344-VIII-2). Vegeu així mateix la disputa 
per l’evacuació de les aigües provinents d’uns banys particulars [AHG, Notaria de Caldes-
Llagostera, CL 5, f. 54r (1333-III-26)] o la venda d’un alberg amb un bany [AHG, Notaria de 
Caldes-Llagostera, CL 80, f. 54v (1368-IX-21)]. Aquests banys privats eren els escollits pels 
barons de Montcada per prendre ells mateixos els banys quan s’estaven a la localitat. Vegeu 
AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 39, f. 92v-93r (1351-VIII-8). 
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domèstics i medicinals. Aquest element, tan característic de la vila, permet 

intoduir la resta d’aspectes que expliquen la capacitat d’atracció de visitants 

que tingué el lloc durant del segle XIV. 

  L’assentament original d’època romana donà pas durant l’alta edat 

mitjana a un petit nucli integrat en el districte d’un castell. Aquesta darrera 

infraestructura, avui coneguda com a castell de Malavella o de Sant Maurici, és 

citada per primer cop a la documentació el segle XI tot i que els arqueòlegs 

n’han acreditat l’existència des de com a mínim la centúria precedent246. Es 

trobava lluny del nucli urbà, uns 2 quilòmetres a l’est, i al cim d’un turó enlairat. 

Aquesta fortalesa havia estat el principal centre de jurisdicció en l’època del 

domini comtal, i en un territori que precisament era part d’un extensa batllia. 

Caldes de Malavella formava part d’aquest domini.  

Avançant en el temps, al segle XIV, el focus del domini feudal s’hauria 

desplaçat a dins de la pròpia vila, a recer d’un nou castell. A aquesta fortalesa 

se l’ha anomenada castell de Sant Grau – per la proximitat a la capella 

dedicada al mateix patró- i hauria estat construïda amb aprofitaments de 

materials de les termes romanes247. Dubtant de l’existència real del castell per 

la manca de documentació conservada, Pere Català Roca va jutjar la fortalesa 

“d’una importància poc sòlida”248. Aquesta recerca tampoc ha pogut obtenir 

referències directes al castell local, quan, en canvi, la documentació notarial o 

de cort aporta nombroses referències a d’altres fortaleses del territori: 

l’esmentat castell de Malavella, i també els de Llagostera, Cassà, o els més 

allunyats de Montagut, Lloret i Montpalau. Fos com fos, la literatura ha tendit a 

situar aquesta fortalesa a l’emplaçament dels antics banys, ara ja dins el 

                                            
246 Tenim constància d’un reconeixement de domini de l’època de Ramon Berenguer I, entre el 
1053 i el 1071. Avui en dia el castell rep el nom de Sant Maurici per la capella que s’hi va 
superposar a inicis del segle XV. Per aquestes primeres notícies del castell vegeu MIQUEL 
ROSSELL, Francesc (ed.), Liber feudorum maior. Cartulario real que se conserva en el Archivo 
de la Corona de Aragón, CSIC, Barcelona, 1945, p. 471, doc. 448. Sobre les estructures 
físiques vegeu FOLCH, Cristian; LLINÀS, Joan; MERINO, Jordi, “Excavacions arqueològiques al 
castell de Malavella” in III Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna de Catalunya, Associació 
Catalana per a la Recerca en Arqueologia Medieval, Sabadell, 2007, p. 442 - 449. 
247 Josep Pla i Cargol cità un document, del qual no en dóna referència, que acreditaria que el 
castell era actiu l’any 1362. Vegeu PLA CARGOL, Josep, Plazas fuertes y castillos en tierras 
gerundenses, Dalmau Carles Pla Editors, Girona, 1953, p.125. Salvador Ginesta reiteraria més 
tard l’existència del castell en època baixmedieval. Vegeu GINESTA, Salvador, La comarca de la 
Selva, Biblioteca Selecta, Barcelona, 1972.  
248 CATALÀ ROCA, Pere (ed.), Els castells... op.cit., v.3, p. 382. 
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perímetre urbà249. Català Roca i Brasó proposaren que les torres circulars i el 

pany de muralla on sovint s’han volgut veure les restes del castell fossin, en 

realitat, part de la força de la vila, una estructura aquesta sí abastament citada 

a la documentació.  

L’any 1342, per exemple, el prohoms de Caldes van voler arreglar-ne un 

tram, que era a tocar de l’alberg de Guillem Pertegàs. Per aquestes obres van 

manllevar-li 50 s. a un tal Ramon Gila i probablement d’altres quantitats a una 

nòmina major de prestadors250. En el context de la guerra amb Castella i de 

l’entrada de companyies mercenàries al Principat, entre 1366 i 1368 sabem 

que també s’efectuaren millores als murs251. Els treballs per a la reparació 

permanent del mur i del vall eren obligats a tots els habitants del terme252. La 

muralla medieval comptava amb com a mínim dos portals (el de Girona253 i el 

de Padrós254) i diverses torres defensives. 

Quan l’any 1344 Pere de Montcada confirmà les franqueses i privilegis 

als caldencs ho féu encara  “als habitants del castell de Malavella i de la vila i la 

seva parròquia”255. A la mateixa donació de Jaume II a Ot de Montcada, l’any 

1326, s’havia fet referència al castrum seu locum nostrum vocatum de 

Malaveya 256 . Tenint en compte les referències al castell antic, caldria 

contemplar la possibilitat que el topònim (Malaveterii) realment s’hagués 

traslladat, en aquesta època, a la nova fortalesa de l’interior de Caldes. Des 

d’aquest espai i ja des època reial s’hauria consolidat potser no exactament un 

terme castral amb totes les obligacions que li eren pròpies, sinó un districte de 

batllia. 

L’antic emplaçament romà s’havia convertit, finalment, en una petita 

ciutat que era el centre d’un districte jurisdiccional. Ja s’ha esmentat que un 

                                            
249 Ibidem. Tal vegada es tractava del que la documentació defineix com a palau o alberg dels 
Montcada. Vegeu-ne algunes referències a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 39, f. 111v-
112r (1351-VIII-23), a CL 41, f.18v-19r (1351-XI-12) i a CL 71, f. 403r-404r (1365-I-24). 
250 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 23, f.50v (1342-XI-25). 
251 Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 70, f. 445v (1366-IV-27) i CL 80, f. 43r (1368-
IX-4). 
252  L’any 1335 la universitas elegí procuradors per a defensar-se de les persones que 
reclamaven estar enfranquides de operibus, badis et goytis necessariis ville de Calidis et forcie 
murorum et vallorum eiusdem ville. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 13, f. 51v 
(1335-XII-22). 
253 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 117, f.157v (1389-X-4). 
254 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 83, f.81r-81v (1369-XII-12). 
255 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 26, f.90r (1344-V-10). 
256 ACA, Cancelleria, reg. 228, f. 49v (1326-III-7).  
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dels termes de batllia de la baronia tenia el seu centre a Caldes i que, per tant, 

aquí s’hi havia establert una cort amb tots els oficials que possibilitaven 

l’exercici de la justícia civil. La cort, que era un institució en funcionament 

permanent, era acollida en un edifici que es trobava a la mateixa plaça de la 

vila. Tot i així, a vegades les sessions tenien lloc a sota les voltes de la 

plaça257. En canvi, moltes de les accions dels saigs de fet s’esdevenien als 

masos, als domicilis dels veïns i també en un segon espai urbà descrit com a 

plaça dels Porcs, on tenien lloc moltes de les subhastes públiques.  

És sabut que les corts jurisdiccionals a la baixa edat mitjana delimitaven 

un espai polític i donaven resposta a algunes de les necessitats i funcions de la 

societat. Aquestes instàncies havien estat instal·lades al llarg del segle XIII pels 

senyors amb l’objectiu, per exemple, de sancionar les transaccions 

econòmiques, resoldre conflictes entre veïns o disciplinar els habitants del 

terme. Aquestes són precisament algunes de les funcions més habituals que 

s’observen en els registres de Caldes que s’han estudiat. Pot afirmar-se que, 

en general, les corts podien tractar tres espais administratius i de treball 

significativament diferents: l’exercici de la jurisdicció criminal, sovint relacionada 

amb la pau i treva (que podem assimilar a l’anomenat mer imperi); l’exercici de 

la jurisdicció civil (mixt imperi)258, i el govern i l’administració de la comunitat. 

Si bé fou instal·lada i regida per les senyories, avui pot acreditar-se que 

una part substancial de la comunitat utilitzava la cort autònomament per a 

resoldre negocis particulars. Sectors com la pagesia de remença, els 

menestrals de les viles o les classes urbanes es mostraven molt dinàmics en 

l’activació de procediments a les corts. Al mateix temps, les senyories no 

dubtaven a coaccionar els homes propis fent ús d’aquests mateixos 

mecanismes per tal de fer complir els drets feudals: exigir prestacions de 

censos, impostos o servituds. Per a fer-ho possible era necessari habilitar i 

assalariar una nòmina d’oficials, que variava de mida en funció de la 

complexitat del lloc que es regia.   

                                            
257 In portico placee ville de Calidis, ubi curia est solita tenire tal com consta a AHG, Notaria de 
Caldes-Llagostera, CL 46, f.29r-29v (1352-IX-16). 
258 Per aquests darrers conceptes, vegeu, entre d’altres, CUADRADA, Coral, “Sobre el mer i mixt 
imperi als senyorius feudals de la Catalunya Vella (segle XIV)”, Mayurqa, 22 (1989), p.199-211 i 
IGLESIA FERREIRÓS, Aquilino, “Et merum imperium et mixtum et vassa jurisdiccio tres sunt 
species jurisdiccionis diverse”, Cuadernos de Historia del Derecho, v. extr. (2010), p. 239-253. 
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Tot i ser una vila relativament petita, Caldes de Malavella i el seu terme 

devien plantejar certa complexitat en la gestió dels assumptes públics, fet pel 

qual la llista d’oficials és extensa en comparació a d’altres llocs259. Mitjançant 

els registres a l’abast resulta senzill de reconstruir tant l’estructura de la 

institució com la nòmina de persones que hi treballaren al llarg d’un període 

determinat. La taula 6 presenta la nòmina de persones relacionades amb la 

cort de Caldes de Malavella entre 1336 i 1350. D’aquesta manera, per exemple 

es poden extreure conclusions sobre els períodes d’exercici dels diferents 

càrrecs, els estrats socials que fornien cadascun dels oficis i les relacions 

d’aquests individus amb la comunitat. Ja s’ha dit que els batlles pertanyien als 

sectors més benestants, tant pagesos com menestrals. En canvi, la resta 

d’oficials provenien de diferents veïnats rurals hipotèticament perquè es 

tractava dels cabalers, expulsats pel sistema hereditari de l’hereu únic i que 

acabaven guanyant-se la vida d’altres formes, també amb oficis subalterns.   

 
Taula 6. Oficials de la cort del batlle de Caldes de Malavella (1334-1350) 

 
any 
 

saigs corredor batlle lloctinent del 
batlle 

jutge 
ordinari 

1334 Bernat Hospitaler, Bernat 
Pellicer, Bernat Mateu, 
Guillem Oloart 

Ferrer Terrè Arnau Colomers - Miquel Serra 

1335 Bernat Hospitaler, Bernat 
Pellicer, Bernat Mateu 

Ferrer Terrè Arnau Colomers - Jaume 
Brugueroles 

1336 
 

Bernat Hospitaler, Bernat 
Pellicer, Bernat Mateu 

Ferrer Terrè Arnau Colomers Bernat Mateu  
(5-XII) 

- 

1337 
 

Bernat Hospitaler, Bernat 
Pellicer, Bernat Mateu, Pere 
Ribot 

Ferrer Terrè Arnau Colomers Bernat Mateu  - 

1338 
 

Bernat Hospitaler, Bernat 
Pellicer (12-II), Bernat Mateu, 
Pere Ribot 

Ferrer Terrè Arnau Colomers Bernat Mateu  - 

1339 
 

Bernat Hospitaler, Bernat 
Pellicer, Bernat Mateu, Pere 
Ribot 

Ferrer Terrè Arnau Colomers - - 

1340 
 

Bernat Hospitaler, Bernat 
Pellicer, Bernat Mateu, Pere 
Ribot 

Ferrer Terrè Arnau Colomers - Guillem 
Abadia1 

1341 
 

Bernat Hospitaler (29-I), 
Francesc Quart (29-I), Bernat 
Mateu 

Ferrer Terrè Arnau Colomers 
(20-VIII)/Bernat 
Mateu 

- Guillem 
Abadia1 

1342 
 

Guillem Oloart, Bernat 
Hospitaler, Francesc Quart, 
Bernat Ferret 

Ferrer Terrè Bernat Mateu - Guillem 
Abadia1 

1343 
 

Guillem Oloart, Bernat 
Hospitaler 

Ferrer Terrè Bernat Mateu - Guillem 
Abadia1 

                                            
259 Per exemple a Sabadell, a inicis del segle XV, la cort era una estructura força més compacta 
en comparació a la de Caldes de Malavella. En el primer cas, tan sols s’hi assalariava un saig, 
mentre que a Caldes ja s’ha introduït que n’hi arribà a haver quatre a la vegada. Vegeu SALES I 
FAVÀ, Lluís, La jurisdicció a Sabadell… op.cit. 
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1344 
 

- Ferrer Terrè Bernat Mateu - Guillem 
Abadia1 

1345 
 

Guillem Oloart, Bernat 
Hospitaler, Vicenç Hospitaler, 
Guillem Bosc (5-IX) 

Ferrer Terrè Bernat Mateu/ 
Joan Garcés 
(V-1345) 

- Guillem 
Abadia1 

1346 
 

Guillem Oloart, Bernat 
Hospitaler, Guillem Bosc, 
Pere Revelí (2-X) 

Ferrer Terrè/ 
Pere Ribot  

Joan Garcés - Guillem 
Abadia1 

1347 
 

Guillem Oloart, Bernat 
Hospitaler, Guillem Bosc, 
Pere Revelí  

Pere Ribot Joan Garcés - Guillem 
Abadia1 

1348 
 

Guillem Oloart, Bernat 
Hospitaler, Pere Revelí, Pere 
Ribot 

Pere Ribot/ 
Bernat 
Campdorà  

Joan Garcés/ 
Bernat Oller  
(XI-1348) 

- - 

1349 
 

Guillem Oloart (I-1349), Pere 
Revelí., Berenguer Vilafort 

Bernat 
Campdorà 

Arnau Sibil - - 

1350 Pere Revelí, Berenguer 
Vilafort 

- Arnau Sibil - Guillem 
Abadia2 

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 

A banda de la coacció legal, la vila de Caldes comptava amb d’altres 

infraestructures administratives, comercials i religioses que la convertien en 

centre pel seu entorn geogràfic. El mercat, la fira, l’hospital i la notaria són 

indicadors del caràcter plenament urbà d’aquest assentament durant el segle 

XIV. 

El mercat setmanal de Caldes se celebrava els dilluns, que és el dia de 

la setmana en què es localitzen la gran majoria dels assentaments comercials a 

les actes del notari. El mercat estava dividit en petits sectors comercials i 

manufacturers, i el centre n’era la plaça de Caldes, que estava porticada260. 

Algunes d’aquestes seccions ja eren permanents i comptaven amb taules de 

pedra, però d’altres llocs eren provisionals i devien aixecar-se quan s’acabava 

la jornada de mercat. Les taules podien comptar amb una botiga annexa, a la 

planta baixa d’alguns dels edificis o als albergs circumdants. Segons el sector, 

aquestes botigues tenien funcions productives o bé de magatzem. El sector 

draper per exemple era especialment curós en proveir-se d’espais per a 

emmagatzemar productes voluminosos, que no havien estat confeccionats a la 

vila i que podien tenir un valor important261.  

                                            
260 Vegeu una referència a les voltes com un lloc d’emmagatzematge de mercaderies a AHG, 
Notaria de Caldes-Llagostera, CL 17, f. 11v (1340-I-29). 
261 L’any 1351 Vicenç Bedó, sastre de Caldes, llogà a Bernat Cervià i a Francesc Geronès, 
drapers de Girona, una partida de les voltes amb les seves corresponents taules. L’espai 
estava delimitat per pilones de pedra. A l'alberg del propietari, que es trobava allà mateix, els 
drapers podien tenir-hi dos armaris per a desar els draps. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-
Llagostera, CL 39, f. 134r-134v (1351-IX-10). Vegeu un altre cas semblant a la nota 457 del 
capítol 9.  
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Tenim constància d’alguns dels arrendaments generats per taules del 

mercat. La gran majoria de transaccions coincideixen a assenyalar com a 

senyor eminent del sòl urbà als mateixos Montcada, que haurien heretat la 

titularitat del rei. Per una taula, el senyor percebia censos que podien anar dels 

2 d. als 8 d. anuals262. Els arrendataris d’aquestes taules eren mercaders o 

artesans locals – alguns dels quals fins i tot tenien residència en veïnats fora de 

la vila -. Altres taules, però, eren arrendades a diferents mercaders provinents 

de Girona. Depassa les intencions d’aquesta tesi d’establir una proporció entre 

arrendataris locals i gironins, però el pes dels darrers no ens sembla pas 

marginal.  

 Ja s’ha avançat que en aquest mercat s’hi constata una certa 

especialització per sectors lligats amb diferents manufactures o productes, 

especialment la draperia, la carnisseria263 i la sabateria264. Tanmateix, era el 

sector draper (mercerie)265 el que ocupava una part més important del mercat i 

de les transaccions econòmiques que tenien lloc a Caldes. Tal i com es descriu 

amb detall en els successius capítols, la venda de draps era una activitat per la 

qual la vila seria reputada en el territori.  

La presència de drapers gironins fou destacada. Alguns havien 

començat a acaparar les taules del mercat durant les primeres dècades del 

segle XIV. D’altres, tanmateix, deixaven diners i venien les seves mercaderies 

a través d’intermediaris locals, o bé feien visites puntuals a la vila. Àvids 

d’eixamplar mercats periurbans, sabem que els gironins arribaven a competir 

per les taules disponibles a Caldes en un espai que era relativament petit, tal 

com ho demostren algunes disputes entre els mateixos drapers per la titularitat 

                                            
262 Vegeu-ne tan sols alguns exemples a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera CL 27, f. 86v-88r 
(1345-I-7) i a CL 35, f. 85r (1350-III-1). En relació a les taules del mercat, l’any 1349 tingué lloc 
un encant públic, generat per deutes, d’una casa i de la taula contigua que havien pertanyut a 
un sastre. El comprador fou en aquest cas Bonaire Sabater, un dels individus que apareixen 
més activament entre les actes de tipus econòmic a la vila. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-
Llagostera, CL 34, f. 73r-73v (1349-VI-2).  
263 Es documenta una plaça de la carnisseria. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 
79, f. 117v-118r (1368-II-28). 
264 Vegeu alguns contractes d’aprenentatge per a fer de sabater a AHG, Notaria  de Caldes-
Llagostera, CL 16, f. 16v-17r (1339-IX-13); CL 41, f. 113r-113v (1352-II-27); CL 47, f.11v-12r 
(1354-II-24); CL 70, f. 164r (1364-IX-16).  
265 Per aquesta denominació vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 44, f. 79v-80v 
(1353-IV-1) o també CL 56, f. 152r (1359-II-26). 
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de la taula o el dret a despatxar la clientela266. Al costat de la draperia 

comercial, a Caldes hi coexistien una sèrie de professionals dedicats tant a la 

producció de teles (teixidors)267 com a la confecció de peces de vestir (sastres). 

Un altra cita comercial que en principi havia de ser pol d’atracció de 

compradors i de venedors eren la fires anuals de Caldes (nundine o fira; retro 

nundine o rera fira). La rera fira era permanent – comptava amb concessió reial 

-  i se celebrava a principis de setembre. Durava 15 dies268. Però abans, a 

l’estiu - generalment al juliol tot i que podia variar - se celebrava la cita 

coneguda com a fira. Aquesta no devia tenir caràcter permanent i per això 

comptava amb el vistiplau periòdic del jutge local269. Per d’altres llocs, sabem 

que les dues fires podien acomplir funcions diferents: una per a comprar i l’altra 

per a vendre, o bé cadascuna estar especialitzada en diferents productes. És 

molt possible que la fira a Caldes estival tingués una major especialització en el 

comerç dels cereals majors, que es recollien precisament en aquell moment de 

l’any.  

Amb tot, cal especificar que no es perceben dinàmiques comercials 

especials associades a les fires (i.e., clientela o comerciants d’espais que 

generalment no fossin ja presents en el mercat setmanal, o una gran afluència 

de visitants). Tanmateix, el període firal sí que es caracteritzava per la 

concessió d’un cert nombre de guiatges específics i també d’un guiatge general 

                                            
266 L’any 1335 Vidal Comes, draper de Fornells, i Tomeu Avellaneda, draper de Girona, tenien 
un contenciós en marxa a causa d’una taula al mercat de Caldes. La taula era propietat de 
Pere Baula i es trobava a la plaça. El draper Comes assegurava tenir-la llogada, però Tomeu 
Avellaneda insistia en despatxar-hi els seus draps sense haver adquirit el vistiplau del primer. 
Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 8, f. 112v (1335-II-8). 
267 Vegeu per exemple els contractes d’aprenentatge successius del fill d’un pagès, Pere 
Guerau, del jove vilatà Arnau Blanc i de l’habitant de Sils Francesc Revelí (els tres eren orfes 
de pare) amb el teixidor local Guillem Pons Pertegàs: AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 
18, f. 121v-122r (1351-I-19); CL 18, f. 144r-144v (1351-II-21); CL 41, f.139r (1352-IV-2). Pons 
Pertegàs regentava un negoci pròsper, en el qual podia necessitar diversos aprenents a la 
vegada. En paral·lel, d’altres teixidors de la vila, com Simó Llobet, Jaume Bota o Pere Saura, 
també contractaven joves aprenents en el mateix període. Vegeu, respectivament, AHG, 
Notaria de Caldes-Llagostera, CL 44, f. 103r-103v (1353-IV-15); CL 51, f.s. n.6 (s.d. ≈1356); CL 
80, f. 116r (1369-I-30).  
268 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 572, f.11v (1341-IX-1). 
269 El 15 de juny del 1345, per exemple, el jutge Guillem Abadia concedí que la fira a la vila de 
Caldes se celebrés al cap d’un mes. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 575, f. 
178v (1345-VI-15). Es localitzen concessions d’aquest tipus en d’altres anys del període 1330-
1350, però no en canvi en dates posteriors. Tal vegada és un indici de que la fira estival havia 
deixat de celebrar-se. 
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per tal que alguns mercaders que segurament no ho feien habitualment 

transitessin per la baronia amb immunitat270.   

Les fires de Caldes de Malavella, a mitjan segle XIV, no devien constituir 

cites comercials estabilitzades ni de referència. Al llarg de la centúria, la vila no 

s’integrà en cap del tres eixos principals que, en el seu moment, definí Christian 

Guilleré pel que fa al circuit firal en els territoris del nord-est del Principat271. 

Aquests eren camins habituals que seguien els mercaders per assistir a 

cadascuna de les cites comercials. El principal d’aquests circuits s’estenia des 

del Rosselló i passava per Girona i Hostalric, fins arribar a Barcelona. En 

aquest sentit, tot i que la via merchateria –el camí ral – passava a tocar de 

Franciac, les possibilitats comercials de Caldes no devien atraure l’atenció dels 

firaires. En síntesi, el mercat setmanal de Caldes apareix com una institució 

més consolidada que no pas les seves fires.  

A banda dels oficis lligats als sectors ja esmentats (la carnisseria, la 

sabateria i la draperia), a la Caldes tres-centista sembla relativament important 

el paper jugat pels hostalers i taverners. Així, a la dècada de 1360 s’arriben a 

documentar, a la vegada, cinc individus diferents que s’identifiquen com a 

hostalers (Arnau Marcó, Ramon Granell, Vicenç Ferrer, Ramon Senyer i un 

Guillem Vives) 272 , tots els quals devien acollir en els seus respectius 

establiments les persones que recalaven a la vida atretes per la pulsió 

comercial. La rendibilitat del negoci potser va encimbellar-los entre el segment 

més acomodat de la comunitat; tenim ben documentat com Ramon Granell 

arrendà en aquest període diversos drets i censos de les senyories locals273, o 

com Arnau Marcó i Guillem Vives van actuar com a prestadors dels seus 

veïns274. 

Poc sabem de l’emplaçament o de la naturalesa dels hostals i tavernes, 

tot i que pot intuir-se que eren espais de repòs, i a la vegada també d’oci i 

                                            
270 Vegeu la concessió del guiatge general a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 583, f. 24r 
(1368-IX-1). 
271 Vegeu GUILLERÉ, Christian, Girona... op.cit., v.1, p. 204 i ss.  
272 Vegeu tan sols algunes referències a aquests individus, respectivament, a AHG, Notaria de 
Caldes-Llagostera, CL 80, f. 56v (1369-IX-12); CL 61, f. 215r (1363-II-13); CL 70, f. 279v (1365-
IV-28); CL 71, f. 68r (1365-X-11); CL 77, f. 112v (1367-X-4). 
273 Vegeu entre molts d’altres, l’arrendament de censos i agrers que l’arxidiaca de la Selva 
percebia a Caldes de Malavella, a AHG, Notaria Caldes-Llagostera, CL 73, f. 152v-153v (1365-
VI-16).  
274 Vegeu, respectivament, AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 80, f. 56v (1369-IX-12) i CL 
77, f. 112v (1367-X-4). 
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sociabilitat. Així, l’any 1363, el batlle, en nom de Sibil·la de Montcada – titular 

de la baronia per la curadoria del seu fill Gastó – prohibia les juguesques 

durant el dia i en lloc tancat, advertint que cap hostaler tornés a acollir les 

timbes275.  

Un altre negoci que possiblement fou ben rendible a la vila degué ser el 

de la barberia i flebotoneria, és a dir, la barberia-cirurgia. L’ofici, de creixent 

prestigi en la societat al llarg de la catorzena centúria, a Caldes també estava 

controlat per la senyoria, que en fixava el destret276. 

Com ja ha estat assenyalat diverses vegades, la vila de Caldes de 

Malavella disposava de notaria i d’escrivania de cort, ambdues en règim de 

monopoli senyorial. Sabem, per exemple, que en algun moment abans del 

1335 en aquestes instàncies s’hi instal·là un mateix escrivà, un individu 

anomenat Jaume Jalbert que hi actuava per autoritat d’Ot de Montcada277. Hi 

treballaria durant més de 25 anys. A més, el fill homònim de Jaume Jalbert 

continuaria exercint ambdós oficis a la vila de Caldes a partir de la mort del seu 

pare (1359)278 i fins a 1377 sense ostentar-ne, mai, el domini útil. 

Cal dir que durant els primers anys d’exercici, però, el notari formalment 

actuà en representació del senyor útil al qual havia estat establerta l’oficina, 

que era un home anomenat Bernat Colomers 279 . Aquest darrer tenia 

l’escrivania de la cort i també la notaria ad violarium, possiblement per una 

concessió efectuada durant l’època en què la jurisdicció era a mans del rei280. 

                                            
275 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 70, f. 66r (1363-XII-10). 
276 Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 21, f. 100v (1341-X-16) i CL 44, f. 66r (1353-
III-12). L’home al qual fou establerta la barberia local a inicis de la dècada de 1340, anomenat 
Pere Roig o Roger, era originari de Tarragona i també havia estat descrit per les fonts com a 
mercader. Així, l’any 1343, sabem que tenia tractes comercials amb el patró de barca tossenc 
Nicolau Sima. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 24, f. 127r-127v (1343-III-7). Els 
barbers exercien la medicina bàsica i podien ser requerits com a forenses per les autoritats. 
Així, aquest Pere Roger acreditava l’any 1341 que les nafres que Elisenda Lenguyola havia 
patit al cap per cops d’Arnau Puig, de Franciac, ja s’havien guarit completament. Lenguyola 
vivia amb el seu agressor, per a qui probablement feia de serventa. Vegeu AHG, Notaria de 
Caldes-Llagostera, CL 23, f.29r (1342-IX-9). Sobre l’ofici de la barberia-cirurgia, vegeu 
CIFUENTES, Lluís, “La promoció intel·lectual i social dels barbers-cirurgians a la Barcelona 
medieval: l’obrador, la biblioteca i els béns de Joan Vicenç (fl. 1421-1464)”, Arxiu de textos 
catalans antics, 19 (2000), p. 561-609.  
277 Vegeu per exemple Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB), reg. 17410, perg. XV 
(1343-I-20). 
278  AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 56, f. 118r-118v (1359-II-4). De fet, en una 
afrontació posterior, del 1389, s’esmenten els banys de l’Hospital. Vegeu AHG, Notaria de 
Caldes-Llagostera, CL 117, f. 167r-168r (1389-IX-9). 
279 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 12, f. 7r (1335-IV-24). 
280 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 21, f. 15r-16r (1341-VII-24). 
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En morir Colomers, l’any 1335, la notaria, i possiblement també l’escrivania de 

la cort, van ser establertes en aquest cas a un Ferrer Riurans 281. Aquest 

individu també disposaria del domini útil de la notaria de Llagostera a partir de 

l’any 1341 i en cediria l’ús, com a Caldes, a un notari substitut282.  

Un altre dels trets més identificatius d’una vila amb prosperitat 

econòmica i densitat social és la constitució d’un hospital per a pobres i malalts. 

De promoció laica però amb relacions amb les institucions eclesiàstiques, els 

hospitals van adquirir rellevància entre el final del segle XIII i el principi del XIV, 

seguint una cronologia similar a la de la resta de països de l’Europa occidental. 

Els hospitals van entrar a competir amb d’altres institucions eclesiàstiques i 

amb els ordes religiosos per la salvació de la ànimes i l’obtenció de rendes 

fixes pels seus promotors283.  

L’hospital de Caldes possiblement s’instal·là damunt dels antics banys 

públics284. De fet, sabem que les aigües haurien servit en les cures que s’hi 

proporcionaven. L’hospital ja comptava amb procuradors l’any 1341285 i va 

constituir-se formalment dos anys més tard (1343), moment en el qual sabem 

que va entrar en funcionament286. Com en d’altres viles, era regit per l’incipient 

assemblea de veïns. Eren els mateixos habitants de la vila qui pagaven el 

salari a l’hospitaler i qui procuraven el bon funcionament de la institució. 

                                            
281 Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 21, f.45r-45v (1341-VIII-20); AHG, CL 21, f. 
114v-115r (1341-XI-13). 
282 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 31, f. 71v-72r (1347-VI-11). La institució notarial en 
aquest període a Caldes de Malavella i en el conjunt de la baronia de Llagostera ha estat ben 
estudiada per SOLDEVILA TEMPORAL, Xavier, Llagostera Medieval. Viure a la plana de la Selva el 
1300, Ajuntament de Llagostera-Arxiu Municipal, Llagostera, 2012, p. 23-27. 
283 Sobre els hospitals de la ciutat de Girona vegeu GUILLERÉ, Christian, “Assistance et charité à 
Gérone au début du XIVème siécle” in La pobreza y la asistencia a los pobres en la Cataluña 
medieval, CSIC, Barcelona, 1980, v.1, p. 191-204. 
284  LLINÀS POL, Joan; MERINO SERRA, Jordi; MONTALBAN MARTÍNEZ, Carme: “Les termes 
romanes...” op.cit., p.80. Francisco de Zamora explicava l’any 1790 que “reconocí también los 
restos de los antiguos baños romanos que allí quedan y en parte sirven de malísimo hospital, 
viéndose todavía los arcos a manera de los de Caldas (de Montbui)”. Vegeu ZAMORA, Francisco 
de, Diario de los viajes hechos en Catalunya, Curial, Barcelona, 1973, 11ª salida: viaje al 
Ampurdán (1790-I-14).  Agraïm aquesta referència a l’estudiós local Marc Martínez i Comas. 
285 Aquell any la universitas de Caldes escollí procuradors de l'Hospital: Guillem Pujada de 
Riurans i Vicenç Bedó de la vila. Aquest seria el cos vilatans que s’encarregaria de la gestió 
directa de la institució en nom de la comunitat. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 
20, f. 60v (1341-I-29). 
286 La constitució de l’hospital de Caldes de Malavella data del 20 de maig del 1343. Vegeu 
AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 25, f. 13v-14r (1343-V-20). El mateix dia, Esteve 
Miranda i la seva dona, que abans vivien a Girona però que eren oriünds de Casp, es van fer 
homes propis de l’hospital de Caldes i feren homenatge al batlle. Així, ambdós es convertiren 
en els hospitalers, establerts per la universitat, i juraren regir la institució fidelment i assistir als 
necessitats. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 25, f. 14r (1343-V-20). 
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L’hospital també es dotà de terres per percebre els censos, algunes de les 

quals provenien de la caritat pública, fonamentalment de llegats287. D’aquesta 

manera, la institució no generava costos addicionals a la vila. És significatiu 

que aquesta institució aparegués precisament en un moment d’intensa 

d’activitat comercial i menestral, que hauria contribuït a reforçar l’autopercepció 

dels habitants de la vila com un grup dinàmic; potser amb la voluntat creixent 

de compartir la seva pròpia tutela política amb el senyor. 

 

Després de les donacions reials als Montcada, l’espai delimitat per les 

Gavarres, l’Ardenya-Cadiretes i l’Onyar esdevingué una baronia. Caldes de 

Malavella s’erigí com un lloc central d’aquest nou marc territorial. La vila ja 

aglutinava abans funcions militars, econòmiques i fiscals sobre el medi rural de 

l’entorn. Però a partir de la dècada de 1320 Caldes també esdevindria centre 

d’un dels tres districtes de batllia en els quals es dividia la baronia de 

Llagostera. Des d’aquesta petita ciutat hi operava una cort local amb 

competències en dret civil, encapçalada per un batlle. Si bé el procurador del 

senyor jurisdiccional - el seu delegat directe i el màxim càrrec en el territori – 

tenia la residència al castell de Llagostera, la importància de Caldes en el marc 

baronial resulta inqüestionable. La cort de Caldes i el jutge ordinari actuaven 

com a instàncies centrals per un territori ampli i sovint els habitants de l’entorn 

s’hi havien de desplaçar per resoldre els litigis.   

Aquest pes en el pla institucional va tenir la seva correlació en el pla 

econòmic. Des de l’època en que el territori era reial ja s’havia dotat de 

diverses institucions lligades a l’activitat comercial, com ara el mercat setmanal, 

la fira i la pròpia notaria. Caldes va tenir exit com a plaça comercial i va atraure 

l’atenció de compradors i venedors de les parròquies circumdants. Alguns 

d’aquests tractants i també la clientela provenien d’altres espais senyorials. La 

vila així es convertí en centre nodal des del qual operaven diversos mercaders 

gironins, jueus i sobretot cristians  

Tota aquesta activitat tal vegada polaritzà la comunitat. La polarització 

podria haver-se donat entre els individus i famílies que continuaren depenent 

únicament de les activitats agropecuàries i els que s’aprofitaren del nou 

                                            
287 Vegeu, per exemple AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 29, f. 121r  (1346-XII-22) i CL 
117, f. 164r-164v (1389-IX-6). 



CRÈDIT I MOROSITAT A LA CATALUNYA DEL SEGLE XIV. EL CAS DE LA BARONIA DE LLAGOSTERA 

 

112 

escenari per escalar posicions econòmiques, tot dedicant-se a d’altres tipus 

d’activitats relacionades amb la producció i l’intercanvi de mercaderies, de 

diners, o de serveis. D’aquesta manera, els veïns de Caldes de Malavella 

devien percebre la necessitat de dotar-se de representació amb caràcter més o 

menys permanent.  

Tenim un nombre relativament reduït d’informacions sobre l’organització 

comunitària dels homes de la vila o del terme, identificats en la universitas. 

Sabem per exemple que alguns conflictes locals esperonaren la celebració 

d’assemblees i l’elecció de síndics per actuar en nom de la comunitat288. Ja 

l’any 1339 la vila enviava uns delegats a Barcelona per tal de reclamar al 

Cerimoniós el pagament de les destrosses que un exèrcit reial, quan encara 

era Infant, havia provocat sobre els béns de la pròpia universitas289. Més enrere 

hem après que els veïns regiren l’hospital des de l’any 1343. En el cicle 

d’augment de pressió fiscal a partir de la dècada de 1360 les referències a la 

universitas augmenten a la documentació, sobretot en relació als violaris i 

censals morts venuts en nom i amb l’aval del conjunt de la comunitat290. Però la 

relativa escassetat de dades indica que la universitas probablement hauria 

registrat els seus assumptes en una sèrie de llibres específics que no s’han 

conservat.  

 
 

 

  

                                            
288 Un cas interessant és el de l’organització de la comunitat per uns conflictes relatius a la 
ferreria de destret. Vegeu la p. 358 i ss.  
289 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 15, f. 100v (1339-VII-5). A títol anecdòtic, també 
sabem que una sèrie de veïns, en nom de la comunitat, pagaven un salari fixe (entre 12 l. i 18 l. 
anuals) a dos músics gironins per a tocar la flauta, el tamborell i el rebeu (un instrument de 
corda) en motiu de les festes que se celebraven al llarg de l’any a la vila de Caldes de 
Malavella. Vegeu-ne notícies corresponents tant a 1341 com a 1353: AHG, Notaria de Caldes-
Llagostera, CL 20, f. 116r-116v (1341-IV-10); CL 20, f. 129r (1341-V-9); CL 44, f. 104v (1353-
IV-15); CL 44, f. 108r (1353-IV-22). 
290 Tan sols com a exemple, el març del 1366 Ramon Granell, carnisser i Pere Pla, escollits 
procuradors i síndics de Caldes, trobant-se obligats a pagar 14 l. per a la campanya militar 
contra el rei de Castella, van vendre a Peró de Bell·lloc, fill de Guillem de Bell·lloc, de Girona, 
40 s. anuals. en violari (al 14,28% d’interès anual). El violari fou redimit al cap de tan sols 6 
mesos. Vegeu AHG, Notaria de Girona, Gi-11, 1 (1366-III-16). Agraïm aquesta notícia a l’Albert 
Reixach i Sala.  
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BLOC 1. LES EINES DOCUMENTALS 
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 EINES DOCUMENTALS: A MODE D’INTRODUCCIÓ 
 

L’objectiu d’aquest bloc, compost pels capítols 5 i 6, és el de posar a 

l’abast del lector les diferents tipologies de documents estudiades i que tenen 

relació amb el crèdit. Això s’efectua tant per al cas de les actes notarials, un 

recurs generalment ben conegut pels investigadors de les zones influïdes pel 

dret llatí; com també per als llibres de la cort jurisdiccional. Aquesta darrera és 

una font menys coneguda i que per tant requereix d’un nombre superior de 

precisions. Cal indicar d’entrada que l’exercici del crèdit, i també la seva 

execució, donen indicis d’existència tant en el primer com en el segon registre. 

L’estructura dels dos capítols que segueixen és similar. D’entrada 

s’analitza la composició d’un dels llibres estudiats – a mode d’exemple – per tal 

de calibrar el pes relatiu de cadascuna de les tipologies documentals. A 

continuació, es descriuen els principals documents, fent èmfasi en la seva 

relació amb el món del crèdit. És ben sabut que les actes notarials medievals 

eren documents versàtils, emprats en diferents contextos i amb fins igualment 

diversos. Per a cadascun dels documents es posa emfasi en l’estructura formal 

i en els possibles usos en el món del crèdit, tant pel que fa al préstec com a les 

formes de finançament de les compravendes. 
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5. LA NOTARIA I EL CRÈDIT PRIVAT. EL CAS DE CALDES DE MALAVELLA 
 

Ja sabem que la vila de Caldes de Malavella disposava a mitjan segle 

XIV d’una sola notaria de destret senyorial on, entre d’altres, es registraven les 

operacions comercials que requerien de la fe pública per sostenir les 

condicions pactades en els negocis. Els registres consultats recullen les 

activitats atorgades per caldencs o bé per forasters en relació a tot tipus 

d’assumptes comercials291.  

Com és ben sabut, els registres presenten les actes de forma 

protocol·litzada, seguint una ordenació exclusivament cronològica. En aquest 

sentit, no van elaborar-se expedients del crèdit que avui permetin als 

investigadors resseguir amb facilitat les diferents fases d’un d’aquests negocis: 

contracte, pagament d’interessos, retorn del capital o renegociacions. 

La majoria de llibres conservats per a la notaria de Caldes de Malavella 

del segle XIV responen a la forma dels anomenats manuals, on els documents 

eren assentats de forma abreujada, amb elisió de clàusules dels contractes i de 

les fórmules documentals imposades pel dret. 

 En l’escatocol del document hi constava sempre la signatura dels 

testimonis -generalment dos individus- que donaven valor probatori a 

l’operació. De l’observació de les sèries de protocols notarials s’interpreta que 

els testimonis no eren aportats per les parts, sinó que eren individus que ja 

devien trobar-se a l’escrivania, tal i com es pot induir de la seva subscripció en 

un conjunt d’actes, de tipologies i amb atorgants diferents, formalitzats al llarg 

d’una jornada. D’aquesta forma, sospitem que el notari podia constituir 

relacions documentals diàries, subscrites per un mateix grup de testimonis, i 

que li podien servir per a localitzar amb major agilitat actes antigues. Cal indicar 

que l’existència d’índexs en els llibres notarials no es generalitzà al nord-est 

català fins ben entrada l’època moderna. 

 

 
                                            
291 Cal dir en aquest darrer sentit que l’àmbit de competència de la notaria era difós; no depenia 
tant de les atribucions de la institució com de la capacitat d’atracció comercial de la vila. A més, 
l’abast tenia extensions diferents en funció del mercat o del producte que tractem. Així, els 
protocols notarials inclouen referències a individus provinents d’un ampli espai geogràfic, que 
sovint escapa al mateix marc baronial. L’aparició de patronímics provinents d’altres indrets es 
deu a conjuntures estacionals (mercat setmanal, collites), així com a les dinàmiques de l’oferta i 
demanda dels mercats. 
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Taula 7. Tipologia de les actes en un llibre de protocols notarials de Caldes de 
Malavella: CL 24 (12.8.1342 - 21.4.1343) 

 
tipus documental freqüència (n.) proporció 
àpoques 203 30,7% 
debitoris 160 24,2% 
comandes 77 11,6% 
compravendes d’immobles 42 6,3% 
documents d’indemnitat als avaladors 25 3,8% 
procures 21 3,2% 
definicions de deutes 20 3,0% 
donacions inter-vivos 17 2,6% 
transportacions de deutes 10 1,5% 
obligacions i juraments 10 1,5% 
composicions de deutes 7 1,1% 
compravendes de rendes senyorials 7 1,1% 
compravendes ad tempus de productes agrícoles 6 0,9% 
comandes comercials 6 0,9% 
cartes de gràcia 5 0,8% 
establiments emfitèutics 5 0,8% 
definicions de legítimes 5 0,8% 
sentències judicials  5 0,8% 
permisos del batlle 4 0,6% 
contractes matrimonials 4 0,6% 
definicions de penes 3 0,5% 
definicions de servitud 3 0,5% 
reconeixements de servitud 2 0,3% 
contractes d’aprenentatge 2 0,3% 
compravendes de lluïsmes 2 0,3% 
lloguers d’immobles 2 0,3% 
declaracions judicials 2 0,3% 
compravendes de béns mobles 2 0,3% 
renúncia a marmessoria 1 0,2% 
compravenda de violari 1 0,2% 
constitució d’aniversari 1 0,2% 
compravenda de domini directe 1 0,2% 
entrada del domer parroquial 1 0,2% 
totals 662 100% 

 

Tal i com mostra la taula 7 corresponent a un registre notarial de Caldes 

de Malavella (AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 24) de la dècada de 

1340, més d’un 90% de les actes que s’hi consignaven tenien a veure amb 

operacions comercials o d’intercanvi. Aquestes observacions són força 

representatives del conjunt de documenació analitzada. La resta d’actes, 

s’inclouen en l’àmbit de les sancions públiques, dels acords contrets entre 

particulars –molt cops també per deutes- o de sentències i permisos emesos 

pel poder públic, tant per la batllia com pel jutge ordinari de la baronia. Aquest 

darrer àmbit, el judicial, podia fer registrar les seves resolucions tant en el llibre 

de la cort com en el notarial. La batllia, per permisos d’obres -pels quals podia 

ser retribuïda- preferia el registre notarial. Les senyories territorials, alhora, 

tenien també cert protagonisme en els protocols. Així, s’hi localitzen entrades, 
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definicions i reconeixements de servitud. En aquesta col·lecció d’actes poden 

trobar-se a faltar d’altres documents prototípics, especialment els inventaris 

post mortem i els testaments. En aquest registre específic, casualment, no s’hi 

registrà cap inventari292. Dels testaments, en canvi, a Caldes de Malavell 

sabem que en aquest període van ser registrats en una sèrie notarial 

específica293. 

Cal dir que les actes relatives a l’exercici del dret públic són tan 

interessants com escasses. Per contra, es protocols notarials ofereixen dades 

seriades sobre els acords i els negocis de caràcter privat. En aquest sentit, el 

crèdit hi és abastament representat en les seves múltiples formulacions. Els 

següents epígrafs descriuen les característiques formals dels principals tipus 

documentals que tenen relació amb el crèdit.  

 
 5.1.  Les àpoques 
 

Els protocols notarials de Caldes de Malavella evidencien una presència 

majoritària d’àpoques de rebuda, és a dir, els documents on l’atorgant hi 

reconeixia haver percebut una quantitat de diners o de béns d’un altre individu, 

grup o institució. En el cas del registre que s’analitza a la taula 7, representen 

vora un terç del total d’actes. Les àpoques acomplien nombroses funcions ja 

que eren utilitzades en el marc de diferents circumstàncies. És precisament per 

aquest motiu que els registres són curulls d’aquesta tipologia documental.  

En general es caracteritzen per la brevetat, fent menció de les dues 

parts -el pagador i el receptor- i incloent la fórmula confiteor et recognosco me 

habuisse et recepisse. Segueix la renúncia als diners no comptats en el 

moment de rebre el capital que, als manuals, està resumida mitjançant 

l’expressió renunciando et cetera. 

Les àpoques podien acomplir dues funcions jurídiques principals: el 

reconeixement inicial d’una quantitat entregada en concepte d’un contracte, o 

bé la finalització del mateix pel retorn dels diners o objectes. Les àpoques de 

rebuda eren documents que servien perquè la quantitat que s’hi consignava no 

fos exigida de nou. Així, mitjançant l’acreditació del document, es podien 

                                            
292 Sobre inventaris post mortem, vegeu la nota 890.  
293 ADROER PELLICER, Maria Àngels; GRAU PUJOL, Josep Maria T.; MATAS BALAGUER, Josep, 
Catàleg dels protocols... op.cit. 
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resoldre queixes sobre l’impagament de capitals. Tal i com explicà Maria 

Teresa Ferrer i Mallol, en aquests rebuts s’hi podien fer constar el pagament 

del preu d’una compravenda, d’un llegat testamentari o de qualsevol producte 

que requerís un pagament fraccionat en el temps o, per contra, en un sol 

termini puntual294.  

En ocasions, l’atorgant de l’àpoca justificava el cobrament al·legant tenir 

drets transferits per un tercer 295 . En conseqüència, s’hi feia anotar les 

referències al document que havien compulsat la transportació del deute: 

generalment la data crònica i la identitat del notari. D’aquesta manera, 

l’atorgant de l’àpoca especificava que havia rebut la quantitat per raó de tenir 

locum et cessionem d’un tercer. 

 
5.2.  Els debitoris 

 
Els debitoris solen esser d’entre els tipus documentals més representats 

als registres notarials baixmedievals. Un total de 160 dels 662 documents 

registrats al llibre CL 24 (24,2%) són aquests tipus d’actes. Tal i com s’ha 

descrit pel cas de les àpoques, també poden deure’s a una àmplia casuística, 

tot i que complien bàsicament dues funcions: el reconeixement d’un deute i la 

remissió al pagament futur d’una quantitat de diners. Amb tot, aquestes 

situacions podien originar-se en el marc de diferents negocis, cadascun dels 

quals fa variar substancialment el sentit del debitori.   

 Els debitoris contenen invariablement la fórmula confiteor et recognosco 

me debere, seguit de l’objecte o quantitat de diners pendents de retornar. Pot 

indicar-se la causa del pagament (un crèdit, el preu aplaçat d’una 

compravenda...). Les actes també poden preveure una data de pagament, o bé 

en canvi referir-s’hi de forma genèrica, concedint espai bé per a l’acord, bé per 

a l’acció discrecional del prestador: ad vestram voluntatem et requisitionem.  

Una de les clàusules que apareixen de forma més freqüent en el debitori 

fa referència als costos judicials o processals en cas d’iniciar-se un eventual 

contenciós pel deute. El deutor s’obligava a recompensar les sumes invertides 
                                            
294  Vegeu FERRER MALLOL, Maria Teresa, “L’instrument notarial (segles XI-XV)” in LÓPEZ 
BURNIOL, Juan José; SANS TRAVÉ, Josep Maria (coord.), Actes del segon Congrés... op.cit., p. 
58.   
295 De les 127 àpoques de quitació –que consignaven retorns- documentades en el registre CL 
24, tan sols 2 (1,6%) ho són per transportació. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 
24, f. 14v (1342-IX-2) i f. 59v-60r (1342-XI-18).  
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en els processos legals. En aquest cas, la clàusula sol abreujar-se amb la 

fórmula et si missiones et cetera. Depenent de la causa que originava el 

debitori, l’atorgant podia fer-se acompanyar d’avaladors que es convertien en 

coresponsables del pagament consignat en l’instrument.  

Els debitoris incloïen d’altres clàusules abreujades, com ara les 

renúncies a demanar allargaments o gràcies (renuncio), o una obligació 

general de béns del deutor pel cas que es produís un impagament i la cort 

jurisdiccional executés els béns del morós (obligo). Quan el document incloïa 

l’afermament d’avaladors, aquests darrers individus juraven les mateixes 

clàusules i renúncies a les quals s’havien obligat els deutors principals 

(obligamus utresque). A la notaria de Caldes de Malavella, les actes notarials 

d’aquest tipus en cap cas contenen clàusules relatives a l’efecte de la justícia 

en cas d’impagament, com ara la previsió d’eventuals penes imposades per la 

cort. 

 
5.3. Les comandes 
 
Les comandes són tipologies específiques d’operacions comercials que 

eren assentades mitjançant documents particulars. Les comandes han estat 

abastament estudiades per a l’àmbit catalanoaragonès, sobretot tenint en 

compte la naturalesa jurídica provinent del dret romà i modificada en època de 

Justinià, i també la seva aplicació en el el transport de mercaderies a la baixa 

edat mitjana296.  

A grans trets, la comanda presenta tan sols lleus diferències respecte a 

l’àpoca de rebut ordinària. L’atorgant del document, a més de confirmar haver 

rebut un objecte o una suma de diners, concretava aquí que l’operació havia 

estat efectuada sota els auspicis del contracte (confiteor et recognosco me 

habuisse et recepisse in comanda et deposito). Més endavant s’aborden 

d’altres característiques d’aquesta tipologia creditícia i les seves aplicacions 

                                            
296 Sense cap ànim d’exhaustivitat, vegeu GARCÍA SANZ, Arcadi, “Un contrato de commenda de 
1221”, Ausa, 2, 27 (1959), p.166-172; IDEM, “Tipos ausetanos...” op.cit.; MARTÍNEZ GIJÓN, J., “La 
comenda en el Derecho Español. La comenda-depósito”, Anuario de Historia del Derecho 
Español, 34 (1964), p. 31-14; MADURELL MARIMON, Josep Maria; GARCÍA SANZ, Arcadi, 
Comandas comerciales barcelonesas de la baja Edad Media, Colegio Notarial de Barcelona - 
Departamento de Estudios Medievales - CSIC, Barcelona, 1973; ROY MARÍN, María José, “La 
comanda-depósito entre las minorías religiosas en la Zaragoza bajomedieval”, Revista 
Jerónimo Zurita, 74 (1996), p. 27-35; MAÍZ CHACÓN, Jordi, "Els mètodes crediticis…” op.cit., p. 
152. 
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pràctiques, però aquí pot avançar-se que el contracte implicava que el bé o els 

diners entregats restessin en dipòsit fins que el propietari els tornés a reclamar. 

Per aquesta motiu, una de les clàusules del document feia reconèixer a 

l’atorgant que retornaria l’objecte quan li ho fos requerit pel prestador (reddere 

promito vestra voluntatem et requisitionem). Les comandes també incloïen una 

clàusula destinada a garantir el capital mitjançant tots els béns del prestatari 

(obligo et cetera) i una segona, per la qual es comprometia a fer-se càrrec de 

les despeses processals ocasionades per l’impagament (et si missiones et 

cetera). En funció de la modalitat de la comanda, el contracte també establia 

com es repartia el lucre generat per l’objecte en dipòsit entre els diferents 

actors documentals.  

 
5.4. Les definicions de deutes i les definicions de comptes 
 
Les definicions de deutes i les definicions de comptes – que representen 

un 3% de les actes del registre analitzat-  representen dues formes de cloure 

un negoci. Sovint acompanyen àpoques de rebut o debitoris. Les definicions de 

deutes eren presentades com una tipologia d’absolució per contenciosos que 

l’atorgant hagués pogut tenir, en el passat, contra una persona i per tot tipus de 

deutes (ab omnibus et singulis debitis, mutuis, comandis, firmanciis, 

hereditatibus, legitimiis et lexiis et aliis quibuslibet contractibus et obligationibus 

quibus vos simil vel separati michi teneremini, vel etiam sitis qualitercumque 

obligatus cum cartis vel sine cartis usque ad hanc diem297).  Seguidament,  s’hi 

recordava la darrera àpoca de rebut que havia dut a l’atorgant a considerar-se 

satisfet i que havia liquidat un deute sostingut entre el prestador i el prestatari.  

En d’altres ocasions, seguint un debitori, el prestador podia reconèixer, 

mitjançant una definició de deutes, que no pretenia cap altra quantitat que 

aquella que havia quedat reconeguda en el propi debitori. Aquesta 

circumstància podia afectar també a documents relatius al registre de la cort del 

batlle. Així, després del reconeixement d’un deute mitjançant  una  obligació 

jurada a la cort, el notari redactava una definició de deutes  -sempre en el 

manual notarial- que tenia en compte l’assentament de la cort. Així, per 

exemple, el 26 de març del 1348 Bonaire Sabater, de Caldes, absolia de 

                                            
297 Vegeu-ne un exemple al doc. 2, a l’apèndix. 
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deutes a Pere Franquesa de Munt de Franciac i també a la seva muller 

Maria298. En aquest mateix document, l’atorgant reconeixia que la definició 

tenia efectes sobre tots els anteriors deutes excepte per una quantitat de 70 s. 

que aquell mateix dia el matrimoni de Franciac li havia reconegut mitjançant 

una obligació a la cort. 

En algunes circumstàncies, la definició de deutes era registrada 

immediatament després que el prestatari hagués satisfet un deute pendent. 

D’aquesta manera, el document presentava aquests diners com el preu 

compensatori per la definició (pro predicta definitionem et remissionem 

confiteor et recognosco me habuisse et recepisse). 

En els documents que anomenem definicions de comptes -dels quals no 

hi ha cap exemple en el registre CL 24- , en canvi, les dues parts reconeixien 

haver passat comptes de forma precisa sobre negocis en comú i renunciaven 

mútuament a futures reclamacions. D’aquesta manera, s’anotava una clàusula 

de renúncia sobre la possibilitat d’iniciar una contenciós per un possible error 

sobre el càlcul (propter errori calculi in compotum).  

 
5.5. Les compravendes d’immobles 
 
Les compravendes d’immobles són contractes complexos, que en funció 

del nombre de clàusules aportades i de la major o menor etceteració poden 

arribar a ocupar diversos folis d’un registre notarial. Representen el 6,3% de les 

actes del registre analitzat en la taula 7. 

 Els contractes identifiquen els compradors i els venedors, i seguidament 

es descriu la peça de terra o l’edifici que era objecte de la compravenda. Se 

n’esmenta la categoria (domo, feixa, horta...) i sovint se la posa en relació amb 

l’espai físic, generalment la parròquia i també un indret més reduït, com ara el 

veïnat. Poden oferir-se indicacions breus sobre les anteriors fases de la 

propietat del bé immoble, o bé sobre la relació que hi mantenia l’atorgant del 

document: si hi vivia, si n’era l’únic senyor útil, si ho tenia en franc alou, si ho 

tenia arrendat o sotsestablert. Els béns immobles solen ser descrits també a 

través de les afrontacions, amb referències als quatre punts cardinals i a les 

                                            
298 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 33, f. 8v (1348-III-26). 
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propietats dels veïns. En canvi, per aquest període, les compravendes de 

terres de conreu molt rarament inclouen cap referència a l’extensió o superfície. 

Les clàusules especifiquen que la transacció del bé s’efectuava amb 

totes les seves propietats i millores que s’hi haguessin obrat darrerament, així 

com tots els drets adquirits. Gairebé sempre hi apareix el preu convingut i la 

declaració formal d’haver-lo satisfet. Pràcticament en tots els documents de 

compravenda el venedor reconeixa haver rebut la totalitat del preu, tot i que en 

realitat solia aplaçar-se el pagament299. Aquesta circumstància queda ben 

acreditada per l’existència de debitoris subsegüents per a la totalitat o bé per 

una fracció del preu. 

 Així mateix, en aquest tipus d’actes s’assenyala la senyoria directa del 

bé immoble, els drets que en tenia, i el cens fix i les condicions del seu 

pagament.  El venedor, finalment, s’obligava al comprador a defensar tant 

l’operació davant de tercers com els béns del nou propietari; i també a acomplir 

de forma general les condicions del contracte. En darrera instància, s’inscrivia 

el dret d’evicció, és a dir, la garantia d’anul·lar la venda i retornar-la si l’objecte 

resultava defectuós. Una anotació final (abc), podia advertir que s’havien 

expedit dos exemplars del mateix document per a cadascuna de les parts que 

actuaven en el contracte. En alguns casos, les vendes d’immobles van 

acompanyades d’una carta de gràcia o pacte de retrovenda300. D’aquesta 

manera, el venedor es reservava el dret de retornar al comprador el preu 

percebut per tal de poder recuperar més endavant el bé immoble. Les cartes de 

gràcia eren perpètues o bé temporals, estipulant els terminis fins els quals era 

possible que el venedor exercís el dret de retorn. 

Resulta habitual que les compravendes d’immobles vagin 

acompanyades d’altres documents, com ara àpoques o debitoris. Les àpoques 

de rebut podien confirmar el pagament del preu o, més generalment, una 

fracció d’aquest. Els debitoris, de la seva banda, establien els diferents terminis 

durant els quals s’haurien de fer efectius els pagaments fraccionats. Tal i com 

es descriu més endavant, escalar el preu al llarg del temps era la fórmula més 

habitual de participar en el mercat de béns immobles.  

 

                                            
299 Al respecte, vegeu la nota 424. 
300 FERRER MALLOL, Maria Teresa, “L’instrument notarial...” op.cit., p. 54 
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5.6.  Les compravendes ad tempus  
 
Les compravendes ad tempus són un document pel qual es formalitzava 

una transferència temporal de béns o de rendes a canvi d’un preu. Es tracta a  

efectes pràctics de la forma d’arrendament més habitual, donat que els 

lloguers, com a tals, són pràcticament inexistents en el context estudiat.  

Específicament, les compravendes de productes agraris ad tempus, que 

representen un 0,9% de les actes del registre notarial de Caldes de Malavella 

CL 24, formalment no es presenten com la transacció econòmica per una 

partida de cereals o d’altres productes. Al contrari; en el contracte l’atorgant 

assignava a un individu una peça de terra delimitada perquè fos treballada i se 

n’obtinguessin rendiments. A canvi, el propietari del terreny era retribuït. Podem 

aproximar-nos a aquest tipus d’actes com una variant dels contractes a llauró, 

per bé que en els casos que s’exposen aquí al comprador no se l’obligava al 

treball agrícola, que continuava a càrrec del venedor de la feixa. En un cert 

nombre de compravendes ad tempus, tanmateix, els documents no resulten 

explícits sobre aquest extrem. L’operació tenia data de finalització, termini en el 

qual el comprador havia de deixar d’obtenir-ne cap rendiment. 

En les actes, l’atorgant ven la totalitat dels esplets generats per un 

determinat camp de terra o del conjunt de les seves possessions: vendo vobis 

et vestris totum granum, frumenti, bladi, cibate et legiminis, milii et melche et 

etiam omnes glandes et racemos meos, que et singula haberi colligi et recipi 

poterint et Deus dabint in et possesionibus et honoribus meis, quas teneo de 

manso de Brugerolis. Així mateix, se’n limitava el termini: de proximo venienti 

festo Omnium Sanctorum ad quatuor annum continue sequentem. Abans de 

fixar el preu, és molt possible que aquest tipus de contractes obligués a una 

estimació del rendiment global de l’explotació o parcel·la. L’atorgant, finalment, 

consignava el preu que havia de rebre per l’operació. El preu podia ser entregat 

al comptat i quedar registrat mitjançant una àpoca de rebuda, o, més 

freqüentment, ser fraccionat al llarg d’una sèrie de mesos. Així, es registrava un 

debitori que reconeixia el deute i fixava els terminis de pagament.  

Tan sols un exemple d’aquest contracte fou protagonitzat per un Miquel 

Conill, de Franciac, que vengué al clergue Guillem Gila, tots els esplets d’ordi, 

civada, espelta i lli que rendissin durant un any sencer el conjunt de les seves 



CRÈDIT I MOROSITAT A LA CATALUNYA DEL SEGLE XIV. EL CAS DE LA BARONIA DE LLAGOSTERA 

 

124 

possessions. Per aquesta compravenda, l’atorgant en rebia,  teòricament en el 

mateix moment que es produïa l’assentament documental, 150 s.301  

Aquests contractes contenen clàusules específiques, que es referien a 

les formes de treballar els cultius. S’ha avançat que majoritàriament era el propi 

venedor qui continuava treballant les parcel·les; en aquest sentit les condicions 

d’explotació havien de quedar fixades per tal d’evitar la controvèrsia. El 

venedor podia comprometre’s a treballar els camps amb l’ajuda d’animals: 

laborabo et conrehabo bene et fideliter cum uno pari bovum, o en el cas dels 

horts a irrigar-los de forma intensiva. En els contractes també se sol determinar 

a càrrec de qui corria el pagament de censos i d’altres prestacions per la terra. 

Podien introduir-se finalment retencions especials, com ara el clos i la figuera 

dels quals l’any 1354 Pere Ferrer de Caldes volia expressament continuar 

gaudint, tot i haver venut el conjunt dels esplets que el mas Granell havia de 

rendir durant els 4 anys següents302. 

Les diferents senyories territorials, laiques i eclesiàstiques, amb 

presència a la batllia de Caldes també arrendaven les pròpies rendes ad 

tempus com una forma de monetaritzar la renda. Aquestes institucions venien 

les prestacions de caràcter fix, els agrers i els esdeveniments, així com també 

els diferents drets que tenien el seu origen en els mals usos, les banalitats o la 

regulació de la jurisdicció. D’aquesta manera, l’atorgant del document, que 

solia ser la institució actuant a través del seu batlle o del procurador, descrivia 

les rendes (redditus panis et vini et census) i també la durada durant la qual es 

feia efectiu l’arrendament (de prima die mensis madii proxime preterita ad unum 

annum continue sequentem et completum). Se n’establia el preu i també les 

fórmules de pagament, que solien consignar una primera quantitat al comptat i, 

més endavant, la satisfacció de diferents pagaments aplaçats. 

 
5.7. Les transportacions de deutes 

 
Pel seu paper en el mercat de capitals i rendes, les transportacions de 

deutes o obligacions mereixen un comentari específic. Representen un 1,5% 

del total d’actes contingudes en el registre notarial CL 24. Les transportacions 

poden ser definides com cessions del dret a percebre la quantitat d’un deute a 

                                            
301 Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 33, f. 40r (1348-V-9). 
302 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 47, f. 117v-118r (1354-VIII-11).  
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un tercer303 . En aquestes actes, l’atorgant concedia l’acció dono et titulo 

donationis cedo vobis iura et acciones, reales et personales, pertinentes et 

pertinere debentes contra. La transportació de deutes no era en conseqüència 

una transacció física, sinó una transacció de drets adquirits per actuar com a 

prestatari. D’aquesta manera, les condicions que s’haguessin registrat en el 

document inicial del contracte eren transferides al nou beneficiari. Aquest darrer 

individu estava a partir d’aquell moment capacitat per a dur a terme les 

mateixes accions que s’havien reservat per al prestador original: possitits vos et 

vestri super predicti uti agere et experiri in iudicio et extera, convenire et 

reconvenire, ab eisdem et eius bonis exhigere, restituere, consequi et habere et 

cetera.  

Els documents poden reflectir dues situacions diferents respecte al deute 

que l’originava i al capital transportat. Així, les actes servien perquè el 

beneficiari rebés la totalitat d’un deute o bé perquè n’adquirís només una 

fracció. En el primer cas, el document constatava que la cessió dels drets 

contra el deutor s’efectuava a tenor de la totalitat del deute pendent (ratione et 

occasione illos XX solidos quos michi debere recognovit). En canvi, quan la 

cessió es registrava perquè el beneficiari fos satisfet mitjançant un deute d’un 

import superior, el document tendeix a explicitar-ho. D’aquesta manera, Vicenç 

Hospitaler, de Caldes, va cedir als drapers gironins Bonanat Ferrer i Bernat 

Cervià els drets que l’actor tenia contra Bernat Terrè, de Caldes, perquè 

aquests mercaders se’n rescabalessin 23 s.304 Aquesta quantitat formava part 

d’un deute major, de 60 s., que Bernat Terrè havia reconegut deure a Vicenç 

Hospitaler mitjançant una obligació jurada a la cort (XXIII qui sunt de illis LX s.b 

quos michi debet Bernardus Terreni).  

En ocasions les transportacions serien retribuïdes directament a través 

del pagament a l’atorgant. Així, en l’escatocol del document, l’actor documental 

reconeixia pro predicta cessione confiteor et recognosco me habuisse et 

recepisse. A grans trets, aquestes circumstàncies devien produir-se quan el 

beneficiari de la transportació tenia més facilitats –físiques, legals- per accedir 

al capital en deute i fer-ne acomplir el retorn. Fins i tot podrien tenir-se en 

compte els casos en què el subjecte de la transportació obtenia un marge de 

                                            
303 Vegeu-ne un exemple al doc. 3.  
304 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 33, f.61r-61v (1348-V-26).  
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benefici a canvi d’assumir el risc de litigar pels deutes d’altri. Aquest podia no 

disposar de tota la informació sobre els contractes, haver de viatjar, o bé 

invertir diners en despeses processals. D’aquesta manera, el preu que es 

pagava per a la transportació resultava inferior al volum del deute 

originàriament contret. El 17 de juliol del 1347, Guillem Marquès, de Caldes, 

cedí al seu veí Simó Prat els drets per aconseguir els deutes que una sèrie 

d’individus havien contret amb ell305. Eren veïns de diferents localitats, algunes 

de les quals força allunyades de la vila. En primer lloc cedí un deute de 24 s. 

que faltaven per a pagar d’una suma total de 26 s., el prestatari dels quals era 

Martí Gilabert, de Costoja, entre l’Alta Garrotxa i el Vallespir.  D’aquella mateixa 

localitat li cedí el dret a percebre 18 s., provinents d’una anterior comanda de 

48 s. que havia de pagar una dona anomenada na Maurellana. També li cedí 

un deute de 30 s. 6 d. que li devia en Joglar, de Palafolls, per la compra d’un 

ase. En darrera instància, li cedí els drets sobre 33 s. que Simona Calva, de 

Vidreres, tenia pendent d’un deute de 40 s. De totes aquestes quantitats, 

excepte de la consignada per la compra de l’ase, se n’havien registrat 

documents previs a la notaria de cadascuna de les localitats. Si bé el total dels 

deutes sumaven 112 s. 6 d., Guillem Marquès només reconegué haver rebut 

105 s. 6 d. per l’esmentada cessió de drets. Si sabem interpretar l’acte 

comercial, Simó Prat aparentment obtenia 7 s. (el 6,6% d’interès) per fer-se 

càrrec dels deutes del seu veí306.  

 
5.8. Els violaris i els censals morts 
 
Els censals mort i els violaris són tipus específics de crèdit consistent en 

la venda d’una pensió anual, sense dret a lluïsmes ni a fadigues que gravessin 

un domini eminent. La renda no pesava sobre cap bé immoble, sinó que estava 

garantida amb la totalitat de béns i amb la persona del propi prestatari. El preu 

que n’obtenia el prestatari era considerat el capital. A canvi, aquest darrer havia 

de fer efectiu el pagament d’una pensió anual que conformava els interessos 

però que en canvi no amortitzava mai el capital. El crèdit tan sols podia ser 

amortitzat a voluntat del venedor mitjançant el retorn del capital. Els violaris 

tenien una duració limitada al temps de la vida de dues persones que eren 

                                            
305 Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 31, f.87v-88r (1347-VII-17). 
306 Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 31, f. 87v-88r (1347-VII-17). 



CRÈDIT I MOROSITAT A LA CATALUNYA DEL SEGLE XIV. EL CAS DE LA BARONIA DE LLAGOSTERA 

 

127 

assenyalades en el contracte, mentre que els censals morts tenien caràcter 

perpetu.  

Formalment, aquests contractes prenien la forma de compravendes 

d’una pensió. Aquesta és la tipologia creditícia entre les actes del notari que 

generà un major volum de documentació, ja que a banda de presentar 

contractes extensos -amb multitud de clàusules que són analitzades amb més 

precisió en el capítol 10-  obligava a a registrar cartes de gràcia annexes, 

seguretats per als avaladors o a emetre àpoques de rebuda per a cada pensió 

o fracció de capital que fos satisfeta. 

 
5.9. Les procures 
 
Les procures o procuracions -3,2% del total d’actes del volum CL 24- 

són documents mitjançant els quals els atorgants concedien a algú la capacitat 

d’exercir la seva pròpia representació en negocis, i més particularment en 

contenciosos o reclamacions de deutes. Les procures podien formular-se amb 

caràcter general, com una forma de delegar temporalment la pròpia firma a un 

representat. D’aquesta manera, individus que es trobaven lluny del territori 

sobre el qual volien operar o que es veien incapacitats, concedien al seu 

representant la potestat de litigar in iudicio et extera, in foro ecclesiastico quam 

etiam secculari. 

En ocasions, tot i que no de forma sistemàtica, les procuracions 

especifiquen la causa concreta per la qual fou atorgada la capacitat de 

representació. L’any 1351 el fuster de Barcelona Guillem Prat, com a 

administrador dels seus fills, nomenà procuradors a Arnau Flota de Llagostera i 

a Pere Roig, del veïnat de Vinyes de Caldes de Malavella307. L’acta especifica 

que la procura es formalitzava per a exigir, en nom del barceloní i dels seus 

fills, 200 s. que un tal Guillem Prat de Llagostera els devia, tal i com constava 

en un debitori del mateix any; així com per a pledejar pels béns i drets que els 

barcelonins tenien sobre el mas Prat, una explotació que havia estat d’Alamada 

Prat de Llagostera, la mare de Guillem Prat. 

 
 
 

                                            
307 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 39, f. 98r-99r (1351-VIII-11).  
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5.10. Notaria i crèdit privat: esculls metodològics 
 

La meitat dels documents que poden exhumar-se dels protocols 

notarials relacionats amb el crèdit són àpoques, mentre que una quarta part 

són debitoris. La resta d’actes tenen a veure amb diferents fases d’aquests 

negocis -definicions o transportacions-, o servien de contracte més o menys 

formal de fórmules creditícies concretes. Per aquests darrers casos, les 

compravendes de terra i el crèdit censal són exemples evidents. La 

documentació notarial buidada aporta un volum d’informació ingent sobre el 

crèdit. Tanmateix, cal precisar que no tots els debitoris o les àpoques s’hi 

devien relacionar forçosament.  

En aquest sentit, cal reconèixer que els investigadors no som sempre del 

tot capaços de relacionar documents -per exemple una àpoca de quitació- amb 

els seus contractes originals –per exemple, una comanda-. Aquest és un dels 

problemes metodològics de les fonts notarials en l’estudi del crèdit. Tal i com es 

descriu a continuació, ni les actes de cort ni tampoc les del notari agrupaven 

documents mitjançant sumaris o expedients. És a dir: l’assentament de 

cadascun dels documents atenia al moment en què es formalitzava l’acta.  

Després d’una compravenda de béns immobles, els diferents documents 

que possibilitaven el finançament d’aquesta operació al llarg del temps 

(àpoques, debitoris, obligacions, transportacions, definicions de deutes) 

s’ordenaven en funció de la data d’assentament, sense vinculació amb la resta 

d’instruments que els havien precedit. S’ha anat apuntant que tan sols 

ocasionalment els documents descrivien l’anterior fase d’una operació de 

crèdit, i encara menys freqüentment remetien a l’instrument original. 

En els documents que s’han descrit en aquest capítol s’hi reconeix el 

lliurament, el retorn o la reclamació d’un capital, però més rarament les 

condicions sota les quals operaven els crèdits. Així, les condicions de la majoria 

de crèdits -entre els quals els interessos- queden més o menys ocults a ulls del 

lector de la documentació. Tal i com veurem, aquesta era de fet la fórmula 

habitual per la qual s’ocultava la usura. Cal entendre que aquest és el segon 

escull metodològic que presenta la font en qüestió. 

Cal incidir en la flexibilitat demostrada per la majoria de tipologies 

documentals exhumades. Algunes d’aquestes d’actes van ser utilitzades per a 
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formalitzar arranjaments ben diferents. La mateixa indefinició de les clàusules 

permetia d’usar-les en més d’una circumstància. Les àpoques, per exemple, 

servien tant per a reconèixer la finalització d’un contracte a través del retorn del 

capital, com l’inici d’un préstec a través de l’entrega d’una determinada 

quantitat. Coneixem bé les característiques formals d’aquests documents, però 

ignorem, en canvi, el marc de negociació -bàsicament privat i basat en l’oralitat- 

en el qual s’inscrivien. 

Gràcies a les actes de la cort conservades descrites en el següent 

capítol podem acostar-nos més a la imatge sobre conjunt de recursos financers 

a l’abast de la població  
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6. LA CORT DEL BATLLE, LA DOCUMENTACIÓ GENERADA I EL CRÈDIT 
PRIVAT. EL CAS DE CALDES DE MALAVELLA308 

 

El present capítol descriu els diferents tipus documentals que es 

localitzen en els registres de la cort del batlle de Caldes de Malavella, amb 

conclusions que són extensibles per a la cort coetània de Cassà de la Selva. 

Cal indicar en primer terme que el llibre de la cort, especialment la sèrie 

dels registres d’obligacions, tracta gairebé en exclusiva assumptes que 

corresponen al mixt imperi, l’equivalent aproximat a l’actual dret civil. Si bé la 

cort i la senyoria que la sostenia també eren competents en afers criminals, els 

procediments que s’hi relacionen no solien ser recollits en aquesta font.   

A Caldes de Malavella, el llibre de cort tracta dos àmbits diferenciats de 

l’esfera de la jurisdicció civil. D’una banda, existí un àmbit estrictament 

contenciós, encaminat a perseguir els incompliments de contractes, la 

morositat, les desavinences familiars o els greuges produïts pel trànsit per 

camins particulars o finques. Es tracta de les accions coercitives (denúncies, 

avisos, embargaments o retencions i també una part dels compromisos en 

forma d’obligacions) descrites en la majoria dels documents. D’altra banda, s’hi 

localitza també l’exercici de l’anomenada jurisdicció graciosa, que oferia als 

habitants del districte un marc d’assentament o compulsió de contractes i de 

deutes alternatiu als protocols notarials. En la descripció del registre de les 

anomenades obligacions es fa referència aquesta faceta de l’acció de la cort, 

així com en el capítol 12. 

  Una fracció majoritària de la jurisdicció contenciosa era exercida com 

un procés administratiu contemporani. No s’hi duia a terme una inquisició, és a 

dir, una investigació. Tampoc no solien validar-se proves o documents. Per 

contra, davant d’una queixa, automàticament s’activava un procés, sancionat 

per la batllia, que perseguia rescabalar el denunciant. Amb tot, també era 

habitual que es produïssin arranjaments informals, al marge de la cort, entre les 

parts.  

                                            
308 Alguns dels epígrafs d’aquest capítol recullen qüestions ja observades a SALES I FAVÀ, Lluís, 
“Los libros de la corte del baile: fuente para el estudio de las élites urbanas y sus actividades 
financieras en el noreste catalán (S.XIV–XV)”, in Fuentes para el estudio del negocio fiscal y 
financiero en los reinos hispánicos (Siglos XIV–XVI), Ministerio de Economía y Hacienda - 
Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2010, p. 249-65 i també a IDEM, La jurisdicció a 
Sabadell… op.cit.  
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     En determinats escenaris, les parts feien col·lidir les seves versions o 

interpretacions sobre una disputa. En aquests casos calia l’emissió d’una 

sentència, que l’aparell jurisdiccional es pronunciés a favor d’una de les parts. 

Encara en altres ocasions, abans de la sentència, era necessari consultar 

testimonis, pèrits o proves escrites. En tots aquests casos podia actuar la figura 

del jutge, un especialista titulat en dret que, tot i se nomenat pel titular de la 

senyoria, no formava part de l’estructura estable de la cort. El contenciós 

entrava així en un marc de resolució alternatiu, possiblement en mans del jutge 

i sotmès a una inquisició pública i a una sentència final. 

  A continuació es descriuen les accions realitzades a la cort que 

corresponen a l’activitat contenciosa més habitual, regida pel batlle i per la seva 

cort. També s’aborden les accions pròpies de l’anomenada jurisdicció graciosa, 

específicament les obligacions, les fermes de dret i les manlleutes309. Finalment 

es descriu la correspondència de la cort i els pregons que se’n derivaven, actes 

que van ser assentats, en la seva majoria, en els llibres del batlle. 

De tot aquest conjunt d’actes, tal i com s’observa en la taula 8, les 

obligacions apareixen com la tipologia documental més freqüent. Com en el 

cas dels debitoris o de les àpoques notarials estudiats anteriorment, la 

multiplicitat d’usos de les obligacions –eren emprades tant per assentar 

compromisos judicials com per a efectuar reconeixements de deutes- en 

multiplicaven l’ús. Tal i com es descriu més endavant, els clams o les empares 

eren accions previstes en el marc d’un litigi i es feien registrar, per tant, sempre 

que una causa duia als contendents fins a l’estadi que requerís activar aquests 

procediments. En canvi, determinats mecanismes, com ara els compromisos 

d’arbitratge, eren formalitzats en funció d’un ús força restringit, que es limitava 

al pacte o jurament després d’haver-se establert una concòrdia entre dues 

parts enfrontades.  

 

 

 

                                            
309 Darrerament la bibliografia l’ha descrit com a jurisdicció graciosa, tot i que de forma més 
entenedora pot anomenar-se jurisdicció voluntària. És un concepte oposat a la jurisdicció 
contenciosa pròpia de les accions executives. Sobre la pràctica de la jurisdicció graciosa en el 
context de les corts jurisdiccionals europees de la baixa edat mitjana, vegeu-ne unes primeres 
referències a CLAUSTRE, Julie, “Introduction” in IDEM (ed.), La dette et le juge... op.cit., p. 9-14. 
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Taula 8. Un registre d’obligacions de la cort del batlle: ‘Liber obligationum, 
cerimoniarum, empararum curie de Calidis’. Distribució documental del volum CL 
17 de Caldes de Malavella (3.1.1340 – 28.2.1341) 

 
tipus documental freqüència  (n.) proporció 
obligacions 536 51% 
clams 147 14% 
fermes de dret 92 8,7% 
empares 79 7,5% 
documents d’indemnitat 59 5,6% 
imposicions de penes 48 4,5% 
seguretats 32 3% 
encants públics 22 2% 
fiances 16 1,5% 
ordres judicials de pagament 2 0,1% 
compromisos d’arbitratge 1 0,09% 
altresa 17 2,2% 
totals 1.049 100% 
     

a. S’hi inclouen diverses actuacions dutes a terme pels saigs, declaracions judicials i taxacions salarials, 
així com també documents que normalment eren registrats als protocols notarials, com ara les àpoques, les 
sentències judicials o les procures.  

 
6.1.  Les obligacions 
 
Les obligacions són els documents a través dels quals l’escrivà de la cort 

registrava que un o un grup d’individus es comprometien davant del batlle o el 

seu representant a realitzar una acció, i, en cas contrari, a satisfer una 

determinada multa (la pena de terç).  Aquesta acció tant podia ser una citació o 

una ordinació de la cort, però el més habitual era que es tractés del pagament 

d’una quantitat de diners, majoritàriament resultant d’una operació creditícia. El 

compromís va acompanyat d’un jurament realitzat davant del batlle, que era la 

institució encarregada de garantir el compliment de les clàusules que s’hi 

contemplaven. En tots els casos, el document és anunciat per l’assentament de 

la fórmula promisit et se obligavit. 

En el document es fa referència a l’individu o institució que havia de ser 

beneficiada per l’obligació. Cal entendre que aquesta darrera molts cops no era 

present en l’acte públic a la cort, fet pel qual la institució sovint l’excusava 

(absenti tanquam presenti). En les obligacions també es contemplen una sèrie 

de renúncies per part de l’obligat, com ara el compromís a no demanar 

allargaments i privilegis per tal que la naturalesa dels contractes no fos 

modificada. Normalment, aquestes clàusules no es troben desenvolupades, 

sinó que apareixen en forma d’abreviacions etceterades (et nisi et cetera et 

oblig. uterque et cetera). 
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El control i la coerció de la cort a través de la multa, en el cas que no 

s’acomplís l’obligació, és la vertadera raison d’être d’aquest tipus documental.  

La multa, és, de fet, la diferència principal que pot establir-se entre l’obligació 

de tipus econòmic dels llibres de cort i el debitori registrat en els protocols 

notarials. Ambdós documents servien per registrar per escrit el reconeixement 

d’un deute. Però mentre el debitori notarial el concebem com un document 

privat, un contracte establert entre dues parts, una obligació era un jurament 

sancionat per la cort, que en penava l’incompliment de forma automàtica 

mitjançant les atribucions pròpies de l’exercici de la jurisdicció. 

 Una segona diferència important entre un i altre, per a l’investigador, és 

que els debitoris poden esser més rics pel que fa a la informació -poden 

incloure clàusules convenientment remunerades al notari- que no pas les 

obligacions contretes davant de la cort, que era una institució que en principi no 

permetia aquesta pràctica. 

Com ja s’ha assenyalat, l’obligació de tipus econòmic resulta la fórmula 

més habitual. En aquest cas, un particular i sempre veí del districte de batllia, 

s’obligava davant d’un creditor a retornar una quantitat que prèviament li hauria 

estat entregada, sovint en el marc d’un contracte de crèdit. L’obligació contenia 

la data de venciment, generalment una festivitat anual (in festo Sancte 

Margarite, in die lune post festum Pentecostes proxime).  

Però les obligacions podien ser el fruït d’altres circumstàncies. Així, per 

exemple, després d’una sentència o d’una ordinació, se solia arribar a un acord 

pel que feia al pagament d’una multa o un ban i, seguidament, se’n registrava 

una obligació. L’any 1340, la cort de Caldes imposà una multa a Joan Calastre i 

a la seva muller Oliva, de Lloret, per haver tallat un camí públic quan estaven 

realitzant les obres per a la construcció de la resclosa i del rec del seu molí. A 

continuació, el matrimoni s’obligà a pagar la multa al batlle a través d’una 

obligació registrada al llibre de cort310. 

Menys freqüents són en canvi les obligacions relacionades amb els 

pagaments dels salaris dels oficials del batlle (pedagius). Entre aquestes, 

destaquen especialment les obligacions compromeses amb el carceller, per tal 

                                            
310 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 17, f. 3r (1340-I-3). 
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de reemborsar-li les despeses ocasionades per haver-se fet càrrec d’un captiu: 

el menjar, el beure i la compra o adaptació dels grillons311.   

Una variació sobre les obligacions apareix quan un individu, en lloc de 

comprometre’s a pagar una quantitat, es comprometia a arribar a un acord amb 

algú. Així, hom s’obligava a convenir, en un marge generalment curt de temps, 

amb un denunciant, qui possiblement en un moment anterior li havia adreçat 

una demanda. És a dir; formalitzava un compromís davant del batlle per arribar 

a un acord amistós. Els futurs acords generalment tractaven les dates i el 

volum de diners pel retorn d’un capital prestat. En aquests tipus d’obligacions 

sol indicar-se que un cop s’hagués tancat el conveni, el denunciant redactaria o 

faria redactar una carta absolutòria. Seguidament, el denunciat la duria a la cort 

per tal de frenar mesures cautelars. 

 Aquest tipus específic d’obligacions tenien lloc, generalment, en el marc 

d’un conflicte instat per individus que no eren veïns del districte de batllia. En 

aquest sentit, cadascuna de les corts jurisdiccionals requeria d’informació 

actualitzada sobre l’estat de les negociacions entre particulars,  per poder així 

prendre decisions sobre les accions punitives que havien d’activar-se. 

Aquestes cartes absolutòries citades per algunes de les obligacions creiem que 

constituïen de fet una part de la correspondència entre les corts, en la quals 

s’informaven mútuament sobre l’estat de les disputes. Així, l’any 1346, Gueraua 

Miralpeix, del veïnat caldenc de Gotarra, s’obligava sots pena de 10 s. que 

abans del dilluns previ a la festa de Rams (1346-IV-1, per tant en un marge de 

vint dies) acordaria què li devia exactament al seu creditor, el clergue de 

Llagostera Berenguer Púbol312. Un cop s’haguessin entès, Gueraua Miralpeix 

es faria absoldre d’una excomunió en la qual havia incidit a causa del deute -

possiblement havia d’acudir a la cort episcopal de Girona-, faria redactar una 

carta absolutòria, i la duria fins a la cort de Caldes perquè els oficials locals en 

tinguessin plena constància. Es tractava d’un procediment administratiu, en 

bona part voluntari i en aquest cas a càrrec d’una dona pagesa, que li havia de 

garantir que la cort no actuaria en contra d’ella.  

En el mateix sentit, poden trobar-se obligacions per a dur cartes i 

documents per a ser examinats a la cort o per a presentar-se com a testimonis 

                                            
311 Vegeu per exemple AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 17, f. 98v (1340-X-30). 
312 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 29, f. 46r (1346-III-11).  



CRÈDIT I MOROSITAT A LA CATALUNYA DEL SEGLE XIV. EL CAS DE LA BARONIA DE LLAGOSTERA 

 

135 

o imputats en un procés contenciós313. Quan l’individu que subscrivia l’obligació 

estava subjecte a una jurisdicció exterior, prometia renunciar al propi foro i 

acollir-se al de la vila, de tal manera que acceptava les mesures de tipus 

cautelar o d’altres decisions instades per la cort local.  

 
6.2.  Els documents d’indemnitat 

 
Quan en les obligacions econòmiques s’hi registraven avaladors, era 

habitual que l’obligat principal fes redactar un document d’indemnitat, 

possiblement a instància dels mateixos avaladors. L’actor s’obligava, davant de 

l’autoritat de la cort, a reintegrar totes les despeses que l’avalador hagués 

hagut d’efectuar al llarg del procés314. El jurament textual, de fet, contemplava 

que els béns de l’avalador sortirien indemnes dels embargaments als quals se 

sotmetés l’eventual morós. Aquests documents, que acostumen a comptar amb 

la firma de dos testimonis, sabem que eren formalitzats indistintament en els 

llibres de notaria i també en aquests registres del batlle.  

 
6.3.  Els compromisos d’arbitratge 
 
Un dels mecanismes més habituals a la baixa edat mitjana per a 

resoldre conflictes entre particulars era l’arbitratge, és a dir, la cessió de la 

resolució del plet a una tercera persona o a un cos d’àrbitres especialment 

delegats per a l’ocasió. Generalment, quan s’optava per aquesta via, les parts 

enfrontades redactaven un document a través del qual nomenaven els àrbitres 

per a resoldre el conflicte315. Els àrbitres podien ser nomenats pel jutge però 

també comptaven amb l’assentiment de les parts. Ells mateixos també havien 

de comprometre’s a desenvolupar correctament les tasques que els havien 

estat encomanades316. Finalment, els litigants també s’obligaven a acceptar les 

decisions dels àrbitres (quod ipsi sequent et obedient omni pronunciationi et 

declaratione et dite per dictos arbitros). Aquest tipus d’actes també es localitzen 

en els protocols notarials.  

                                            
313 Vegeu un exemple d’aquest tipus d’obligacions a doc. 4, a l’apèndix. 
314 Vegeu-ne un exemple a doc. 5. 
315 Vegeu-ne un exemple a doc. 6.  
316 Pere Llagostera, de Lloret i Jaume Pla es comprometeren a fer d’àrbitres entre Bernat Horta 
i Bernat Creixell, ambdós de Lloret, per les disputes que tenien aquests darrers a l’entorn d’uns 
camins, d’unes rases i d’uns vall. Els actors s’hi obligaren sots una pena de 50 s. Vegeu AHG, 
Notaria de Caldes-Llagostera, CL 17, f. 3r-3v (1340-I-3). 
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 6.4.  Les seguretats o salvaguardes 
 

Les seguretats o salvaguardes són obligacions mútues que s’establien 

entre dos individus o dos grups que mantenien algun tipus de contenciós317. A 

través d’una mediació duta a terme o mitjançant l’arbitratge i/o per imposició de 

la cort, ambdues parts arribaven a un acord amistós. Generalment, el motiu de 

la disputa no consta esmentada en aquests documents. La seguretat incloïa 

respectar la integritat de les persones i els seus béns. A més, les parts també 

s’obligaven a restar especialment amatents davant de danys que poguessin 

sobrevenir a la part contrària. Així, la formula documental preveia que l’actor 

non faciet, nec fieri faciet, nec tractabit nec tractari faciet palam vel oculte, 

aliquo malum sive dampnum in persona et bonis. 

 Per donar més fermesa a la seguretat es procedia a un jurament 

prestant homenatge, de mans i de veu, al batlle o al seu lloctinent, en contacte 

físic amb els quatre evangelis. Com que es tractava d’un jurament amb caràcter 

públic s’hi feia constar la presència de testimonis aliens a la causa. 

L’incompliment podia penalitzar-se amb previsió d’una multa. Tot i que en la 

majoria d’ocasions sembla entendre’s que la seguretat gaudia de vigència 

indefinida, en casos concrets la font explicita el termini fins el qual calia 

respectar l’acord.  

Contravenint els juraments, les parts podien convertir-se en falsadors i 

traïdors ad consuetudinem et usum Catalonie et traditores ad furum Aragonie. 

A més, no se’n podia fer excusa per haver participat en batalles o conflictes 

armats. Normalment, les seguretats generaven dos documents, un per a 

cadascuna de les parts.  

 
6.5.  Els clams  
 
Els clams o les querimonia són les queixes produïdes contra algun dels 

habitants del terme de batllia amb l’objectiu d’obtenir-ne o recuperar-ne 

objectes i diners318. Generalment, es tractava de reclamacions econòmiques, 

que volien recordar als prestataris d’un crèdit que els terminis fixats en els 

contractes havien vençut. Els creditors exposaven les seves demandes a la 

cort, personalment o a través d’una comunicació escrita. Davant de la queixa,  
                                            
317 Vegeu-ne un exemple a doc.7. 
318 Vegeu-ne un exemple a doc.8. 
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la cort no obria cap expedient ni comprovava la licitud de la reclamació, sinó 

que directament ordenava als saigs que la queixa fos notificada al demandat. 

És precisament aquesta darrera acció la que quedava registrada en el llibre de 

cort. L’acta descriu per tant com un determinat saig, a instància d’un 

demandant, i per ordre de la batllia havia comunicat la reclamació al demandat. 

El document s’iniciava, en aquest sentit, amb la forma conqueritur abreujada, 

seguida del nom del litigant, del nom del demandat i finalment de la suma o 

concepte pel qual s’havia adreçat la denúncia. Per cloure el document calia que 

els saigs haguessin notificat correctament el clam als interessats. De tornada, 

un cop s’havia consumat la denúncia, aquests oficials ho confirmaven a la cort 

per tal de certificar-ho públicament (sagio dedit dictam faticam prout michi 

scriptorii rediens dixit). 

 Adreçar un clam a la cort era el pas previ –indispensable- perquè 

s’iniciés un procés per morositat.  

El clam d’un mateix litigant podia dirigir-se en un mateix moment contra 

múltiples persones per diferents deutes. Així, a la documentació s’han exhumat 

actes extenses, amb presència de llargues llistes de noms seguides del deute 

pel qual es denunciava a cada persona.  

   En la gran majoria dels clams documentats s’hi exigien quantitats 

monetàries, sense especificar-ne motiu o origen de la reclamació. En casos 

més excepcionals es feien clams per exigir quantitats de cereals, hortalisses o 

utillatge domèstic, fruit de préstecs no retornats, de censos pendents o de  

compravendes no satisfetes. 

 
6.6.  Les empares  

 
Les empares són els documents a través dels quals es registrava que un 

dels saigs de la vila de Caldes havia notificat l’embargament preventiu d’un 

determinat objecte al seu propietari a causa d’un procés contenciós319. No es 

tractava d’una confiscació, sinó d’una immobilització forçada d’un objecte fins 

que tingués lloc una negociació entre les parts o s’executessin noves accions. 

Les empares rebien un mandat jurisdiccional però eren instigades, en origen, 

pels particulars. Així, quan el saig actuava ho feia induït per dos manaments 

                                            
319 Vegeu-ne un exemple a doc. 9.  
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previs. A nivell documental es repartien les responsabilitats: de mandato curie, 

ad instantiam Bernardi Mir, emparavit. Seguien el nom de l’individu afectat i la 

relació de béns immobilitzats.  

L’empara no sempre acabava convertint-se en una situació en ferm, 

però constituïa una entrada a la via executiva dels procediments civils per 

deutes. L’empara es produïa a instàncies de particulars però també de la 

pròpia cort. Si els oficials constataven que, per a satisfer una multa no hi havia 

possibilitat de pagament, procedien a embargar preventivament els béns de 

l’infractor. Així, per exemple, Pere Lledó i Bonanat Pla, de Lloret, van trobar-se 

l’any 1340 la pròpia barca emparada a la mateixa sorra del port de Lloret, 

incloent-hi algunes eines de navegació com 2 ferros, 2 timons i 1 grèndola. 

Havien estat inculpats d’agredir un veí i de fer resistència armada al saig320. 

Les empares es produïen sobre una àmplia gamma d’objectes. En 

primer terme, es localitzen sobre la producció agrícola, especialment sobre el 

cereal tendre, que encara no hagués estat segat. Però també afectaven els 

bestiar, les terres, els diners, els censos o els salaris. Finalment, les empares 

s’abatien sobre una àmplia gamma de béns mobles: fustes, escrinys, tines, 

pasteres, bancs, taules, roba de vestir, bestiar, roba de llit o llenys.  

Tal i com s’ha explicat en un altre lloc, les empares possiblement 

contenien algun tipus de simbolisme públic que advertia a la comunitat de la 

prohibició d’utilitzar, alienar o desfer-se de l’objecte321. En aquest sentit, al 

Sabadell d’inicis del segle XV, sabem que el saig dibuixava el signe de la creu 

davant o damunt de l’objecte immobilitzat.  

 
6.7. Les fermes de dret 

 
De la constel·lació d’accions a la cort del batlle, la més ben descrita i 

estudiada fins avui és la ferma de dret322. La ferma de dret era una acció més o 

menys voluntària per part de l’encausat, que amb la prestació d’una penyora 

                                            
320 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 17, f. 102v (1340-XI-8). 
321 SALES I FAVÀ, Lluís, La jurisdicció a Sabadell… op.cit. 
322 Vegeu algunes investigacions sobre aquesta institució del dret, per exemple, a BALLESTEROS 
ÁLAVA, Pío, Origen de la Firma de Derecho ante el Justicia de Aragón, Establecimiento 
Tipográfico de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid, 1904; CISCAR PALLARÉS, 
Eugenio, “La ‘Ferma de Dret’ en el Derecho Foral Valenciano”, Anuario de Historia del Derecho 
Español, 62 (1992), p. 327-354; OBARRIO MORENO, Juan Alfredo, “‘Remedium jurisfirmae vel 
manutendae’ en el Reino de Valencia”, Anuario de Historia del Derecho Español, 81 (2011), p. 
575-677. 
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econòmica a la cort, es comprometia a complir les exigències d’un contenciós: 

respectar penes, atendre les citacions i obeir les sentències relacionades amb 

la causa323.  

L’acció, en principi, evitava eventuals embargaments, en qualsevol de 

les seves tipologies. També assegurava que cap altra cort intervindria en un 

mateix litigi -circumstància ben habitual en l’univers processal d’antic règim- 

perquè l’actor es comprometia a sotmetre’s única i exclusivament a l’imperi de 

la senyoria local. En aquest sentit, es tractava d’un procediment pel qual hom 

reconeixia la potestat única d’aquesta senyoria jurisdiccional per intervenir en la 

resolució d’aquell conflicte en concret. A efectes immediats, l’activació d’una 

ferma de dret remetia la causa a la via inquisitiva, un tipus de procés on les 

parts serien escoltades i finalment, emesa una sentència324.  

Els documents que descriuen les fermes de dret són les notificacions de 

la seva presentació per part d’un individu a canvi d’una determinada suma, 

generalment de 5 s. (firmavit ius pro quinque solidos et augmento iure facere 

complementum). Ho feia per totes les actionibus, questionibus, petitionibus et 

demandis que es derivessin de la causa que havia motivat el procés. A Caldes 

de Malavella, el motiu de l’acció sol aparèixer tan sols de forma genèrica (super 

omnibus questionibus et cetera quos ipse habeat contra ipsum et eius bona 

qualitercumque). En ocasions excepcionals, en canvi, s’hi descriu tant el motiu 

del conflicte com els darrers procediments que s’haurien activat en relació a 

aquest. Així, Jaume Salvador, de Fenals de Lloret, s’afermà a Guillem Pons 

Pertegàs, de Caldes, a causa d’una disputa que tenien per una llana que el 

caldenc li havia prestat325.  En canvi, en una altra ocasió, Pere Geronès de 

Munt de Franciac s’afermà a Llorenç Geronès, que vivia a Girona, per una 

disputa sobre 500 s. pels quals el gironí havia presentat una queixa en una cort 

de la ciutat326.  

                                            
323 Vegeu-ne un exemple a doc. 10. 
324 Vegeu VIVES Y CEBRIÀ, Pedro Nolasco, Traducción al castellano de los Usages y demás 
derechos de Cataluña que no están derogados ó no son notoriamente inútiles: con indicacion 
del contenido de éstos y de las disposiciones por las que han venido á serlo, Librería de Emilio 
Font, Madrid, 1864, p.152 i 170-171. De la seva banda, BENITO I MONCLÚS, Pere, pel segles XI-
XIII, ha interpetat les fermes de dret com l’expressió “màxima” de domini dels senyors sobre els 
seus homes propis a Senyoria de la terra i tinença pagesa al comtat de Barcelona (segles XI-
XIII), Institució Milà i Fontanals (IMF)-CSIC, Barcelona, 2003, p. 493-496.  
325 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 29, f. 56r (1346-IV-3). 
326 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 29, f. 95r-95v (1346-IX-4).  
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Qui prenia la iniciativa processal es comprometia a assistir als 

procediments judicials i a pagar-ne els costos en cas de ser-hi sentenciat. 

Finalment, el document indica l’obligació general de béns per part de l’actor en 

cas d’incórrer en algun incompliment.  

Cada fermança guardava relació amb un sol procés o amb un sol 

denunciant. Així, l’actor que havia presentat la ferma també s’assegurava que 

més enllà dels fets o dels diners pels quals es litigava, l’inculpat no podia ser 

desposseït de res més per aquell procés en qüestió. Es tenen notícies 

d’individus prestant ferma de dret per a un familiar a company, emprant la 

fórmula ponens se ad suam defensionem.  

Generalment, la vigència d’una ferma de dret era el propi procés per la 

qual havia estat presentada. Però en d’altres ocasions, quan la suma o la 

causa per la qual es litigava requerien més seguretats, la fiança de 5 s. tan sols 

servia per contenir les empares fins a un termini preestablert. 

 
6.8.  Els encants públics 

 
Els documents que descriuen els encants són les notificacions dels saigs 

o del corredor, als escrivans, de la realització efectiva de la subhasta (publice in 

foro Calidarum subastavit et vendidit). Aquests vendes tenien lloc de forma 

pública, a la plaça principal de Caldes de Malavella o a l’espai descrit com a 

plaça dels porcs.  

En l’acta s’hi enumeren els objectes posats a la venda, l’import obtingut, 

el nom del propietari dels béns i el del millor postor, el comprador327. En el 

document, segueix la relació dels diners i dels seus beneficiaris, entre els quals 

solen trobar-se els mateixos oficials de la cort en concepte de les seves tarifes 

(de quibus dedit de mandato dicti iudicis, scriptori pro hac scriptura et aliis 

scripturis dicti mansi, VI dinarios). A la vegada, apareixen d’altres interessats 

que haurien participat en el procés, fent valdre els seus títols per rescabalar-se 

dels deutes. 

Normalment, qui primer rebia diners procedents de l’encant era el propi 

instigador de l’acció: un prestador, un oficial que reclamava cobrar el salari o bé 

el representant d’una senyoria que exigia les seves prestacions. També era 

                                            
327 Vegeu-ne un exemple a doc. 11.  
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habitual que la cort es reservés una porció dels diners obtinguts que servien 

per a cobrir les demandes d’altres creditors que eventualment reclamessin el 

pagament dels deutes. Així mateix, percebien retribucions d’altres individus que 

havien col·laborat d’una forma o altra en el procés. Per exemple, en un encant 

d’un nombrós grup de bestiar de Ramon Oloart i de la seva muller Margarida, 

de Caldes de Malavella, un Pere Oms rebé 2 s. perquè havia recollit el bestiar i 

l’havia alimentat durant un parell de dies a casa seva328 . En la mateixa 

subhasta, una dona de la qual no s’especificà el nom, rebé 9 d. per haver 

custodiat els animals un cop ja eren a la plaça on s’havia de celebrar la venda.  

Els encants públics realitzats a instància del batlle o del jutge, 

bàsicament amb l’objectiu de satisfer crèdits o censos impagats, eren 

pràcticament sempre registrats em els llibres de cort del batlle. Tal i com es 

descriu més endavant, la subhasta podia ser l’acció posterior a una empara o 

la conclusió d’un sentència judicial. 

Sabem que una subhasta era aprofitada perquè diferents individus o 

institucions notifiquessin els deutes pendents del titular dels béns encantats. En 

el marc dels anomenats concursos de creditors reclamaven a la cort una fracció 

dels diners que havien estat obtinguts amb la venda329. Per aquest motiu, en 

alguns dels encants s’hi donen nòmines més o menys llargues dels interessats 

que haurien percebut diners. 

Les institucions, quan volien vendre patrimoni o rendes, recorrien a la 

subhasta no sols per tal d’obtenir el millor preu, sinó també per tal certificar 

públicament que la venda realitzada era la millor possible. Aquest era un 

mecanisme especialment utilitzat pels tutors d’infants, marmessors 

testamentaris, procuradors i administradors de senyories. Així, quan es 

realitzava la venda d’un immoble, l’operació quedava reflectida en el document 

de compravenda registrat als manuals notarials, amb la indicació que havia 

estat duta a terme mitjançant una subhasta i que, per tant, s’havia atès a  la 

millor de les ofertes presentades. En d’altres àmbits, com per exemple a Sant 

                                            
328 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 17,  f. 44v-45r  (1340-V-16). 
329 Vegeu ZAMBRANA MORAL, Patricia, “La insolvència i el concurs de creditors en el dret històric 
català”, Revista de Dret Històric Català, 7 (2007), p. 217-241. 
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Feliu de Guíxols, sabem que aquests darrers documents contenien el certificat 

del mateix corredor330.  

 
6.9. Les imposicions de penes 

 
Les imposicions de penes eren les actes notarials registrades per 

l’escrivà de la cort que registraven les notificacions del saig fetes a particulars 

sobre determinades mesures coercitives -generalment l’aplicació de sancions 

monetàries- per tal de forçar a algú a complir ordres i requeriments331. En 

aquest sentit, el saig notificava que imposuit penam al denunciat, a l’espera 

que aquest acomplís els requeriments abans de fer-se efectiva la multa. Les 

penes eren manades des de diferents àmbits, com ara les corts de batllia o els 

jutges. El mandat també podia haver-se instat en origen per un particular o una 

institució, amb intenció de forçar a l’altra part a reconduir la situació a través de 

la negociació privada.  

Les multes previstes en les actes són variables –potser en funció de la 

gravetat de la causa o del deute en joc-. Ocasionalment, l’empresonament 

també constava entre les amenaces notificades. 

Les actuacions que es reclamaven en el marc de les imposicions de 

penes podien obligar al denunciat a actuar d’alguna manera en el si d’un 

procediment judicial: a ser present en una vista, a dur cartes i documents, a 

arribar a acords i a fer-se absoldre en un termini fixat. Les actes registrades a la 

cort jurisdiccional fins i tot tenien a veure amb aspectes relacionats amb el 

compliment de les obligacions feudals d’altres senyories. Així, el 4 de novembre 

del 1342,  Guillem Oloart, saig, a instància de d’Huguet Ribes, que era el 

clergue establert a l’altar de Santa Maria de Llagostera, va imposar una pena 

de 50 s. a Pere Asprac, de Caulès, perquè en menys de deu dies es fes home 

propi d’aquesta senyoria. Pere Asprac havia entrat per matrimoni al mas 

Vilarzell, el senyor del qual era l’altar332.  

 Aquestes penes preventives també eren utilitzades per a forçar el 

compliment d’una sentència judicial o un laude arbitral. Amb aquesta amenaça 

                                            
330 Vegeu una venda d’una finca en subhasta, on Francesc Savall, corredor públic de la 
parròquia d’Aro, certificà que havia fet subhasta segons costum. AHG, Notaria de Sant Feliu de 
Guíxols, SFe 14, f. 47r-48v (1358-IX-11).   
331 Vegeu-ne un exemple a doc. 12.  
332 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 23, f. 43v (1342-XI-4).  
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s’obligava als individus a complir, per exemple, amb l’ordre donada d’arreglar 

un camí, buidar una rasa però, sobretot, acordar un pagament amb un tercer.  

 
 6.10.  Les ordres judicials de pagaments  
 

Les ordres judicials de pagament constitueixen un breu extracte d’una 

decisió en ferm del jutge, que havia emès veredicte en una requesta per 

impagament d’un crèdit a un particular o bé de les despeses processals a la 

cort333. Així, el jutge establia qui tenia dret a rebre les quantitats en litigi i 

ordenava que fossin repartides entre diferents actors. En l’acta, l’escrivà de cort 

constatava la decisió judicial i anotava el repartiment dels diners, ja efectuat. 

Valgui d’exemple el cas registrat el 26 de febrer del 1340, quan el jutge local 

Guillem Abadia va ordenar que Pere Botet de Lloret entregués 100 s. a Bernat 

Mateu, de Caldes de Malavella334. Els diners havien de servir per a pagar els 

creditors del cavaller Guillem de Lloret. A més, d’aquesta quantitat, una quarta 

part havia de ser entregada al draper de Girona Bernat Cervià, ja que havia 

instat els procediments i en conseqüència havia hagut de fer front a certes 

despeses processals.  

 
 6.11.  Les manlleutes 
 

Les manlleutes són el procediment pel qual una persona oferia una 

fiança a la cort per tal d’alliberar-ne una altra que es trobava empresonada de 

forma preventiva 335 . En el preàmbul justificatiu de les actes s’informa, 

genèricament, de la raó per la qual el pres es trobava a la garjola (eo quia est 

inculpatus de aliquibus criminibus et excessibus per ipsum comissis ut dicti infra 

iuridictionem de Calidis). En la part dispositiva del document, l’escrivà de cort 

descrivia el procés mitjançant el qual els actors havien ofert els diners per tal 

d’alliberar el pres: manulevarunt dictum Petrum Iohannis a Bernardo Mathei, 

baiulo Calidarum, pro ducentis s. 

                                            
333 Vegeu-ne un exemple a doc. 13. 
334 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 17, f. 21r (1340-II-26). 
335 Vegeu-ne un exemple a doc. 14. La presó medieval ha de ser entesa com una mesura 
bàsicament cautelar, que obligava al condemnat a actuar en una determinada direcció, més 
que no pas com una institució amb voluntat finalista. Sobre aquesta temàtica vegeu SERNA 
ALONSO, Justo, “Los límites de la reclusión carcelaria en la Valencia bajomedieval”, Revista 
d’Història Medieval, 1 (1990), p. 39-57 i també VINYOLES I VIDAL, Maria-Teresa, “Queixes dels 
pobres presos de la presó de Barcelona (1445)”, Acta historica et archaeologica Mediaevalia, 
18 (1997), p. 67-88.  
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Els actors que satisfeien la manlleuta es comprometien davant de la cort 

al bon comportament del reu i a evitar que tornés a reincidir en els delictes. En 

un marge predeterminat, aquests tutors també prometien de lliurar l’encausat a 

la cort per si jutge o el batlle tenien intenció de celebrar judici, dictar sentència 

o imposar pena. Les manlleutes solen acompanyar-se d’un bon nombre de 

garanties, com ara la previsió d’una fabulosa sanció de 500 s. pel cas que el 

manllevador no complís el termini d’entrega del reu.  

 
 6.12. Les fiances 
 

Formalment, les fiances són les obligacions efectuades davant del batlle 

d’acceptar un empresonament, una detenció domiciliària o bé una restricció 

dels moviments a l’exterior de la vila de Caldes336: promiserunt et se obligarunt 

curie de Caldis in posse notarie, et cetera, sub pena duorum milium s.b. de 

terno, curie adquirenda, quod dictus Guillelmus de Nogeria, Santa Seclina, 

tornabit ut captus337. Les causes per les quals hom havia de ser fet captiu 

consten sovint a les actes citades i tenen a veure amb amenaces, agressions, 

vulneracions d’empares i l’entorpiment de l’acció de la justícia. Les 

cancel·lacions d’aquests documents es duien a terme un cop s’havia pagat la 

fiança o bé quan l’inculpat feia ingrés com a pres. 

 
6.13. Els guiatges 

 
Els guiatges són les actes de conduit que la senyoria jurisdiccional oferia 

als forasters per tal que poguessin transitar lliurament per l’espai baronial (dono 

et concedo guiaticum et securitatem bona fide et sine enganeo vobis). Durant 

un temps estipulat, el guiatge permetia estar-se i circular pels dominis dels 

Montcada sense ser molestat pels oficials338. Durant el període, l’actor es 

trobava sub fide et protectionem dicti nobilis. Els guiatges són acompanyats 

d’una marca lateral – un numeral- que podria indicar la tarifa aplicada per a la 

concessió del permís de lliure circulació. 

Un cop el guiatge deixava de tenir vigència, el visitant tenia l’obligació de 

marxar de la baronia en un temps màxim de cinc dies. Generalment, els 

                                            
336 Vegeu-ne un exemple a doc. 15. 
337 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 17, f. 99v-100r (1340-XI-2). 
338 Vegeu-ne un exemple a doc. 16.  
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guiatges s’emetien sota la condició que, mentrestant, les persones i els béns 

del senyor no rebessin danys de cap mena. 

Els guiatges tenien relació amb el comerç o el préstec a gran escala, 

però alhora constituïen una garantia judicial: quan un individu que estava aforat 

en un altre domini i era requerit o necessitava ser present a la cort de Caldes 

de Malavella, el guiatge servia per viatjar amb seguretat. D’aquesta manera, el 

jutge o el batlle renunciaven a fer detenir al foraster per d’altres causes. 

 
6.14. Els bans i les crides públiques 

 
Els bans eren les prohibicions públiques o ordinacions que la cort emetia  

a instància pròpia, del senyor o d’algun particular. Solien referir-se a 

disposicions concretes. Així, els únics bans que s’han documentat a mitjan 

segle XIV a Caldes de Malavella es referien a l’accés a parcel·les de terra. 

Normalment es prohibia a tothom – especialment als ramaders – accedir durant 

un temps estipulat a un determinat espai per tal de no danyar la collita ni 

aprofitar-se dels rostolls o de la palla. Els tancats d’alguns camps, que devien 

ser costosos de confeccionar, també gaudien d’una especial protecció a través 

dels bans senyorials. Etimològicament, els bans eren la pena que castigava 

l’incompliment d’aquestes ordinacions, però el terme acabà per englobar també 

la pròpia acció de la cort339. La forma més efectiva de comunicar els bans era 

mitjançant les crides públiques.  

Les crides eren els pregons que s’emetien pels carrers de la vila i també 

pels veïnats del terme per ordre de la cort. Com en altres casos, el document 

localitzat en el llibre de cort del batlle és l’acta on el pregoner reconeixia haver 

dut a terme, efectivament, el pregó340. A continuació, es transcrivia el contingut 

de la crida, en català. 

 En la intitulació, hi constava la data i el lloc en què s’havia efectuat. Les 

crides tenen relació amb diverses esferes governatives (com ara els bans o la 

convocatòria d’una fira o mercat), la notificació de subhastes públiques, i la 

citació de testimonis en la instrucció d’una causa.  

 
                                            
339 Sobre els bans, vegeu també FONT RIUS, Josep Maria, “La potestat normativa del municipi 
català medieval”, Estudis Universitaris Catalans (Miscel.lània Ramon d'Abadal), 30 (1994), p. 
131-163.  
340 Vegeu-ne un exemple a doc. 17. 
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6.15.  Les lletres 
 
Un darrer tipus documental localitzat als registres de la cort de Caldes 

de Malavella són les cartes enviades i rebudes per la cort del batlle341. En el 

protocol del document s’hi esmentava l’origen i el destí de la lletra, a més de les 

data tòpica i crònica en la qual era enviada. De la mateixa manera, abans de la 

pròpia lletra, l’escrivà hi expressava que, per atenent a la seva importància, el 

batlle li havia encarregat que la registrés. En el cas de tractar-se de lletres 

rebudes, també hi constava la data en què  havia estat presentada al batlle.   

 Generalment eren cartes de tipus exhortatiu, amb una intencionalitat 

molt àmplia, on es demanava que es dugués a terme una acció determinada 

que afectava la jurisdicció del batlle.  

  
6.16. A títol de conclusió 

 
A grans trets, cal considerar que els documents de la cort presten 

testimoni de tres àmbits d’actuació pública. En primer terme, els registres 

indiquen la regulació de l’economia i dels intercanvis locals exercida per la 

batllia a través de les obligacions, dels clams, de les empares o de les 

subhastes. D’altra banda, també són testimoni de la preservació de l’ordre 

públic mitjançant els bans, les penes preventives, les fiances o les manlleutes. 

Per últim, apareixen notícies sobre l’ordenació interna de la infraestructura 

baronial, específicament a través de les lletres i la designació d’oficials.  

Tot i que per aquesta tesi doctoral interessa específicament el primer 

aspecte, que és el més vinculat amb el crèdit i l’endeutament, la pròpia 

originalitat dels llibres de cort com a font obligava a descriure pràcticament la 

totalitat dels tipus documentals. 

Les obligacions són els documents que més directament tenen relació 

amb el crèdit i que, a més, apareixen més freqüentment a la documentació, 

arribant a representar fins la meitat de les actes. Els clams, que són la segona 

tipologia documental més representada, també mantenen una estreta relació 

amb el mercat del diner i el finançament.  

                                            
341 Vegeu-ne un exemple a doc. 18.  
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 EINES DOCUMENTALS: CONCLUSIONS 
 

Els volums de la cort del batlle permeten espigolar informacions sobre 

crèdits que altrament no poden documentar-se en les actes del notari. És el cas 

d’una banda d’acords de tipus privat, i de l’altra de negocis registrats en 

notaries les actes de les quals no s’han conservat, que, eventualment, 

acabaven en un contenciós. Els documents de la cort, generalment informant 

sobre la fase executiva, proporcionen en aquest sentit dades inèdites sobre 

l’existència de crèdits que no havien comptat amb registre anterior. Valgui així 

l’exemple ofert per una lletra datada el 21 d’octubre de 1364 enviada pel Jaume 

Verdaguer, sotsveguer de Girona, al batlle de Caldes que actuava per autoritat 

dels Montcada342. La missiva descriu com el veí de la vila Mateu Feliu havia 

manllevat temps enrere 33 s. del jueu Bellhom de Blanes, membre de l’aljama 

de Girona, sense cap tipus d’instrument públic. En constatar les dificutats dels 

seus clients per a pagar, el prestador havia obligat al caldenc a subscriure una 

obligació a la cort del veguer de Girona el 1360-II-6 per la qual es comprometia 

a satisfer els diners per la diada de sant Llorenç d’aquell any. Però faltant de 

nou a aquest pagament, el jueu continuà exigint el seu deute, fet pel qual a la 

lletra que coneixem –enviada com a mínim cinc anys després de formalitzar-se 

el crèdit- les autoritats reials manaven a la cort de Caldes d’actuar contra Mateu 

Feliu per a forçar-lo a fer el pagament a l’hebreu.  

A més, amb l’acarament de les informacions emanades dels dos tipus de 

registres analitzats, els protocols notarials i els llibres de la cort del batlle, es 

multipliquen les possibilitats de descriure les diferents etapes del crèdit. Així, a 

través d’una acta notarial que no aporta cap dada sobre el context del negoci, 

sabem que Guillem Serra del veïnat de Coll de Caldes, el seu fill homònim i un 

Pere Roig del veïnat de Vinyes de la mateixa localitat – aquest darrer 

possiblement actuant com a avalador – van formalitzar una comanda el 1356-

III-24 per la qual manllevaven la important suma de 600 s. a Bonaire Sabater, 

habitant de la vila343. Sense registres de cort coetanis no es podria descriure 

quin fou el desenvolupament posterior d’aquest crèdit. Cal reconèixer que no 

sabem amb precisió si els prestataris van ser capaços de retornar almenys una 

                                            
342 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 70, f.s. 28 (1364-X-21). 
343  AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 53, f. 29v (1356-III-24). 
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part del préstec durant el termini que es degué acordar entre les parts. 

Tanmateix, una acta de la cort que s’ha conservat posa de relleu que el deute 

pendent era prou voluminós encara 7 anys després com perquè els 

marmessors del testament de Sabater demanessin a la cort local que forcés a 

Guillem Serra a restar captiu dins la vila de Caldes fins a la satisfacció dels 

diners transaccionats en aquella comanda344. Aquesta darrera acta també 

indica que, en aquell moment, Guillem Serra va ser capaç de renegociar el 

càstig – no sabem en quina direcció - amb el batlle.  

Amb l’exemple precedent s’amplia la mirada que tradicionalment els 

investigadors han proposat sobre crèdit privat. Però a la vegada, posa de 

manifest que les fonts disponibles sempre imposen límits de comprensió. Així, 

malgrat es disposi d’una bona mostra documental, es fa difícil d’identificar la 

totalitat de les etapes per les quals transcorria un crèdit. A la vegada, cal 

sospitar que la majoria de crèdits que no es formalitzaven a través d’una acta 

pública –que devien ser més aviat pocs- no emergeixen a la documentació més 

que en determinades circumstàncies: en casos de contenciosos per deutes, i 

potser també quan un refinançament o un canvi en les condicions requeria, ara 

sí, expedir un document provatori. 

Valorant-ne el potencial però també assumint-ne les limitacions, les dues 

fonts que ara ja coneixem bé -les actes del notari i els registres emesos per la 

batllia- serveixen en els propers capítols per descriure el mercat del crèdit a 

mitjan segle XIV en una baronia del nord-est català. 

                                            
344 Vegeu la imposició de pena en aquest sentit a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 70, f. 
18v (1363-VIII-22). 
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BLOC 2. EL CRÈDIT 
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EL CRÈDIT: A MODE D’INTRODUCCIÓ 
 

És coneguda la capacitat de cadascun dels documents, tant els que eren 

registrats als protocols notarials com en els llibres de la cort del batlle, per 

reflectir una ampli ventall de situacions, contractes o negocis de la societat 

baixmedieval. Però la mateixa inconcreció dels instrumenta sovint fa difícil de 

poder relacionar-los amb una operació comercial o de crèdit específica. 

Anteriorment s’ha introduït la idea de que un dels principals esculls per 

comprendre el sentit econòmic d’aquestes actes rau en el fet que els crèdits no 

van ser classificats en expedients coherents pels notaris o escrivans. La 

inexistència de sumaris que ordenin els exercicis del crèdit (i.e. els contractes, 

els pagaments del capital i dels interessos, les renegociacions, les 

transportacions dels títols i les cancel·lacions) constitueix un seriós entrebanc, 

avui, per estudiar-los. 

En els propers capítols es descriuen els tipus de crèdits a l’abast dels 

homes i de les dones de la baronia de Llagostera durant les dècades centrals 

del segle XIV. Amb aquest objectiu s’ha procurat resseguir el conjunt de la 

documentació que, en potència, fou generada per cadascun dels crèdits 

atenent a les diferents fases del contracte. Tal i com s’exposa a continuació, els 

actors econòmics decidien d’emetre aquests documents de forma selectiva, 

depenent de les normes que regien cadascun dels productes contractats, però 

també dels usos notarials de cada període o localitat. A la notaria de destret de 

Caldes de Malavella, mentre un tipus de petits préstecs al consum, els 

anomenats mutua (sg. mutuum), generaven un primer reconeixement de deute 

i, quan aquest era saldat, tal vegada una cancel·lació; per a d’altres productes -

especialment les compravendes de pensions censals- s’emetien documents 

més freqüentment, coincidint amb cadascuna de les fases de la vida del crèdit. 

En el darrer cas, per exemple, se solia testimoniar la satisfacció periòdica 

d’interessos (les pensions) a través d’una àpoca de pagament. Depenent del 

volum de documentació que generava cada producte i, especialment del nivell 

de detall relatiu a les regles del negoci, la descripció resultant és més o menys 

sòlida. És per aquest motiu que som ben capaços de detallar les fases de la 

vida d’un violari o d’un censal mort però, en canvi, tan sols intuïm el 

funcionament d’un mutuum.  
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7. LES MODALITATS DEL CRÈDIT. UNA PANORÀMICA.  
 

El propòsit d’aquest capítol inicial del bloc 2, i també d’una part dels 

subsegüents –dedicats per aquest ordre a les compravendes de draps i de 

cereals, a les comandes de bestiar, i al crèdit censal - serà el de descriure les 

característiques formals dels principals contractes crediticis, tot relacionant-los 

amb els àmbits en què van ser registrats els documents que els certificaven. 

 En el present capítol també s’avaluen els canvis registrats en els usos 

dels diferents tipus de crèdits durant els anys centrals del segle XIV, és a dir, 

abans i després de la Pesta Negra de 1348. Amb aquest objectiu s’aporten 

evidències per a quatre anys diferents (juliol 1342 - juny 1343, 1346, 1357 i 

1364) que permeten constatar la dinàmica del crèdit al territori. S’han 

seleccionat aquestes anualitats ja que en disposem de sèries senceres, tant de 

protocols notarials com de llibres de cort, que cobreixen pràcticament totes les 

jornades345. 

Cal considerar en primer terme l’assumpte sobre el tipus de registre on 

es formalitzaven els contractes i d’altres fases del crèdit. Ja coneixem que el 

crèdit és present tant en els protocols notarials com en les actes de la cort del 

batlle. Aquesta darrera institució garantia el compliment de les obligacions amb 

una sèrie de recursos administratius pels quals forçava als implicats a complir 

les condicions contractuals. Els notaris, per la seva banda, amb les diferents 

fórmules jurídiques adaptades arran de la recepció del dret romà, eren capaços 

d’incloure clàusules suplementàries que aportaven seguretat als contractants 

d’un crèdit. El capítol 11 d’aquesta tesi doctoral discuteix més abastament 

perquè els habitants d’una vila com Caldes de Malavella tenien a la seva 

disposició un sistema doble de sanció de contractes i quines n’eren les 

implicacions. Aquest sistema s’articulava tant a través de la fe pública dels 

notaris com de la pràctica de compulsar acords privats per part del batlle de la 

cort.  

En aquest sentit, cal retenir que l’àmbit de la cort no és, exclusivament, 

sinònim de litigi; i contra el que es podria intuir, el registre d’un document a la 

notaria podia respondre precisament d’un procés contenciós. En síntesi, tant la 

                                            
345 Amb l’excepció feta del període 1-VIII a 14-VIII de 1357. Les actes notarials produïdes 
durant aquestes dues setmanes no s’han conservat.  
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cort com la notaria permetien deixar constància de l’exercici del crèdit i també 

de la seva execució. De moment, aquest capítol se centra en el primer aspecte; 

en l’exercici del crèdit. 

 L’elecció més o menys voluntària del registre - la cort o la notaria - per a 

formalitzar un crèdit depenia de les garanties i les seguretats jurídiques que s’hi 

oferien. En l’esfera del crèdit, la cort del batlle i la notaria representaven dues 

possibilitats diferenciades, però tal i com es descriu a continuació a vegades 

també complementàries, de servar la confiança entre les parts. 

Amb tot, en termes proporcionals, quin pes específic tenia el crèdit en 

les tasques de la notaria o de la cort jurisdiccional de Caldes? En els registres 

de cort, sabem que un percentatge molt elevat d’actes tenen relació amb el 

crèdit, ja que els procediments que hi consten (clams, empares o fermes de 

dret) s’iniciaven sovint per deutes impagats o incompliments de contracte. Així, 

mateix, els llibres dels notaris són curulls d’àpoques de pagament relatives tant 

a l’entrega de capital com al retorn dels diners. Tenint en compte que els indicis 

del crèdit són innumerables, a la taula 9 s’ha optat per recollir, exclusivament, 

els testimonis originals del crèdit, és a dir, els contractes, els debitoris o les 

obligacions que sancionaven, per primera vegada o bé després d’un nou pacte 

sobre un vell deute, una relació contractual. La taula presenta les dades per 

quatre anualitats diferents (1342-VII a 1343-VI; 1346; 1357 i 1364). 
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Taula 9. Tipus de crèdits contractats a Caldes de Malavella, s.XIV 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 
a. Una còpia de la mateixa acta als dos registres.   b. Còpies de dos mutua en registres de cort i notaria.   c. Inclou 2 lloguers de terres.   d. Inclou 4 lloguers de terres.   e. 
Inclou acords sobre deutes i censos impagats entre particulars, a més de drets jurisdiccionals (empresonaments, manlleutes, obres al mur, terços...).   f. Inclou béns mobles, 
objectes, serveis, censos emfitèutics i rendes.   g. Còpies del mateix document en els dos registres.   h. Còpies de 3 documents en el llibre de cort.  
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Comandes 141 10 151 (15%) 190 2 192 (22,8%) 34 0 34 (27%) 48 1 49 (19,6%) 426 19,1 
Compravendes finançades de draps 101 16 116a (11,5%) 123 5 128 (15,2%) 11 0 11 (8,7%) 53 3 56 (22,4%) 311 14,0 
Compravendes a la bestreta producció agr. 2 151 153 (15,1%) 2 110 112 (13,3%) 0 9 9 (7,1%) 2 21 23 (9,2%) 297 13,3 
Mutua 40 121 159b (15,7%) 23 56 79 (9,4%) 8 0 8 (6,3%) 16 11 26 (10,4%) 272 12,2 
Obligacions i debitoris per motiu desconegut 1 95 96 (9,5%) 16 108 124 (14,7%) 0 12 12 (9,5%) 2 7 9 (3,6%) 241 10,8 
Compravendes finançades de cereals 4 130 134 (13,3%) 0 11 11 (1,3%) 0 0 0 (-) 1 11 12 (4,8%) 157 7,0 
Compravendes finançades d’immobles 46 0 46 (4,6%) 46c 3 49 (5,8%) 20 0 20 (15,9%) 34d 0 34 (13,6%) 149 6,7 
Compravendes finançades de bestiar 13 42 55 (5,4%) 14 22 36 (4,3%) 3 0 3 (2,4%) 5 1 6 (2,4%) 100 4,5 
Altres finançamentse 19 39 58 (5,7%) 9 12 21 (2,5%) 1 0 1 (0,8%) 3 0 3 (1,2%) 83 3,7 
Altres compravendes finançadesf 21 0 21 (2,1%) 29 16 45 (5,4%) 6 0 6 (4,8%) 9 1 10 (4%) 82 3,7 
Finançament de dots i donacions nupcials 12 5 17 (1,7%) 18 5 23 (2,7%) 11 0 11 (8,7%) 5 0 5 (2%) 56 2,5 
Crèdit censal 3 3 3g (0,3%) 8 3 8h(1%) 9 0 9 (7,1%) 9 0 9 (3,6%) 29 1,3 
Empenyoraments 0 1 1 (0,1%) 13 1 14 (1,7%) 2 0 2 (1,6%) 8 0 8 (3,2%) 25 1,1 
Total 403 613 1.010 445 354 842 105 21 126 195 56 250 2.228 100 
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El préstec en sentit més estricte, és a dir, els contractes pels quals els 

homes i les dones es deixaven diners els uns als altres (els mutua, les 

comandes i les compravendes de pensions censals), tan sols representen el 

32,6% dels crèdits. A la vegada, la taula assenyala que el volum d’aquestes 

tipologies en els llibres del notari dobla el de les actes de cort del batlle: pel 

total dels quatre anys seleccionats, la notaria proporciona 529 crèdits d’aquests 

tipus mentre que els llibres de la cort tan sols 207346.  

La taula 9 també mostra de quina manera es distribuïen els diferents 

contractes segons el marc documental. Les comandes eren registrades en un 

document específic en els protocols notarials però, en canvi, en els mutua 

generalment es reconeixia el deute mitjançant una obligació a la cort. Aquest 

mateix esquema - prioritzar un o altre àmbit de registre atenent a la naturalesa 

del producte i de les garanties que exigia a les parts- se succeeix per a 

cadascun dels negocis. Els violaris, una de les modalitats de rendes censals, 

constitueixen una excepció a aquesta dinàmica, ja que tal i com es tracta en el 

capítol 10, una de cada dues compravendes assentades en els protocols 

notarials abans de la Pesta Negra però ja no més endavant, van ser també 

replicades en forma d’obligació jurada a la cort.  

Els anteriors productes solien comptar amb clàusules més o menys 

fixades pel dret i la legislació i amb regulacions de caràcter públic. Tanmateix, 

el crèdit era un fenomen molt més ampli, i que per exemple també es localitza 

en les compres de draps o de cereals. En aquests mercats hi tenien lloc 

pràctiques lligades al finançament i també a les estratègies comercials dels 

venedors, que podien obtenir-ne importants beneficis tot especulant amb el 

valor del producte segons el període de l’any en què es venia o s’obligava a 

pagar als clients. El finançament dels pagaments era una pràctica habitual en 

les compravendes d’immobles, així com en els pactes contrets entre les 

famílies pels dots i les donacions nupcials. La taula 9 evidencia que totes 
                                            
346 Christian Guilleré descriu que la proporció d’aquests mateixos préstecs en els protocols 
notarials de la ciutat de Girona, a mitjan segle XIV, sol situar-se a l’entorn del 45% del total de 
les actes registrades. Pel cas caldenc, però, el volum dels crèdits resulta sensiblement menor. 
Només a tall d’exemple, en el total de 550 actes notarials produïdes l’any 1364 a la vila – totes 
les quals registrades en el llibre de protocols AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 70 – es 
localitzen 48 comandes, 16 mutua i 9 compravendes de pensions censals. Aquests 73 
documents relatius al crèdit tot just representen el 13,3% de la producció notarial d’aquell any. 
Vegeu GUILLERÉ, Christian, “Notariat et crédit...” op.cit., p. 207-224.  
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aquestes pràctiques, relatives al finançament i a l’entrega diferida de 

mercaderies, representen un volum documental notable, que sol superar els 

préstecs anteriorment citats. Així, durant l’anualitat 1342-43, el 59,5% dels 

crèdits tenen relació amb el finançament i l’entrega diferida (601 de 1.010). 

Aquesta pauta segueix l’any 1346, quan representen el 50,5% del total de 

crèdits (425 de 842), el 1357 (el 48,4%, 61 de 126 crèdits) i finalment també el 

1364 (63,2%, 158 de 250). En aquests casos, torna a observar-se la dinàmica 

de prioritzar un o altre àmbit de registre atenent al producte contractat. Mentre 

que la compra de draps a crèdit solia registrar-se mitjançant un debitori notarial 

on hi constava el preu del producte, la mateixa operació en el cas dels cereals 

era reconeguda a través d’una obligació jurada a la cort del batlle. La pauta és 

ben observable al llarg del període proposat. 

Quines tipologies creditícies resten al marge d’aquest escenari? Què 

s’oculta, per exemple, sota l’epígraf d’obligacions i debitoris per motiu 

desconegut de la taula 9? La documentació constata l’existència d’un cert 

volum de crèdits que no poden relacionar-se amb cap de les tipologies 

canòniques que es descriuen més endavant. Es tracta de determinades 

quantitats monetàries documentades en debitoris i també en obligacions als 

registres de cort. En general, aquestes són operacions que no estan descrites, 

és a dir, que no compten amb cap referència clara al producte financer adquirit. 

Pel volum documental que representen (10,8%), cal formular algunes hipòtesis 

de treball. 

 Considerem la possibilitat que aquests documents fossin recordatoris o 

negociacions de sumes contretes anteriorment a través d’un contracte oral. 

Mitjançant l’assentament per escrit, aquests contractes passaven a formalitzar-

se. També poden ser el fruit de renegociacions d’antics crèdits que sí que 

comptaven amb un enregistrament públic; és a dir la novació del crèdit. En 

aquest volum de crèdits que poden encabir-se en cap categoria concreta també 

caldria comptar-hi recordatoris que, provinents d’un altre àmbit geogràfic, van 

ser transcrits a la cort o la notaria de Caldes com a mesura de seguretat. A la 

vegada, tampoc caldria desestimar el fet que alguns d’aquestes actes 

reflectissin usos particulars del notari, que no recollia amb precisió totes les 

condicions del negoci ni tampoc la seva tipologia creditícia 
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A la taula descrita òbviament tampoc s’hi pot fer constar una altra 

categoria de crèdit que és pràcticament absent dels registres notarials o de la 

cort: el crèdit oral, que no requeria de certificació escrita per a ser exercit. Del 

volum d’operacions que no quedaven registrades a la documentació no se’n 

pot fer cap estimació realista. Hi ha qui ha descrit el conjunt del crèdit privat 

baixmedieval com un gran iceberg, el cim del qual despunta a la superfície 

mentre, sota les aigües, s’hi oculta el gruix de la seva entitat. Més o menys 

important, l’existència del crèdit informal no hauria de negar-se 347 . La 

documentació constata l’extensió dels préstecs i de les fórmules de 

finançament. Però també dona notícies sobre alguns crèdits que no comptaven 

amb formalització pública. Per exemple, si s’incomplien acords o no es pagava 

en termini, i les parts finalment decidien activar un contenciós, els procediments 

registrats a la cort poden donar notícia de l’existència d’un crèdit informal. 

En el moment en què els crèdits informals eren objecte contenciós, però 

abans de recórrer a una instància mediadora, el prestador i el prestatari podien 

acordar de donar carta de naturalesa al contracte. Així, per exemple, Guillem 

Pla, del veïnat d’Esclet, a Cassà de la Selva, reconeixia tenir en comanda però 

sense instrument públic, una mula de pèl castany, que pertanyia a Bernat 

Alagot, de Monells. Els dos homes decidien assentar un instrument de 

comanda que donava fe de la situació i que preveia la cancel·lació: el contracte 

no s’estendria més enllà de la següent festivitat de Sant Pere i Feliu, al cap de 

                                            
347 S’utilitza el concepte crèdit informal per a designar el crèdit estès sense comptar amb les 
garanties que emanen dels registres escrits amb valor públic. A la Catalunya baixmedieval el 
valor públic es deduïa dels protocols notarials, dels llibres de cort i també dels llibres privats de 
comptes. Aquests darrers - sempre que fessin assentar el motiu del deute – tenien qualitat 
provatòria “semiplena” en cas de presentar-los davant de l’autoritat jurisdiccional. Vegeu al 
respecte VELA AULESA, Carles, “Les compravendes al detall i a crèdit en el món artesà. El cas 
dels especiers i els candelers” in SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Manuel (ed.), El món del crèdit... op.cit., 
p. 144. A efectes operatius, per aquest estudi, totes les operacions creditícies que quedaven 
fora d’aquests tres àmbits poden ser considerades crèdit informal. Tanmateix, cal fer èmfasi en 
el fet que els economistes que han estudiat les pràctiques crediticies informals en les societats 
del Tercer Món, han tendit a parar menys atenció al format i més, en canvi, a les 
característiques del mercat. Així, el mercat de crèdit informal seria un espai generalment rural i 
amb informació limitada (del prestador sobre el prestatari), segmentat (les relacions entre el 
prestador i el prestatari són estables), amb llaços amb d’altres mercats, amb taxes d’interès 
altes i fluctuants, i amb racionament del crèdit i exclusivitat (els prestadors refusen prestar a 
individus que ja tinguin contrets grans deutes amb d’altres financers). Si es detecten totes 
aquestes característiques i els crèdits, tot i així, es testimonien amb una garantia escrita (un 
albarà privat, per exemple), els economistes contemporanis consideren que ens trobem 
igualment davant d’un mercat de crèdit informal. Seguim a RAJ, K.N., “Keynesian Economics 
and Agrarian Economics, in Rao and Joshi” in Reflections on Economic Development and 
social Change, Allied Publishers Private Limited, Nova Delhi, 1979, p. 100-130.  
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nou mesos348. També és suggerent l’exemple d’una obligació contreta per 

Guillem Pradell de Caldes amb els drapers gironins Tomeu Avellaneda i 

Berenguer Moragues, a través de la qual prometia pagar  82 s. 6 d. en un 

termini de dos mesos349. Les dues parts, després de passar comptes dels seus 

negocis, estimaren que aquest era el total del deute que constava en els 

instruments públics registrats per compres de draps, però també en d’altres 

exercicis, i reconeixien que realment mai havien estat posats per escrit. 

 
7.1. Els mutua 

 
Els estudis existents indiquen que el mutuum fou la fórmula creditícia 

simple que adquirí major presència a l’occident europeu durant la baixa edat 

mitjana350. Es tractava d’un préstec al consum, pel qual no era necessari 

retornar exactament l’objecte lliurat, sinó la mateixa quantitat o el seu valor351. 

Per aquest motiu els canonistes i autors eclesiàstics van establir que els mutua 

només podien operar-se a través de béns que poguessin ser pesats, comptats 

o mesurats352. A més, la fórmula heretada del dret romà establia que es 

tractava d’un préstec aparentment gratuït, que no podia ser gravat amb 

interessos. Però el fet que s’operés amb objectes comptables, i entre aquests, 

els diners, facilità que ràpidament es comencés a associar-lo amb el cobrament 

d’interessos i, en darrera instància, amb la usura.  

A la notaria de Caldes de Malavella els mutua apareixen com préstecs 

en diners i secundàriament en espècies, cereals, dels quals tenim notícia 

gràcies als assentaments en forma d’obligacions jurades a la cort (cf. doc. 19, a 

l’apèndix) i, en comptades ocasions, mitjançant debitoris notarials (cf. doc. 20). 

A través d’aquest document, un o diversos individus es comprometien a tornar 

al prestador una determinada quantitat que els hi havia estat entregada ratione 
                                            
348 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 4, f. 21rv (1330-X-9). 
349 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 17, f. 119r-119v (1340-XII-19).  
350 Abans de la Pesta del 1348 el mutuum fou el tipus de crèdit més estès a l’àmbit valencià, 
segons GARCÍA MARSILLA, Juan Vicente, Vivir a crédito... op.cit. A Anglaterra, al manor de 
Writtle descrit per Elaine Clark, el mutuum, juntament amb un la comanda –commodatum - 
també era la tipologia de crèdit més estesa entre la pagesia a les darreries del segle XIV. 
Vegeu CLARK, Elaine, “Debt litigation...” op.cit., p. 247-279. Sobre l’antiguitat del mutuum, un 
crèdit al consum estès a Itàlia ja a les darreries del segle XIII, vegeu GAULIN, Jean-Loius, 
“Affaires privées et certification...” op.cit., p. 81 i ss. 
351 GARCÍA GARRIDO, Manuel Jesús, Derecho privado romano, Ediciones Académicas, Madrid, 
2001, p. 420-430.  
352  Vegeu HERNANDO, Josep, El ‘Tractat d’Usura’ de Francesc Eiximenis, Balmesiana, 
Barcelona, 1985, p. 38.  
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mutui. Aquest document podia fer referència a un contracte original que 

acabava de ser pactat i que no es registrava com a tal353 o al trasllat d’una 

operació que ja constava en una altra escrivania354.  

Els mutua s’operaven majoritàriament amb diners, per bé que 

ocasionalment i gairebé sempre coincidint amb els mesos hivernals, els 

objectes que es prestaven eren certes quantitats de cereals355. D’aquesta 

manera, 134 dels 159 (85,4%) mutua registrats a Caldes l’any 1342-43 

obligaven al prestatari a retornar, exclusivament, numerari. Vint-i-dues 

d’aquestes operacions preveien cereals (13,8%) mentre que tan sols 3 (1,9%), 

en canvi, van formular-se com operacions mixtes de diners i cereals. A l’altre 

extrem, el 1364, tots 26 contractes excepte 1 (per 3 mitgeres d’ordi) apareixen 

com a préstecs de numerari.  

 Entre els productes primaris que intervenien més freqüentment en 

aquests préstecs hi destaca el mill i d’altres cereals menors com la civada, tot i 

que també hi té pes el forment. El mill era un dels cereals de primavera, de 

baixa aportació energètica. En circumstàncies d’escassetat arribava a panificar-

se. Al territori estudiat sabem que se sembrava al setembre, tot coincidint amb 

la verema. La presència d’aquesta tipologia de cereals pot indicar que els 

mutua que incloïen espècies eren distribuïts per a proveir gra per a sembrar o 

per a l’alimentació animal, més que no pas per al consum humà (cf. taula 10).  

 

                                            
353 D’aquesta manera, Guillelmus Vivoles, parrochie de Calidis, promisit solvere sub pena tercii 
Salomono Scapati, iudeo Gerunde, in festo sanctorum Petri et Felicis proxime XIV s.b de 
capitali sine lucro, quos denarios eisdem iudeo confesus fuit debere ex causa mutui sine 
instrumento. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 29, f. 70v (1346-VI-3). 
354 Crèdits originàriament contractats a Girona, i que ja constaven en un registre públic a la 
capital de la vegueria, eren posteriorment traslladats en forma d’obligació a la cort de Caldes. 
Els prestadors, d’aquesta manera, forçaven als seus clients a acceptar també les penes 
previstes per la cort local en cas d’un litigi per deutes. Vegeu l’exemple de la família caldenca 
composta per Guillem Granell, la seva muller Cèlia, el seu fill en comú Bernat i la muller 
d’aquest darrer, Brunissenda. El 24 d’abril del 1340 tots quatre s’obligaren a retornar un capital 
de 400 s. al jueu gironí Boniua Cresques, ja que n’havien rebut aquesta mateixa quantitat en 
mutuum. Malgrat que el lliurament original dels diners s’havia efectuat a Girona, aquesta 
declaració es registrà mitjançant una obligació a la cort de Caldes. Originalment, però, el deute 
ja havia estat reconegut en un debitori anterior fermat a la notaria gironina de Jaume Comte. 
Segons l’obligació a la cort de Caldes, aquest primer debitori havia estat registrat a Girona tan 
sols tres dies abans. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL CL 17, f. 34v-35r (1340-IV-
24).  
355  Segons Christian Guilleré, la presència a la ciutat de Girona de préstecs en forma 
d’espècies era mínima; tan sols un 1,2% del total del crèdit. Entre els préstecs en espècies hi 
comptava la presència de cereals, però per exemple també d’avellanes o de teules per a la 
construcció. Vegeu GUILLERÉ, Christian, “Le crédit à Gérone...”, op.cit., p. 365. 
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Taula 10. Tipus de cereals prestats en els ‘mutua’ contractats a Caldes de 
Malavella 

 
any (n. mutua) mill 

(mitgeres) 
forment 
(m.) 

ordi 
(m.) 

civada 
(m.) 

altres 

1342-43 (25) 100 31,5 3 1 50 monts de 
rabasses 

1346 (6) 45,5 12,5 10,5 8 - 
1357 (1) 0 0 0 6 - 
1364 (1) 0 0 3 0 - 
Total 145,5 44 16,5 15 50 monts de 

rabasses 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 

 

En el cas dels mutua operats amb diners les operacions rarament 

superaven els 200 s. Majoritàriament aquests negocis s’efectuaven amb 

quantitats per dessota dels 100 s. L’any 1342-43, el 81% dels mutua 

contractats ex novo van suposar un préstec inferior al centenar de sous. De la 

mateixa manera, l’any 1364, aquests préstecs van representar el 80% del total. 

Globalment, un 58% dels crèdits se situen per dessota dels 50 s. En aquest 

sentit, els mutua es poden interpretar com a veritables préstecs al consum, ja 

que les petites quantitats que s’hi manllevaven difícilment podien ser 

destinades a fer inversions comercials o productives (cf. taula 11).  

 
Taula 11. Els ‘mutua’ formulats exclusivament amb numerari 
 

 n. mutua (%) Total % 
1342-43 1346 1357 1364 

1 - 25 s. 35 (26,1%) 21 (24,1%) 0 5 (20%) 61 24% 

26 - 50 s. 46 (34,4%) 28 (32,2%) 4 (57%) 7 (28%) 85 33,6% 

51 - 100 s. 28 (20,9%) 27 (31%) 2 (28,6%) 8 (32%) 65 25,7% 

101 - 200 s. 17 (12,7%) 8 (9,2%) 0 4 (16%) 29 11,5% 

> 201 s. 8 (6%) 3 (3,4%) 1 (14,3%) 1 (4%) 13 5,1% 

Totals 134 87 7 25 253 100% 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 

Amb tot, per a Catalunya, sabem que d’aquest tipus de préstecs se’n 

diferencien amb claredat dues modalitats. D’una banda, existien els crèdits 

emesos i lliurats entre cristians, i de l’altra, els mutua emesos pels jueus356. 

L’assentament original de cadascun dels dos contractes hauria diferit en la 

seva denominació. El mutuum bono amore, el préstec amistós aparentment 

sense interès,  era la fórmula jurídica pels cristians; mentre que el mutuum en 

                                            
356 Seguiu en aquest sentit a GUILLERÉ, Christian, “Le crédit à Gérone...” op.cit., p. 363-365. 
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sentit estricte, i que feia referència explícita a l’interès que gravava el capital, 

hauria estat la fórmula que habitualment utilitzaven els jueus. En els registres 

de Caldes de Malavella, però, aquestes categories no són sempre del tot 

distingibles. Generalment, ambdós contractes havien estat denominats de la 

mateixa manera (mutuum) i no se’n distingeixen aspectes formals. Així, en els 

préstecs jueus consignats a la notaria de vila rarament es feia referència als 

interessos contractuals. Vegem amb més detall alguns dels elements 

característics dels mutua, tant els operats per cristians com per jueus.   

 
7.1.1. Els interessos dels mutua 

 
 L’interès o el for de l’operació, especialment en el cas dels mutua 

emesos per prestadors cristians, no és gairebé mai explícit a la documentació. 

Per aquest motiu, pot especular-se amb la possibilitat que la quantitat 

assentada al document fos fictícia, és a dir, que el total del numerari reconegut 

ja inclogués el capital, a més de l’interès. Així, el préstec que lliurava el 

prestador al seu client en realitat hauria suposat una quantitat menor al 

numerari finalment reconegut en les actes públiques. D’aquesta manera, en les 

obligacions, els financers blindaven els seus interessos davant de les queixes 

del seu client, mitjançant l’habitual renúncia a la clàusula exceptione pecunie 

non numerate357, al mateix temps que intentaven no ser acusats d’usurers per 

la institucions eclesiàstiques o reials. Aquesta pràctica en concret havia estat 

vetada l’any 1241 en el marc d’una sèrie de normes sobre el préstec jueu 

conegudes com a status usurarum i concedides en forma de privilegi a les 

Corts de Girona. Entre altres, s’instà als notaris a detallar quants eren, 

realment, els diners que entraven en joc en l’operació de préstec358. Tot 

ometent la reglamentació, és probable que aquesta fos una de les vies a través 

de les quals els mutua continuaven rendint interessos. El privilegi reial del 1241 

també forçava als mutua jueus a especificar de forma explícita els interessos. 

Però, com ja s’ha assenyalat, la norma devia passar inadvertida a Caldes359. 

                                            
357 Pràctica idèntica a la dels mutua italians descrits per GAULIN, Jean-Loius, “Affaires privées et 
certification...” op.cit., p. 81.  
358 Vegeu Cortes de los antiguos reinos... op.cit. v.1, p. 135.  
359 Una altra possibilitat és que els mutua contractats amb jueus s’escripturessin a través d’un 
debitori notarial a Girona, on efectivament hi apareixien diferenciats tant el capital com l’interès. 
Posteriorment, aquests mutua generaven una obligació a la cort de Caldes on ja no es 
diferenciaven els interessos del capital. És aquesta darrera declaració la què es conserva a les 
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En aquest sentit, és simptomàtic que alguns dels contractes amb financers 

hebreus s’hi declarava, específicament, que el lucre era inexistent (sine lucro).  

Avançant encara sobre el crèdit jueu, en el cas de superar el termini 

estipulat per efectuar els pagaments, les actes poden advertir que el capital 

hauria de ser gravat amb un interès del 20 per cent, que era considerat com 

una pena: Et si ultra dictum terminum dictos denarios tenetur promisit eidem 

dare ad rationem C pro XX360.  En aquest sentit, s’ha dit que els terminis podien 

haver estat tan curts que la incidència en aquesta pena addicional s’hagués 

produït de forma pràcticament automàtica361. Seguint amb aquesta hipòtesi, 

malgrat que els jueus comptaven amb una sanció reial per a gravar els 

préstecs amb interessos362, amb aquesta clàusula evitarien incórrer en cap 

tipus d’il·legalitat o d’ofensa envers una clientela sempre disposada a 

denunciar-los a les autoritats. El cert, però, és que els contractes amb jueus 

establerts ex novo, o també aquells que oferien la referència d’un contracte 

original a Girona, fixaven terminis de pagament d’un any o més als seus 

prestataris. Aquests semblen terminis generosos si es comparen amb els del 

préstec al consum cristià que es fixaven durant el mateix moment a Caldes de 

Malavella. En aquest sentit, en general caldria observar la clàusula contractual 

en qüestió com un interès de demora suplementari, que tan sols eventualment 

s’afegiria als interessos363.  

                                                                                                                                
actes de Caldes de Malavella. Aquesta és una pràctica diferent als instruments del crèdit jueu 
registrats a la parròquia de Verdú, a l’Urgell, on generalment l’interès apareixia de forma 
explícita. Vegeu MUNTANÉ I SANTIVERI, Josep Xavier (ed.), Regest dels documents de l’Arxiu 
Parroquial de Verdú relatius als jueus (1265-1484), Mon Juïc Institut d’Estudis, Barcelona, 
2015, 2 v. 
360 Antoni Furió, per a l’àmbit valencià, també va constatar que el mutuum jueu sempre anava 
aparellat a un lucre o, per contra, a aquest tipus de penalització si ultra. Vegeu FURIÓ, Antoni, 
“Diners i crèdit...” op.cit., p. 142.  
361 L’advertència ja havia estat elevada per Francesc Eiximenis en el Tractat d’Usura, on 
considerava que aquesta pràctica podia convertir-se en fraudulenta: Quant aquell qui presta, no 
per guanyar res ultra lo capital, mas per guanyar si mateix de dampnatge, fa posar pena al 
deutor que li pagarà ço que li ha prestat dins aytal temps sots aytal pena... Aytals, emperò, qui 
aytals penes posen scientment per tal que los deutors hi cayen e que ells axí guanyen 
queucom ultra lo capital, cometen usura. Vegeu HERNANDO, Josep, El ‘Tractat d’Usura’... op.cit., 
p. 66-67. En el préstec jueu de les darreries del segle XIII, també ha constatat que la incidència 
en aquesta pena podia ser automàtica FERNÁNDEZ CUADRENCH, Jordi, “El crèdit jueu...” op.cit.,  
p. 165. 
362 Es tractava de la pragmàtica de Jaume I en corts de 1228, que també els havia prohibit de 
doblar el capital prestat amb els interessos. Vegeu MARQUÈS I CASANOVAS, Jaume, “Judíos de 
Gerona en siglo XIII”, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 26, 1 (1979-1980), p. 283-298. 
363 Sobre els interessos en els préstecs jueus vegeu DENJEAN, Claude, Juifs et chrétiens... 
op.cit., p. 143-145. L’autora afirma que els interessos entre els préstecs jueus i els cristians no 
diferien pas, situant-se entre el 10% i el 20% anuals.  
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Dit això, s’han pogut localitzar fins a 13 referències a interessos explícits 

en les obligacions i debitoris dels jueus entre el 1329 i el 1370 en el conjunt de 

la documentació notarial i de cort de la baronia de Llagostera, incloent a més 

dels registres de Caldes de Malavella, els de Cassà de la Selva. Totes les 

referències situen l’interès a l’entorn del 20% anual, per bé que amb algunes 

variacions 364 . Després de la primera meitat de la dècada de 1350 les 

referències explícites als interessos haurien desaparegut del crèdit jueu. 

Aquesta desaparició es produïa en paral·lel amb la gradual reculada dels 

membres de l’aljama gironina del mercat del crèdit privat local. En aquest sentit, 

la taula 12 evidencia que els interessos dels mutua jueus reclamaven una taxa 

anual que es trobava per dessota o bé era igual al límit tolerat, que era 

precisament del 20% des de l’època de Jaume I365. Richard Emery, en el seu 

estudi clàssic sobre els jueus de Perpinyà,  ja havia descrit els interessos fixats 

en aquesta ciutat a les darreries del segle XIII entre el 8% i el 25% 366. Emery 

sostenia, amb tot, que la taxa del 20% devia constituir un topall inferior i que 

sovintejaven les pràctiques enganyoses, ja que els registre escrit tan sols podia 

validar una taxa legal. 

 
Taula 12. Interessos declarats en ‘mutua’ jueus contractats a la baronia de 
Llagostera (1329-1370) 
 

prestador (jueu) data capital interès (s.b.) Interès (%) ref. doc. 
Abraham 
Cordobí, Girona 

1329-III-7 200 s. 10 s. 20% AHG, CL 4, f. 8r  

Bellhom Falcó i 
Acim Rovèn, 
Girona 

1335-V-8 24 s. 23 d. 20%a 
 

AHG, CL 12, f. 13r  

Acim Rovèn, 
Girona 

1335-IX-11 34 s. 3 s. 4 d.  19,6%b AHG, CL 12, f. 50v 

Boniua Cresques, 
Girona 

1338-X-14 100 s.  20 s.  20% AHG, CL 15, f. 22v 

Samuel Astruc, 
Girona 

1339-I-11 100 s. 20 s. 20% AHG, CL 15, f. 37v 

Boniua Cresques, 
Girona 

1340-II-26 50 s. 10 s. 20% AHG, CL 17, f. 20v 
  

Salomó Escapat, 
Girona 

1347-X-8 128 s.  25 s. 6 d.  20% AHG, CL 32, f. 9v-10r 

Bellhom Falcó, 
Girona 

1350-IX-27 50 s.  10 s.  20% AHG, CL 18, f. 61r-61v 

Bellhom Falcó, 
Girona 

1350-IX-27 52 d.  10 s. 3 d.  20% AHG, CL 18, f. 64r 

                                            
364 Arcadi García Sanz va deduir que la irregularitat en els tipus d’interès, abans de l’aparició 
dels censals i dels violaris, devia ser fixada “por el regateo”,  sense atendre a la duració formal 
del contracte. Vegeu GARCÍA SANZ, Arcadi, “Los intereses...” op.cit., p. 247-255. 
365 Vegeu ALEIXANDRE SEGURA, Teresa, Crédito y endeudamiento rural... op.cit., p. 105 i ss.  
366 EMERY, Richard W., The Jews of Perpignan... op.cit., p. 85 i ss.  
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Astruc Llobell 
Gracià, Girona 

1351-V-23 420 s. ? et lucrum AHG, CL 39, f. 51r 

Boniua Cresques, 
Girona 

1351-VIII-8 350 s. 70 s. 20% AHG, CL 39, f. 93v-94r 

Bellhom Falcó, 
Girona 

1351-IX-9 200 s.  50 s.  25% AHG, CL 39, f. 132v 

Josep Bellhom, 
Girona i Astruc 
Bellhom, La 
Bisbal 

1352-VII-29 500 s.  100 s.  20% AHG, CL 42, f.65r-65v 

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 
a. Crèdit a 6 mesos. L’interès anual real és en conseqüència el doble.   b. Ibidem. 

 

Malgrat les diferents possibilitats apuntades en l’ocultació dels 

interessos, creiem que bona part dels mutua també s’haurien de llegir en el 

marc d’estratègies financeres més complexes, en les quals hi intervenien la 

valoració de les collites dels habitants de la regió. Un mutuum de numerari 

podia ser reemborsat amb espècies. És el cas registrat a la notaria de Caldes 

el 1365, quan Pere Gomir, de Sant Cebrià de Falgars, reconeixia en debitori a 

Boniua Maimó, jueu d’Hostalric, que entre la verema i el Nadal li pagaria 33 s. i 

5 cofins plens de raïm de la seva collita, en retorn d’un mutuum en forma de 

numerari prestat per l’hebreu367. A més, el pagament també podia ser aplaçat si 

el prestador i el prestatari negociaven nous escenaris en les seves relacions 

comercials, entre les quals podia donar-se que el prestatari s’obligués a 

comercialitzar, de forma preferent, la seva pròpia producció agrícola amb el 

financer. És així com el mateix jueu d’Hostalric, Boniua Maimó, l’agost del 1365 

percebia d’una vídua anomenada Massina Ballestera, de Maçanet de la Selva, 

4 quarteres de forment valorades en 40 s.368 Maimó no les pagà; ambdós 

decidiren de deduir-les del deute acumulat pel difunt marit de Massina amb el 

jueu.  

 
7.1.2. Les garanties dels mutua 
 
La garantia principal que pretenia servar la confiança entre els 

contractants en els mutua era una obligació general de béns del prestatari, que 

servia perquè en el marc d’un futur litigi, el demandant pogués reclamar 

l’execució de qualsevol dels béns del morós per tal de ser rescabalat. Aquesta 

és una de les clàusules que solia acompanyar els contractes, però devia 

                                            
367 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 71, f. 47v-48r (1365-IX-9).  
368 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 71, f. 16r (1365-VIII-16).  
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presentar un caràcter massa general perquè els prestadors hi confiessin en 

exclusiva. A continuació es descriuen les principals garanties presents en els 

contractes per mutua.  

L’esmentada obligació general de béns podia ser complementària a una 

altra obligació més específica, una garantia real. El prestatari marcava un 

objecte de la seva propietat com a aval prioritari (et inde obligo specialiter). 

Aquest tipus de garantia es mantingué en actiu en el període en estudi i no pot 

confirmar-se que un teòric reforçament de les estructures administratives tendís 

a remetre aquesta pràctica, sinó més aviat el contrari. Així, les garanties 

especial fan aparició en 3 dels 157 mutua (1,9%) registrats l’any 1342-43, o en 

7 de 79 contractes (8,9%) de l’any 1346. L’any 1357 es localitza en 1 mutuum 

dels 8 (12,5%), i l’any 1364 en 5 dels 26 (19,2%). Cal entendre que els béns 

que figuraven en les clàusules no passaven automàticament en usdefruit del 

prestador un cop s’havia registrat el crèdit, sinó que esdevenien una obligació 

principal en cas d’impagament. Mentre el crèdit no fos cancel·lat, al prestatari li 

era prohibit d’efectuar cap alienació de l’objecte369. Aquest objecte havia de 

servir especialment per a pagar el deute, i qualsevol rendiment que generés no 

podia tenir d’altre destí que la satisfacció del financer. Les garanties especials 

afectaven un reduït grup de contractes, però resulten interessants per constatar 

la riquesa efectiva amb la qual comptaven els habitants de l’espai geogràfic 

estudiat. La voluntat dels prestadors podia raure precisament en el gaudi o 

confiscació d’aquests béns i el contracte constituir-se, doncs, com una forma 

més o menys encoberta d’empenyorament (cf. taula 13). 

                                           
Taula 13. Els ‘mutua’ amb garanties especials, 1342-1343 i 1346 
 

prestatari 
 

prestador data termini 
pagament 

objecte 
prestat 

garantia 
especial 

Pere Pagès, 
Caulès 

Arnau Om, 
Mata 

1343-III-13 1343-XII-25 100 s.  títol de deute 
per un dot 

Francesc 
Quart, 
Franciac 

Guillem Vidal, 
Caldes 

1343-III-28 1343-VI-7 64 s.  bou vermell 
que té al mas 
Quart 

Pere Sunyer, 
Vendrells 

Bonanat 
Oloart, Caldes 

1343-IV-28 1343-VIII-1 18 s. 2 d.  forment 
sembrat al seu 
clos 

Bernat Sibil, 
Riurans 

Pere Terrè, 
Caldes 

1346-III-7 1346-VIII-1 12 s. i 2 
mitgeres de 

esplets del 
mas Sibil fins a 

                                            
369 Pere Conill de Caldes prometia pagar 13 s. a Berenguer Torra,  i per aquest motiu li obligava 
una vaca i un vedell, que prometia no alienar fins que l’hagués rescabalat completament. 
Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 12, f.82r (1336-II-25). 
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blat cobrir 12 s.  
Ferrer i Ramon 
Carbonell, 
Caldes 

Bernat Mir jr., 
Caldes 

1346-III-29 1346-VIII-1 33 s. esplets 
sembrats al 
clos del mas 
Carbonell 

Guillem Vidal, 
Caulès 

Ferrer 
Miralpeix, 
Caldes 

1346-IV-10 1346-VIII-1 3 mitgeres de 
forment 

tots els esplets 
que té 
sembrats 

Arnau Asprac, 
Caulès 

Arnau Prat, 
Vidreres 

1346-V-22 - 300 s.  ase negre i 
esplets  

Guillem Vidal, 
Caulès 

Guillem 
Noguera, 
Santa Seclina 

1346-VI-19 1346-VIII-1 160 s.  40 monts de 
rabasses i la 
meitat del clos 
del mas Vidal  

Bernat 
Blandric, Lloret 

Bernat Saber, 
Caldes 

1346-IX-9 1347-I-22 4 copes i 1 
quartó d’oli 

bou vermell 

Bernat Soler, 
Caldes 

Bernat Mir jr., 
Caldes 

1346-IX-16 1347-VIII-1 36 s. 4 d. i 2 
mitgeres de 
mill 

esplets d’un 
camp  

 Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 

  Una altra de les garanties més recurrents en els reconeixements de 

deutes per mutua fou la de presentar avaladors. Així, els prestataris podien fer-

se acompanyar d’un o de dos fiadors en els contractes on hi havia en joc 

sumes importants, o bé també quan entre els contractants no s’hi havia 

establert prou confiança. La presència dels avaladors era, en si mateix, una 

mesura que garantia un rescabalament més segur del préstecs. El més comú 

era que els actors principals (un matrimoni, un pare i un fill, més rarament dos 

veïns, dos germans) es fessin acompanyar d’un veí o d’algun altre familiar, 

generalment un home370. L’àmbit de la família nuclear constituïa un font d’avals 

principal, ja que davant de la mort del contractant principal, l’hereu i/o 

marmessor dels béns del deutor solia trobar-se en aquest mateix cercle familiar 

més proper. 

Els avaladors garantien amb els seus propis béns i la seva persona el 

rescabalament dels prestadors. Alguns dels financers tendien a forçar 

avaladors dels prestataris en cadascuna de les seves operacions, mentre que 

d’altres eren més laxes en aquest sentit. Per tal que els avals fossin realment 

efectius, els fiadors havien d’estar adscrits a la mateixa jurisdicció des de la 

qual les corts iniciarien, en un futur, els processos per a forçar el pagament. 

D’aquesta manera, quan els contractes eren traslladats a una nova notaria o en 

nou àmbit jurisdiccional, es procurava de trobar nous fiadors per registrar el 

                                            
370 En el conjunt de la massa documental analitzada tan sols s’ha localitzat una dona en la 
posició d’avaladora d’un mutuum. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 27, f.41r 
(1344-X-18). Sobre la posició de la dona com a avaladora, i en general, com actora en el crèdit 
privat pagès, vegeu BRIGGS, Chris, “Empowered or marginalized?...” op.cit. 
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contracte. Aportar avaladors era contemplat com una garantia, que conferia 

seguretat als prestadors i podia actuar en benefici del propi prestatari, per 

exemple cedint majors facilitats en els pagaments. Així, Pere Palom, de Lloret, 

mitjançant una acta específica s’obligà davant de Bonanat Costa, draper de lli 

de Girona, a proposar un avalador en el deute de 16 s. 6 d. i que havia registrat 

el mateix dia (1338-IX-16) 371 . Si no era capaç de trobar-ne cap, hauria 

d’efectuar el total del pagament per Sant Lluc i no de forma escalonada fins 

Carnestoltes, tal com s’havia establert d’entrada en el contracte.  

L’horitzontalitat social era un altre dels trets principals de les relacions 

definides pels avals. Era habitual que uns mateixos actors s’intercanviessin els 

papers en documents successius372. Així, un prestatari assignava un individu 

com a fiador, i en un document subsegüent aquell que havia actuat com a 

fiador passava a convertir-se en el deutor principal, reclamant l’antic prestatari 

com el seu propi avalador373. D’aquesta manera s’agilitzaven els costos de 

cercar fiadors, tot i que no sempre podem afirmar que ambdues operacions 

formessin part d’una operació d’endeutament col·lectiva.   

Els avals han estat vistos com a exponents de vertaderes solidaritats 

vilatanes374, però intuïm que sovint ocultaven d’altres interessos més prosaics. 

En primera instància és simptomàtica la presència de documents d’indemnitat, 

que eren redactats tant als registres de cort com als notarials després de la 

formalització d’un préstec amb avaladors. En aquesta tipologia documental, el 

prestatari principal garantia la indemnitat del seu avalador en cas de sorgir 

problemes amb el retorn del préstec: és a dir, li assegurava que no en sortiria 

perjudicat de cap manera. Però el compromís no s’acabava aquí, sinó que el 

prestatari principal podia arribar a cedir un bé específic com a garantia al seu 

fiador. Tractant-se generalment de terres, el fiador en faria ús un cop es veiés 

                                            
371 Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 15, f.13r-13v (1338-IX-16).  
372 Tal i com també ha descrit FERNÁNDEZ CUADRENCH, Jordi, “El crèdit jueu...” op.cit., p. 177. 
373 D’aquesta manera, el 21 d’agost del 1335 Francesc Provençal com a deutor principal i Pere 
Carbó i Pere Fornaca com a avaladors s’obligaren a dur 12 mitgeres d’ordi a Pere Ermengol 
per un mutuum. Aquell mateix dia, Pere Carbó com a actor principal i Francesc Provençal com 
a avalador es van comprometre a entregar 5 mitgeres de forment al mateix financer i pel mateix 
tipus de producte creditici. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera CL 12, f.44v (1335-VIII-
21).  
374  Per exemple en el cas del crèdit jueu descrit per FERNÁNDEZ CUADRENCH, Jordi, “Crédit 
juif...” op.cit., p. 170-182 i també per DENJEAN, Claude, Juifs et chrétiens... op.cit., p. 132. 
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obligat a efectuar la mínima despesa en el marc d’un contenciós375. En altres 

ocasions, prestataris i fiadors mantenien relacions de verticalitat; es localitzen 

senyors fiant els seus vassalls o vassalls fiant els seus senyors 376 . Les 

relacions s’invertien en el marc de les dependències comunitàries i 

econòmiques.   

Un altre tipus de garanties dels mutua afectava específicament a les 

unitats familiars en el cas del crèdit jueu. Sabem que els homes de Caldes de 

Malavella sovint es desplaçaven fins a Girona per aconseguir préstecs dels 

financers jueus 377 . Els caldencs quedaven obligats al retorn del deute 

mitjançant documents públics que eren dipositats a les notaries o a les 

diferents corts de la ciutat. Com a mesura de garantia, pocs dies més tard i ja a 

Caldes, la muller del client era forçada també a constituir-se com a pagadora 

principal del deute contret a Girona pel seu marit. Aquesta segona obligació 

s’assentava en un debitori notarial, on les dones es constituïen com a 

responsables directes del deute (principalem solutricem et debitricem). En 

aquests documents es feia referència al debitori registrat pel marit a la notaria 

de Girona. Aquesta operació es consignava com una garantia pels financers 

enfront de possibles impagaments. D’aquesta manera,  el 23 de març del 1344, 

Guillema, muller de Guillem Eixandri, del veïnat de Vilarnau, va reconèixer que 

a partir d’aquell moment s’erigia com a pagadora principal d’un deute de 561 s. 

que el seu marit havia contret amb el jueu Vidal Bedó i que havia quedat 

protocolitzat feia poc en una notaria gironina378.  

Si el jueu s’arriscava i no forçava a les mullers dels seus clients a 

declarar-se igualment deutores, en un posterior litigi per deutes, les dones 

podien al·legar que una porció dels béns del seu marit no eren embargables, ja 

que els seus dots quedaven obligats amb els béns propis del marit. En aquest 

punt, les dones argumentaven que els béns o les terres composaven el seu 

dot. Així, el 8 d’octubre del 1341, una dona es posà en defensa del seu mas 

                                            
375 Els indicis de que els avals no constituïen, sempre, exercicis de generositat són nombrosos.  
L’any 1340 es documenta com un prestatari s’obligà davant del seus fiadors en un crèdit que 
els excusaria de l’aval prestat al cap d’uns mesos: preterea promitimus vobis quod nos hinc ad 
XV dies post festum sanctorum Petri et Felicis eiecerimus et extrahemus vos et bona vestra ad 
causa fideiussionis et obligationis. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 20, f.28r 
(1340-XII-18). 
376 Vegeu la nota 1301. 
377 Vegeu per exemple l’exemple descrit a la p. 147. 
378 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 26, f. 53v-54r (1344-III-22). 
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davant de l’amenaça d’un encant públic, tot argumentant que estava obligat pel 

seu esponsalici379. 

Les obligacions a la cort, per defecte, fossin en cas de mutua o per a 

d’altres tipus de contractes, advertien d’una pena de terç – a percebre per la 

batllia – quan les clàusules dels terminis de pagaments s’haguessin incomplert. 

El terç no constituïa una amenaça vague, sinó que segurament conformava 

una part significativa dels ingressos de la senyoria en concepte de l’exercici de 

la justícia. En aquests casos, la penalització d’una tercera part del capital no 

ingressat en el termini consensuat seria destinat a satisfer la infraestructura de 

la cort 380 , en recompensa de l’exercici com a compulsador legal dels 

contractes. Està ben documentat el moment en què aquests terços eren 

percebuts per la cort en el marc dels encants públics. Així mateix, moltes de les 

cancel·lacions dels contractes dels mutua coincideixen en assenyalar que les 

liquidacions es feien sobre el total del capital, incloent-hi la incidència en una 

pena de terç.  

Quan les obligacions s’havien escalat en diversos pagaments, l’amenaça 

del terç podia pesar sobre cada pagament vacant, és a dir, recomptant les 

proporcions de cada un dels terminis incomplerts. En d’altres ocasions la pena 

passava a ser doble, és a dir, encara més onerosa per al prestatari incomplidor. 

Potser incentivats per un privilegi o pel costum, els eclesiàstics, com a 

prestadors, van tendir a imposar aquesta darrera clàusula de forma més 

recorrent que no pas la resta d’actors. Un darrera tipologia d’imposició de 

penes evitava càlculs sobre els impagaments i obligava quantitats fixes (de 5 s. 

fins  20 s.) en cas d’incompliment del contracte.  

Més enllà dels avals i de les amenaces penals, les garanties dels mutua 

formalitzades en les obligacions de cort eren mínimes. S’hi explicitaven, 

sintèticament, les renúncies lligades a la condició de les persones: el gènere, 

l’edat o  l’estament social. En aquest sentit, s’ha d’entendre que els homes eren 

els prestataris principals, per bé que ocasionalment en el mercat financer s’hi 

                                            
379 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera,  CL 572, f. 15r (1341-X-8). 
380 Tot i que aquest tipus de càstigs i penes sempre semblen subjectes a negociació, creiem 
que cal entendre el terç no pas com el terç del capital obligat, sinó del deute pendent. Vegeu, 
per exemple, el cas de Ferrer Carbonell, que s’obligà a retornar 10 s. a Bonanat Ferrer, de 
Girona per la diada de Sant Pere i Feliu. El mateix dia que finia el contracte es pagaren 7 s. i 
s’estipulà que la resta, el terç que havia d’ingressar la batllia en concepte d’incompliment, 
sumava 12 d. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 575, f. 174r (1345-VI-1). 
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donessin cita algunes dones, específicament vídues. Quan aquest era el cas, 

per a obligar-se en els contractes crediticis, les dones havien de renunciar a 

l’anomenat senatconsult veleià, que prohibia la seva participació en les 

obligacions creditícies També era necessari que cancel·lessin el si qua mulier, 

que vedava a les dones maridades de poder garantir deutes del seu cònjuge381.  

De la seva banda, els homes joves, d’entre 18 i 25 anys, i que volien 

participar com a prestatari en les obligacions, es veien obligats a fer-ho 

mitjançant la fórmula jurídica sacramenta puberum382.  La clàusula evitava que 

els joves eventualment utilitzessin la seva condició d’impúbers per eximir-se de 

responsabilitat en els pagaments.  

Alguns forasters es desplaçaven fins a Caldes per a constituir-se com a 

prestataris en els mutua. En aquests casos, renunciaven al seu foro d’origen, 

és a dir, a les normes legals vigents en el seu propi àmbit jurisdiccional. 

D’aquesta manera, juraven respectar la legislació local, de la batllia de Caldes. 

A través d’aquest jurament, el prestador s’assegurava de poder litigar contra el 

seu prestatari amb plena seguretat, de tal manera que si el conflicte arribava a 

la cort, el morós no pogués al·legar que la batllia local no tenia potestat per a 

processar-lo. Altra cosa és que tingués competències per a confiscar-li béns 

que podien no trobar-se dins del terme jurisdiccional. L’acatament de la 

jurisdicció local sembla que era prescriptiu també per als habitants d’altres 

espais de la baronia de Llagostera sotmesos però a districtes de batllia 

diferents, com ara els veïns de Cassà de la Selva. 

Un altre tipus de garantia, que era present exclusivament en els mutua 

registrats en els debitoris notarials, consistia en cedir un instrument d’un altre 

deute com a aval. D’aquesta manera, en les clàusules contractuals, el 

prestatari obligava al prestador els drets que el primer tenia en la percepció 

d’un deute anterior. Per agilitzar el procediment, el deute contractat -el mutuum- 

solia haver fixat el termini de pagament respectant les mateixes dates que 

constaven en el contracte transportat. El prestatari fins i tot podia arribar a 

entregar al seu prestador el document que acreditava drets sobre el primer 

deute. De fet, hom dubta si es tractava, sempre, de la transportació de facto 

                                            
381 Sobre aquesta fórmula, vegeu la p. 259. 
382 Tal i com també documentaven MADURELL MARIMON, Josep Maria; GARCÍA SANZ, Arcadi, 
Comandas... op.cit., p. 91-94.  
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d’un deute, tot i que formalitzada dins del marc de garanties d’un contracte 

creditici 383 . Els dots finançats i els lloguers immobiliaris, dels quals se 

n’obtenien pagaments de forma regular, eren negocis especialment escollits 

per a presentar aquest tipus de garanties384.  

Encara una altra de les clàusules de seguretat dels mutua eren les 

obligacions de captivitat. Aquestes clàusules manaven a l’eventual morós a 

recloure’s a casa seva o a l’alberg del carceller de la vila mentre no fos 

manllevat per familiars o amics, o bé acabés de restituir el capital que devia. 

Aquest tipus de clàusula solia constar en les actes formalitzades en els 

protocols notarials. Una segona modalitat d’aquesta garantia era restringir el 

captiveri a un perímetre delimitat de la vila, de manera que s’obligués al 

prestatari a no sortir-ne fins que hagués satisfet al financer. Aquesta fórmula és 

anomenada pena d’hostatge per la documentació i cal especificar que tan sols 

fa aparició esporàdicament, en ocasió de crèdits que suposaven grans 

emprèstits o bé quan es renegociaven les condicions d’un deute després dels 

primers impagaments. La taula 14 mostra els exemples documentats pels anys 

1343 i 1344 a la notaria local. La pena no solia constar en el tenor del 

document, sinó en una acta independent, generalment expedida mitjançant un 

document públic descrit com a albarà385. 

 

                                            
383 Vegeu per exemple el cas de Pere Pagès de Caulès, que el març de l’any 1343 va 
reconèixer haver rebut d’Arnau Om, de Mata, 100 s. en concepte de mutuum. Prometé 
retornar-li la quantitat el dia de Nadal d’aquell any. Però el prestatari, a més, li obligà 
especialment els drets que tenia contra Guillem Noguera i Alamada, de Santa Seclina. Aquests 
darrers li tenien obligat a Pere Pagès 1.800 s. per un dot, 100 s. dels quals havien de ser 
pagats precisament aquell Nadal. D’aquesta manera, Pere Pagès entregava a Arnau Om el 
debitori del dot, registrat l’any 1337, per tal que se’n rescabalés els 100 s. Quan Arnau Om 
hagués estat satisfet,  havia de tornar el debitori a Pere Pagès per tal que en continués cobrant 
la resta d’anualitats del dot. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 24, f. 126r (1343-III-
13). 
384 Així, l’any 1345 Guerau Pedrer, de Caldes, reconeixia haver rebut en mutuum del teixidor de 
Girona Berenguer Canet  29 s. i 3 d. El prestatari li obligà un alberg on aquells moment hi vivia 
Pere Miralpeix, perquè es feu seu, en concepte del deute, un dels pagament del lloguer que 
aquest darrer satisfeia per estar-se a l’immoble. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera CL 
27, f. 136v (1345-II-28). 
385 D’aquesta manera, s’adjuntaven una espècie de declaracions annexes al debitori on el 
prestatari feia constar que promisit et iuravit per Deum et cetera admonitionem XX dierum per 
ipsos [els prestadors] factam tenebat hostagium in villa de Calidis, prout moris est, et inde non 
exiemus et cetera. Et tenentem dicto hostagium sive non possint distringere et cetera. El 
prestatari renunciava a demanar gràcies i absolucions, mentre el notari, de la seva banda, 
notificava l’expedició d’un document públic amb la garantia del seu segell: fiat in omnibus 
largomodo et cetera et sigilletur sigillo notario de Calidis.  
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Taula 14. Penes d’hostatge previstes en contractes de ‘mutua’ a Caldes de 
Malavella (1343 i 1344) 

 
prestatari 
 

prestador data termini 
pagament 

préstec 
(s.b.) 

anotacions ref. doc. 

Pere Hostalric, 
cavaller 

Abat del 
monestir de 
Sant Feliu de 
Guíxols 

1343-V-12 - 500 pacte arran 
de diversos 
allargaments 

AHG, CL 
25, f.10r-
10v  

Arnau Aulinelles, 
Blanes 

Ponç Perpinyà, 
Caldes 

1343-V-31 
 

- 1.160  préstec 
constava en 
obligació al 
registre de 
cort de 
Blanes 

AHG, CL 
25, f.19r 

Galceran de 
Cruïlles, cavaller 

Bonanat 
Ferrer, Girona 

1343-IV-23 1344-IV-2 100  AHG, CL 
25, f.80r-
80v  

Bernat Mateu i 
Pere Terrè, 
Caldes 

Guillem Roig, 
cavaller de 
Llagostera 

1344-II-9 1344-VIII-1 1.000  AHG, CL 
26, f.19v 

Pere Esteve i 
Pere Marquès, 
Caldes 

Bartomeu 
Vives, clergue 
de Caldes 

1344-V-3 1344-VII-20 100 hostatgamen
t previst a 
dins de la 
ciutat de 
Girona 

AHG, CL 
26, f.88v 

Bartomeu Vives, 
Caldes 

Pere Vives, 
Caldes 

1344-VII-31 1344-IX-10 50 el prestatari 
era el fill del 
prestador 

AHG, CL 
26, f.128r 

 Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 

Alguns mutua contenien una clàusula per la qual el prestatari renunciava 

a demanar allargaments o privilegis. Aquestes eren formulacions pròpies dels 

mutuum que es registraven en els protocols notarials. Tenien com a objectiu 

evitar les gràcies que el poder públic -el rei o els diferents senyors 

jurisdiccionals- eventualment concedien per tal d’alleugerir els tipus d’interès 

dels préstecs, les seves penalitzacions o bé per demorar-ne els pagaments386. 

En aquest tipus de clàusules també podia obligar-se al prestatari a renunciar a 

presentar ferma de dret en cas que s’iniciés un plet per deutes387 . Més 

habitualment, els allargaments eren una de les potestats dels prestadors, a qui 

convenia endarrerir el venciment per tal d’assegurar-se el rescabalament dels 

deutes o, tal vegada, generar relacions de dependència sostinguda amb la 

seva clientela.  

                                            
386 Un document singular, ja citat, descriu que Pere Terrè i Bernat Mateu, ambdós de Caldes de 
Malavella, van nomenar procuradors per a dur vitualles en nom seu a l’host que Pere III tenia a 
Perpinyà contra Jaume III de Mallorca, en el marc del conflicte contra aquesta casa reial. Els 
dos caldencs, a través d’aquests procuradors, pretenien a més demanar al rei allargaments 
pels seus deutes privats. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 25, f. 46r (1343-VIII-3). 
387 Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera CL 17, f. 119r (1340-XII-18).  
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Generalment, els financers concedien les allongamenta sense que se’n 

redactés cap instrument públic, i d’aquesta manera els pagaments podien 

donar-se mesos o fins i tot anys després de la data originalment fixada en els 

contractes. En ocasions, els mutua que no havien estat registrats públicament 

podien esser objecte de negociació entre prestador i prestatari per finalment 

emetre una nova data de venciment. D’aquesta manera, la concessió d’un 

allargament de terminis donava forma pública - per primera vegada – a una 

relació creditícia que ja s’havia sostingut en el passat. Un exemple d’aquest 

exercici remet a principis del mes de setembre de 1342, quan Bernat Sibil, del 

veïnat de Riurans de Caldes prometé deure a Pere Mir, ciutadà de Barcelona, 

100 s. a través d’una obligació a la cort. El contracte original, un préstec, 

constava en un instrument redactat feia temps en una notaria de  Barcelona388.  

El document caldenc, de la seva banda, també especifica que en un moment 

anterior i sense que constés en instrument públic, el deutor havia jurat de 

retornar-li la quantitat al seu financer per Sant Miquel (29 de setembre), però a 

precs del cunyat del pagador – un tal Ferrer Riurans - el creditor havia acceptat 

que s’allargués el termini fins la següent festivitat de Tots Sants. Encara més 

tard, es produiria una nova demora consentida, fins el Nadal d’aquell any.   

No tots els prestadors concedien amb la mateixa facilitat allargaments 

del termini de pagament dels mutua als seus clients. Les clàusules per evitar 

aquestes gràcies no són habituals, però es fan presents ocasionalment i en 

sectors específics de la societat. Els jueus, per exemple, feien constar aquesta 

condició sistemàticament, ja que els monarques, en motiu de celebracions o 

esdeveniments públics, concedien gràcies generals o parcials als qui tenien 

contrets deutes amb els financers hebreus389. D’altra banda, la baixa noblesa 

de la baronia de Llagostera, quan manllevava diners era especialment obligada 

a confirmar aquest tipus de clàusules, ja que devia sospitar-se que utilitzarien 

les seves influències per alleugerir el pes dels deutes.  

Si bé els mutua preveien garanties de tipus general, sobre tots els béns 

dels prestatari, la dinàmica del mercat degué imposar noves clàusules que 
                                            
388 Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 24, f. 30r (1342-IX-1). 
389 Per exemple, s’ha documentat una gràcia general sobre el crèdit privat contret amb jueus en 
el marc de la guerra i conquesta de Mallorca l’any 1344. Vegeu  SOLDEVILA TEMPORAL, Xavier, 
La comunitat jueva... op.cit., p. 68.  Sobre moratòries reials dels terminis dels censals durant la 
segona meitat del segle XIV, vegeu FÉRNANDEZ TRABAL, Josep, Una família catalana... op.cit., 
p. 114. 
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servarien la confiança entre els contractants. D’entre aquestes clàusules 

suplementàries- les més complexes de les quals es trobaven registrades en els 

protocols notarials i les més senzilles, en els llibres de cort- s’hi compten les 

obligacions especials sobre un objecte, la presentació d’avaladors, l’assumpció 

per part de les mullers dels prestataris de perdre part dels béns dotals en cas 

de confiscació, les renúncies a demanar allargaments especials en el 

pagament i finalment les renúncies a acollir-se a gràcies especials pel fet de 

formar part d’un col·lectiu ètnic, social o d’origen o bé d’un grup d’edat 

específic. Els registres de cort, a més, incloïen les anomenades penes de terç 

sobre el deute pendent. D’entre les clàusules penals també s’han descrit 

l’acceptació d’un eventual empresonament per deutes. 

 
7.1.3. La durada formal, liquidació i pagament d’interessos 

 
En els mutua es feia constar gairebé sempre la data de retorn dels 

diners o dels cereals, que solia coincidir amb una festivitat religiosa 

assenyalada (al llarg de l’any, Sant Pere i Feliu, la Mare de Déu d’agost, Sant 

Miquel, Sant Lluc, Sant Martí, Nadal, Sant Vicenç, Carnestoltes, Pasqua, 

Pentecostès, Sant Joan de juny o Santa Margarida). Les quantitats més aviat 

modestes implicaven que les obligacions no requerissin de més d’un termini de 

pagament, per bé que entre un 5% i un 7% dels contractes contenien dues o 

més dates, escalant les entregues al llarg del temps. S’ha calculat que els 

mutua posposaven el pagament, de mitjana, entre 4 i 6 mesos390. D’altres 

mutua, per contra, no acostumaven a registrar la durada del contracte. Es 

tractava, en aquests casos, dels crèdits formalitzats en forma de debitori 

notarial.  

En els mutua, el pagament dels interessos s’efectuava juntament amb el 

capital, és a dir, el retorn dels diners s’anotava de forma conjunta. Tal i com ja 

s’ha avançat, el capital i els interessos sovint formaven part d’un mateix 

concepte, indestriable als nostres ulls.  

D’aquest procediment en tenim constància perquè les obligacions 

assentades en concepte de mutua solien cancel·lar-se amb una anotació que 

                                            
390 L’any 1342-43, la mitjana del termini ofert per al pagament de les obligacions originals fou 
de 152 dies, és a dir, 5 mesos. L’any 1346 la mitjana fou de 115 dies, 4 mesos. L’any 1364 fou 
de 181 dies, 6 mesos. 
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descrivia el pagament de la quantitat registrada i referia alhora al termini: fuit 

cancellatum de voluntate partis ex eo quod soluit infra dictum tempus. Cal 

advertir que aquestes anotacions rarament van acompanyades de la data en 

què foren registrades. Malgrat tot, el pagament cancel·lava l’obligació a la cort, i 

el procediment més habitual era que l’escrivà barrés el document mitjançant 

alguna marca específica.  

Aquestes anotacions podien anar acompanyades d’una nota marginal o 

dorsal, que descrivia el procediment seguit en el moment de fer efectiu el 

pagament. Així, per exemple, una obligació per un mutuum de 14 s. registrada 

el 3 de juny del 1346, fou cancel·lada abans de l’1 d’agost, que era el termini 

fixat en el contracte, ja que el prestatari deposuit dictos XIV solidos in posse 

curie, dicto iudeo [el prestador] quos recepit Iacobi Ialberti, notario Calidis391.  

Ja s’ha advertit que, en els mutua, quan els terminis no eren respectats 

entraven en joc les penes de terç, previstes com a clàusules de les obligacions 

de cort. D’aquesta manera, s’anotaven determinades cancel·lacions advertint 

que s’havien superat els termini de pagament i que, per tant, hom havia incidit 

en una d’aquestes multes (stat ad cancelandum pro pena tercii in qua incidit). 

L’anualitat 1342-1343, per exemple, 2 mutua foren cancel·lats tot anunciant 

que s’havia incidit en una pena de terç. Aquell mateix any, per altra banda, en 

69 mutua s’assenyala que els terminis foren acomplerts amb puntualitat. Les 

operacions restants -86- foren cancel·lades després d’un pagament diferit, 

foren cancel·lades sense anotar-hi d’altres indicacions sobre la forma en què 

es clogué el contracte o, senzillament, en el registre no s’hi féu cap anotació 

referida a la liquidació del crèdit (cf. taula 15). D’entre aquestes darreres, hi ha 

fins a 3 operacions que descriuen allargaments pactats amb anterioritat a la 

data de venciment. Ni aquestes ni les operacions que foren cancel·lades 

després d’un pagament pactat fora de termini incloïen pena de terç. En aquests 

casos, la penalització pel retard no s’hauria fet efectiva mentre haguessin 

perdurat les noves condicions contractuals.  
 

  
 
 
 

                                            
391 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 29, f.70v (1346-VI-3) 
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Taula 15. Formes de cancel·lació dels ‘mutua’  (1342-43, 1346, 1357 i 1364) 
 

formes de cancel·lació 1342-1343 1346 1357 1364 

cancel·lació incidint en pena de terç 2 2 0 0 
cancel·lació respectant termini prescrit   
(soluit infra dictum tempus) 

69 25 0 4 

pagaments diferits i cancel·lació  22 2 0 0 
cancel·lació (fuit cancelatum) 18 10 2 3 
sense cancel·lar 46  40  6 19 
Total 157 79 8 26 

 Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 

En aquest epígraf s’han descrit els mutua, que eren una tipologia de 

préstec més o menys canònica, les condicions de la qual havien estat fixades 

pel dret romà. S’operaven majoritàriament amb numerari i la seva durada 

formal se situava per dessota dels sis mesos. Malgrat que els canonistes 

medievals recordaven que es tractava d’un préstec graciós, els mutua rendien 

un interès ocult que s’ha de situar, com a mínim, a l’entorn del 20% anual. Les 

garanties principals del contracte eren generals, sobre la persona i els béns del 

prestatari, però en el període estudiat s’havien multiplicat les possibilitats 

d’assegurar el deute, tot fixant garanties reals, renúncies a determinats drets i 

privilegis, o previsions penals.  

A Caldes, els mutua s’assentaven mitjançant obligacions a la cort, fet 

que sol indicar que el contracte entre el financer i el seu client s’acabava de 

formalitzar. En canvi, els debitoris notarials no aporten la mateixa certesa pel 

que fa a aquest aspecte; sospitem que era l’àmbit especialment escollit pels 

contractants per formalitzar negocis antics pels quals s’havien tornat a pactar 

les condicions. Els debitoris, al contrari de les obligacions a cort – tipologies 

documentals que en general eren més rígides - permetien la inclusió d’un 

nombre divers de clàusules, cadascuna de les qual es remuneraven 

convenientment als notaris. 

 
7.2. Els empenyoraments 

 
 Les penyores reals, que eren transferides al prestador un cop es 

contractava el préstec com a garantia de cobrament, constitueixen un fenomen 

difícil d’estudiar perquè la documentació en presenta escasses evidències392 . 

                                            
392 Tal i com ha evidenciat, entre d’altres, per a la Cerdanya DENJEAN, Claude, Juifs et 
chrétiens... op.cit., p. 128-130; pel Llenguadoc MAURICE, Phillippe, “Documentation notariale et 
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Les penyores eren els béns que s’entregaven en usdefruit amb un caràcter 

voluntari, com a garanties d’alguns dels tipus de crèdit. Generalment, per bé 

que no de forma exclusiva, les penyores eren béns mobles, que el prestatari 

deixava en poder del financer per a assegurar el deute i recuperar-lo en cas 

d’impagament. Tot i que els empenyoraments que s’han pogut documentar 

sovint estan relacionats amb contractes descrits com a mutua, cal considerar 

que aquestes operacions defineixen unes formes particulars de crèdit i per això 

es tracten en aquest epígraf específic. 

D’aquest tipus d’objectes cedits en penyora pràcticament només se’n té 

notícia a través de les actes que documenten les vies executives de la cort; és 

a dir, els casos on apareixia un litigi393. Tal i com ja sabem, es necessitava 

d’una fadiga, una ordre personal sancionada per la cort, per tal que les 

penyores poguessin finalment ser confiscades o subhastades.  

En els documents de cort, aquestes penyores solen identificar-se 

mitjançant la constatació que el prestador tenet in pignore. Però potser la 

penyora constituïa una realitat una mica més àmplia que la que desvela la 

pròpia documentació394. En primer terme, cal indicar que aquests objectes, les 

penyores, podrien no haver estat més freqüentment citats en els documents 

com una estratègia d’estalvi. Cadascuna de les clàusules contractuals 

augmentava la taxa a pagar al notari, i, en conseqüència, generalment 

s’evitava introduir referències supèrflues als instruments. Per altra banda, 

també pot considerar-se que un préstec amb penyora generalment atorgava 

                                                                                                                                
crédit en Gévaudan au Moyen Áge” in MENANT, François; REDON, Odile (dir.), Notaires et 
crédit... op.cit., p. 225-240 o per a la Provença DRENDEL, John, “Le crèdit dans les archives 
notariales de Basse-Provence (Haut Vallée de l’Arc) au début du XIVè siècle” in MENANT, 
François; REDON,  Odile (dir.),  Notaires et crédit... op.cit., p. 279-305. 
393 Atenent a les diferents prohibicions eclesiàstiques, arreu d’Europa es constata que les 
penyores van ser ocultades en els registres judicials i notarials. Per una perspectiva àmplia 
d’aquesta pràctica en l’àmbit de l’occident mediterrani, vegeu SHATZMILLER, Joseph, Shylock, 
revu et corrigé... op.cit., p. 107.  Sobre les execucions dels crèdits amb penyora, vegeu l’epígraf 
11.1 del capítol 11.  
394 Tot i que alguns autors han tendit a minimitzar la seva existència per al segle XIV. Claude 
Denjean estima que la penyora -tant en els préstecs cristians amb en els jueus de la Cerdanya-  
podia constituir una activitat excepcional, per bé que els crèdits sempre contenien algun tipus o 
altre de garantia, fos una hipoteca general de béns o avals de tercers. Vegeu DENJEAN, Claude, 
Juifs et chrétiens... op.cit., p. 129-130. Juan Vicente Garcia Marsilla també alerta que no s’ha 
de sospitar de la poca freqüència de les penyores en la documentació, i que de fet pot constituir 
un indicatiu de que el mercat de capitals era fluid. En el mercat del crèdit valencià de principis 
del segle XIV, a parer d’aquest investigador, ja existien mecanismes coercitius prou sòlids 
perquè no s’hi hagués de recórrer. Vegeu GARCÍA MARSILLA, Juan Vicente, Vivir a crédito... 
op.cit., p. 53.  
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prou garanties al financer com per a remetre la formalització del contracte a 

una obligació a la cort o bé, en primera instància, per a mantenir-lo en forma de 

contracte oral sense emetre una acta pública. 

Taula 16. Penyores en crèdits a Caldes de Malavella (1331-1370) 
 
data objecte 

empenyorat 
préstec prestador prestatari tipus 

documental 
1331-XI-19 
 

capa vermella 20 s. Bellhom 
Astruc, jueu de 
Girona 

Guillem (...),  
Cassà 

fadiga 

1331-XII-17 camp de terra - Bonanat 
Barnés, Cassà 

Pere Tomeu, 
Cassà 

ordre de cort 

1340-VIII-18 corretja amb 
decoracions 
d’argent 

- Pere Eixernit, 
Tossa 

Guillem 
Noguera 

empara 

1343-I-20 
 

tasses d’argent 1.600 s. Ponç Perpinyà, 
Caldes 

Guillem 
Montcorb, 
cavaller 

reconeixement 
de penyora 

1346-X-9 
 

gramassa 4 s. Guillem Vives, 
Caldes 

Pasqual Dorca, 
Caldes 

encant públic 

1348-I-21 feixa del mas 
Goscons 

100 s.  Guillem Ferrer,   
Llagostera 

Arnau 
Goscons, 
Llagostera 

debitori 

1348-V-13 perola - Guillem Vives, 
Caldes 

Guillem Borrell, 
Caldes 

fadiga 

1350-IX-9 feixa del mas 
Oller 

50 s.  Berenguer 
Torra, Franciac 

Ramon Oller, 
Franciac 

compravenda 
accions 

1351-II-7 instrument de 
debitori d’un 
altre crèdit  

20 s.  Bernat Cervià, 
Girona 

Simó Sureda, 
Lloret 

àpoca 

1354-IV-21 feixa Claraçan 30 s. Arnau Surina, 
Llagostera 

Ramon 
Jaubert, 
Llagostera 

cessió drets 

1363-XI-28 calze de 
l’església de 
Caldes 

- - Guillem 
Calabuig, 
Girona 

àpoca 

 Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 

 La mostra dels objectes documentats a la taula 16 permet constatar 

algunes de les característiques de les penyores. El valor dels objectes equivalia 

al valor del préstec i probablement el superava, per tal que el prestador en 

recuperés, també, l’interès o els costos de demora. Les penyores evidencien la 

riquesa material dels prestataris, que si bé no solien disposar habitualment de 

liquiditat, sí que es trobaven en condicions d’hipotecar alguns dels seus béns a 

canvi de préstecs més o menys importants. Així, el parcel·lari podia acomplir 

aquesta funció i, tal i com s’introdueix a continuació, tot sovint formaven part 

d’operacions de préstec amb empenyorament més complexes. L’utillatge 

domèstic i alguns complements sumptuaris o peces de vestir conformen la 

resta d’elements que solien convertir-se en penyora.   
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Una fracció dels empenyoraments registrats en els protocols notarials 

mereixen un comentari diferenciat. En certs debitoris notarials, l’actor 

documental reconeixia haver rebut una quantitat ratione mutui i, a canvi, cedir 

automàticament una peça de terra per tal de rescabalar al financer. En aquesta 

tipologia d’emprèstit, s’hi consumava la cessió de  penyora -en forma de terra- 

perquè el prestador entrés a la parcel·la, la treballés, i n’obtingués l’equivalent 

del seu capital de forma escalonada, amb un augment en forma d’interessos395. 

En aquest sentit, la garantia o penyora s’executava de forma immediata. 

 D’aquesta manera, un prestatari reconeixia haver rebut, en mutuum, una 

determinada suma de part d’un financer. Alhora, per a restituir el deute, li 

obligava i sotmetia una peça de terra (pro quibusquidem 400 solidos vobis et 

vestris soluendis et restituendis obligo, submitto et astringo specialiter una 

peciam terre)396. Seguidament, detallava les condicions d’ús de la penyora i la 

forma a través de la qual es recuperaria el capital. El prestador hi podia entrar a 

treballar (ita quod vos et vestri laboretis et conrehetis) per a rebre’n la totalitat 

dels esplets (et recipiatis et habeatis omnia expleta inde exeuntia). Una part de 

la producció serviria per a saldar el deute (terciam partem expletorum in pagam 

dicti debiti) i l’altra, conformaria el salari o benefici -és a dir, els interessos- del 

prestador (duas partes expletorum pro vestro laboro). Aquest, s’hi podia estar 

fins que el deute fos totalment saldat (tantum et tamdiu donec in predictis fuerit 

vobis integriter).  

Des del punt de vista d’un préstec amb penyora, aquests contractes són 

idèntics als ja descrits per Giorgio Chittolini en els empenyoraments de terra 

forçats pels membres del capítol de la catedral de Cremona en el préstec de 

numerari practicat entre els segles XIII i XIV397. Tota la producció de les 

parcel·les era lliurada als financers com a forma de reemborsament del deute, 

però també per a rendir els interessos exigits pel capital.  

                                            
395 Procediment també descrit per DONAT, Lídia, “Contractes ad laborationem i establiments de 
masos després de la pesta negra (1349)” in CONGOST, Rosa; TO, Lluís (eds.), Homes, masos, 
història. La Catalunya del nord-est (segles IX-XX), Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la 
UdG – Publicacions de l’Abadia de Montserat, Barcelona, 1999, p.125-149. L’autora ha vist en 
els capitals entregats en aquests mutua més una entrada dels prestadors per a fer ús de les 
parcel·les que no pas un préstec amb hipoteca especial 
396 Vegeu-ne un exemple en el doc. 21, a l’apèndix. 
397 Vegeu CHITTOLINI, Giorgio, “I beni terrieri del Capitolo della Cattedrale di Cremona fra il XIII e 
il XIV secolo”, Nuova Rivista storica, 49, 3-4 (1966), p. 213-274. En aquest cas, la fórmula 
notarial anunciava que es tractava d’una investiturae ad fictum ad redimendum.  



CRÈDIT I MOROSITAT A LA CATALUNYA DEL SEGLE XIV. EL CAS DE LA BARONIA DE LLAGOSTERA 

 

179 

Cal situar els nostres contractes a mig camí entre dos sistemes 

d’empenyorament que els historiadors francesos han anomenat mortgage i 

vifgage398. En ambdós sistemes, el prestador prenia possessió de la penyora 

mentre el deute era vigent. En el cas dels vifgage, qualsevol benefici que 

generés la penyora era destinat a amortitzar el deute pendent. En canvi, en el 

mortgage -prohibit com a pràctica usuària per diverses disposicions 

eclesiàstiques al llarg de la baixa edat mitjana- el prestador es beneficiava de 

l’objecte cedit en concepte d’interessos sense que els rendiments que 

generava arribessin, mai, a amortitzar el deute. En el cas estudiat aquí, de la 

seva banda, les penyores sotmeses al financer per saldar el deute complirien 

ambdues definicions, ja que obligaven una fracció del rendiment de la parcel·la 

com a forma d’amortitzar el capital, i l’altra en benefici propi del prestador. 

Depenent dels casos, aquesta proporció se situava en 2/3 per a saldar el deute 

i en 1/3 pels interessos, o bé en 3/4 per a saldar el deute i 1/4 per als 

interessos.  Cal situar el lucre obtingut pel prestatari, doncs, entre 1/3 i un 1/4, 

havent-ne deduït abans la inversió en treball i mitjans de producció. 

Una clàusula genuïna d’aquests contractes, localitzada al llarg del 

període en estudi, permetia al prestador de no ser expulsat de la parcel·la fins 

després d’un període de conreu que el document descriu com a guaret veyl399. 

Malgrat haver rescabalat completament el préstec en un moment anterior, el 

financer podia gaudir del rendiment de la terra fins que hagués transcorregut 

aquest període i beneficiar-se’n en concepte d’interessos. A més, ell mateix 

controlava directament la producció, fet pel qual era a les seves mans 

determinar en quin moment s’havia vist rescabalat en el deute400.  

                                            
398 Per una distinció entre ambdós conceptes, amb exemples concrets, vegeu BRAND, Paul, 
“Aspects of the Law and Debt” in SCHOFIELD, Phillipp;  MAYHEW, N.J. (eds.), Credit and debt... 
op.cit., p. 21. El mortgage era la funció prevista pel dret romà mitjançant la qual els fruits de la 
penyora s’aplicaven al pagament dels interessos. Jurídicament es defineix mitjançant el terme 
grec anticresis. Vegeu GARCÍA GARRIDO, Manuel Jesús, Derecho privado romano... op.cit., p. 
450. 
399 Per una primera discussió sobre aquesta referència, localitzada també en d’altres notaries 
de la regió en la mateixa època, vegeu DONAT, Lídia, “Aparcería, trabajo y crédito entre 
campesinos: una segunda lectura de los contratos ad laborationem (siglo XIV)”, comunicació 
inèdita al XII Congrés de Història Agrària de Còrdoba, 2008. Aquesta investigadora ha valorat 
la possibilitat que el guaret vell fos un símptoma de l’extensió de noves pràctiques en els 
conreus, en els quals s’hauria introduit la rotació trienal.  
400 Un contracte establí que el prestador podria fer la trilla del gra on vulgués, sense el control 
directe del propietari de la parcel·la. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 24, f. 70v-
71r (1342-XII-11).  
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Els empenyoraments resulten tipologies de préstec fugisseres, de les 

quals sobretot s’obté informació gràcies als contenciosos per deutes. En canvi, 

la documentació notarial ofereix perspectives sobre un exercici específic 

d’empenyorament de terres, que valoritzava el rendiment del cultiu i el 

fraccionava, per tal que el prestador se’n rescabalés tant el capital com els 

interessos. Si s’exceptuen aquests mecanismes, les penyores rarament poden 

ser localitzades en l’exercici normatiu del crèdit, ja que diferents prescripcions 

religioses en vedaven el seu ús. Sospitem que la utilització de la penyora en el 

crèdit, sobretot durant la primera meitat del segle XIV, encara podia ser 

freqüent, però la documentació rarament en dona testimoni quan es tracta 

d’episodis relatius a l’exercici normatiu dels crèdits.  

 
7.3. Les comandes 
 
Les comandes eren contractes que havien quedat normativitzats en el 

marc del dret romà 401 . En aquesta tipologia contractual, el comandant 

(prestador) lliurava un objecte o una quantitat de diners a un comendatari 

(prestatari), per tal que, havent un transcorregut un termini indefinit de temps, li 

retornés el mateix objecte o la mateixa quantitat en idèntiques condicions i 

estat de conservació. 

 Les comandes eren tipologies contractuals similars als mutua, per bé 

que encara més lacòniques en la seva formulació. Als registres notarials de 

Caldes de Malavella de mitjan segle XIV es localitzen mitjançant documents 

específics, on s’hi reconeix l’entrega de capital o de cereals en dipòsit. 

S’identifiquen per la principal fórmula dispositiva, on els prestataris hi solien 

declarar confiteor et recognosco habuisse et recepisse in pura comanda et 

deposito. Però la clau per entendre les comandes rau més en l’ús que es feia 

dels diners o els béns entregats en dipòsit que de qualsevol definició de tipus 

formal. Eren contractes certament flexibles, amb els quals es podien dur a 

terme diverses operacions financeres i comercials. Així, la comanda, més que 

com un producte específic, ha de ser interpretada com un mitjà a través dels 

qual es concretaven diverses operacions comercials i de crèdit.    

                                            
401 Es tractava del commodatum, el préstec d’un objecte per a ser usat i per a ser retornat de 
forma íntegre, amb tots els seus accessoris i fruits. Vegeu GARCÍA GARRIDO, Manuel Jesús, 
Derecho privado romano... op.cit., p. 442 i ss. 
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Una indici de la seva flexibilitat és que en aquests documents no s’hi feia 

constar cap data de reemborsament. Així, el retorn dels béns o dels diners 

dipositats depenia de la pròpia naturalesa del pacte entre els actors. La 

clàusula que s’hi referia tan sols definia que el crèdit havia de ser retornat ad 

vester voluntatem et requisitionem, és a dir, a voluntat del prestador402.  

Les comandes tampoc solien contenir gaires clàusules addicionals que 

oferissin garanties al comandant. Una de les seguretats que es localitzen de 

forma sistemàtica estava relacionada amb l’assumpció de les despeses 

processals en cas que l’impagament del deute generés un litigi. Així, mitjançant 

la clàusula et si missiones s’acordava que els costos de dur un litigi a la cort 

correrien a càrrec del prestatari. També de forma abreujada, les comandes 

definien l’obligació general dels béns del prestatari sobre el deute (obligo 

utresque) i també la renúncia a demanar allargaments o privilegis (renuncio). 

Les comandes no comptaven amb les penalitzacions del terç previstes en els 

documents de cort. Tampoc haurien tingut sentit en el marc d’aquests  

documents oberts, en els quals no s’hi feia constar mai la data de venciment 

del contracte.  

Només en comptades ocasions es registraven obligacions a la cort que 

reconeixien el deute generat per una comanda. En aquests casos s’hi 

especificava la data de reemborsament i, a més, s’hi afegien algunes de les 

garanties que ja s’han descrit en el cas dels mutua. D’aquesta manera, es té 

constància que algunes de les comandes formalitzades a la cort - amb data de 

reemborsament- comptaven amb un document notarial paral·lel que hauria 

iniciat el contracte. Així, per exemple el 6 de març de 1340, els caldencs Simó 

Prat i Guillem Marquès s’obligaren davant de la cort local a retornar 300 s. al 

seu veí Ramon Gila per Sant Martí (XI-11)403. El document advertia que els 

diners els havien manllevat en concepte de comanda aquell mateix dia. La 

comanda, s’especificava en l’obligació, era assentada mitjançant un document 

del notari de Caldes que no s’ha conservat. 
                                            
402 En comptades ocasions, la comanda és traslladada, com a forma original d’assentament, al 
llibre de cort (cf. taula 9). En alguns d’aquests casos apareixien dates de venciment. Tot i que 
desconeixem la seva representativitat, la durada formal era més aviat curta. Els terminis de 
venciment es localitzen entre una sola setmana, per un capital de 12 s. l’any 1342; fins a 203 
dies (6,5 mesos) en una comanda de 403 s. l’any següent. Vegeu respectivament AHG, Notaria 
de Caldes-Llagostera, CL 23, f. 34v (1342-X-7) i CL 23, f. 118r (1343-VI-4). Vegeu un exemple 
de comanda assentada mitjançant una obligació a la cort en el doc. 22, a l’apèndix.  
403 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 17, f. 25v (1340-III-6).  
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Malgrat que ambdós prestataris s’havien fet acompanyar de tres 

avaladors en aquesta obligació jurada, en la referència al document notarial s’hi 

indicava que hi havia un tercer prestatari principal. Aquest tercer actor, un tal 

Arnau Prat, era veí de Vidreres, és a dir, de l’exterior de l’àmbit jurisdiccional de 

la baronia de Llagostera. Per raons que no coneixem del tot però que devien 

dependre dels condicionants de cadascun dels contractes, el prestador decidia 

de formalitzar dos documents diferents; una comanda a la notaria i una 

obligació a la cort. Els prestataris autòctons, els que podien ser impel·lits de 

forma efectiva per la cort, haurien de constar en ambdues actes. L’habitant de 

Vidreres, per la seva banda, només ho faria en l’acta notarial, on 

presumiblement el termini de pagament s’hauria establert ad voluntatem404. 

En l’escatocol del document de comanda en ocasions s’hi esmentava 

que s’havia constatat l’entrega del capital mitjançant una àpoca de rebuta(fiat 

apocha largomodo de predictis). Desconeixem l’emplaçament final d’aquest 

document; tot i que pot deduir-se que es tractava de l’extensió d’un document 

privat pels actors i/o bé de la còpia del contracte en un llibre accessori del 

notari.  

 
     Taula 17. Les tipologies de comanda (1342-43, 1346, 1357 i 1364) 
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comanda 
dipòsit 

comanda 
notarial + 
àpoca  

termini 
indefinit 

objectes, 
diners 

84 
(55,6%) 

71 
(37%) 

13 
(38,2%) 

15 
(30,6%) 

comanda 
comercial 

document 
comanda + 
àpoca 

termini 
definit (tres 
mesos) 

diners 7 
(4,6%) 

3  
(1,6%) 

0 0 

comanda 
de bestiar 

comanda 
notarial 

termini 
indefinit 

bestiar i 
diners 

60 
(39,7%) 

118 
(61,4%) 

21 
(61,8%) 

34 
(69,4%) 

   Total 151 192 34 49 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 

                                            
404 Ramon Gila podia guardar veritables reserves sobre la solvència dels seus clients, ja que 
volgué formalitzar dos documents per un mateix crèdit i, en un, hi hauria exigit la garantia de 
fins a tres avaladors. Probablement aquest prestador coneixia bé la seva clientela; no tardà en 
adonar-se que li costaria molt de temps de recuperar el capital. En aquest contracte s’arribaren 
a concedir fins a 8 allargaments, tots anotats amb precisió a l’acta notarial. El capital va ser 
finalment retornat per la Mare de Déu d’agost del 1344, és a dir, gairebé 4 anys després del 
què s’havia previst originàriament. 
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Es compten un mínim de tres subtipus de comandes (cf. taula 17), totes 

les quals van ser assentades en els protocols notarials, en documents que 

constataven l’entrega del capital inicial i definien, amb més o menys precisió, el 

marc del contracte; es tracta de les comandes dipòsit, de les comandes 

comercials i, finalment, de les comandes de bestiar. A continuació 

s’introdueixen cadascuna d’aquestes modalitats. A més, la primera part del 

capítol 9 descriu de forma particularitzada les comandes de bestiar. 

El primer subtipus, la comanda dipòsit, és el més tipificat, ja que hereta 

directament la fórmula estipulada pel dret romà. Es tracta de l’entrega en 

dipòsit d’una suma perquè fos rescabalada en un termini indefinit405. L’anotació 

de les cancel·lacions esdevenia ocasional. Aquest fet, sumat a la flexibilitat de 

les clàusules i condicions en els registres escrits, fa difícil de poder esbrinar 

quins eren els beneficis reals que obtenien prestador i prestatari en el marc del 

contracte.  

Aquestes operacions majoritàriament implicaven un préstec en diners, 

tot i que els cereals també hi tenien un paper destacat (cf. taula 18). L’any 

1342-43, per exemple, es registraren fins a 84 comandes dipòsit. D’entre 

aquestes, 50 (59,5%) foren préstecs on el financer n’esperava un 

rescabalament en numerari. Vint-i-tres operacions (27,3%), en canvi, van 

testimoniar un intercanvi de producció agrícola, especialment de forment, 

civada o mill. Per la seva banda, en 10 operacions (11,9%) es reconegueren 

entregues mixtes, de diners i cereals alhora406.  

 Majoritàriament entregades entre el setembre i el novembre, un cert 

nombre de les comandes de forment devien tenir com a objectiu la sembra. 

D’altres cops, els prestataris podien estar sotmesos a una conjuntura adversa, 

que els obligava a adquirir gra durant aquest període. Tal i com mostra la taula  

18, les comandes amb cereals tendiren a desaparèixer del mercat després de 

la Pesta Negra. La comanda també funcionava com una forma de registrar 

intercanvis i cessions d’objectes entre veïns, com per exemple encluses de 
                                            
405 Vegeu-ne un exemple en el doc.23, a l’apèndix. Seguim a ROY MARÍN, María José, “La 
comanda-depósito...” op.cit., a MADURELL MARIMON, Josep Maria; GARCÍA SANZ, Arcadi, 
Comandas... op.cit. i també a GARCÍA SANZ, Arcadi, “Tipos ausetanos...” op.cit.  
406 L’any 1346, s’efectuaren 71 comandes dipòsit, de les quals 35 (49,3%) foren préstecs de 
diners, 27 (38%) foren operades amb cereals i 9 (12,6%) foren contractes mixtes. L’any 1357, 
d’un total de 13 comandes dipòsit, es documenten 12 operacions (92,3%) amb numerari i 1 
(8,7%) amb espècies. L’any 1364, totes 15 comandes dipòsit foren per una préstec de 
numerari. 
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ferrer, arades, olles de coure, veixells de fusta i també petites quantitats de 

carbó, oli, llenya o vi.  

 
Taula 18. Tipus de cereals prestats en les comandes contractades a Caldes de 
Malavella 

 
any 
(n.comandes) 

forment 
(mitgeres) 

civada 
(m.) 

mill 
(m.) 

ordi 
(m.) 

altres 

1342-43 (23) 39,25 37 49 16  
1346 (27) 43,75 29,5 73 12 33 m. de melca 
1357 (1) 7 0 0 0  
1364 (0) 0 0 0 0  
Total 90 66,5 122 28 33 m. de melca 

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
     

De la seva banda, les evidencies documentals indiquen que les 

comandes que exclusivament s’operaven amb numerari eren preferentment 

utilitzades per a obtenir sumes de menys de 50 s. (concentren el 62,5% dels 

casos) (cf. taula 19). A la vegada, puntualment també eren operatives en cas 

d’haver de manllevar quantitats grans. Els préstecs més voluminosos oscil·len 

entre els 200 s. i els 400 s. Per dessota, s’hi trobaven comandes que 

suposaven préstecs realment petits, de 7 s. i 8 s. Les proporcions dels capitals 

entregats a través de les comandes dipòsit mantenen moltes semblances amb 

el volum ja descrit pel cas dels mutua407.  

 
Taula 19. Les comandes formulades exclusivament amb numerari 
 

 n. mutua (%) Total % 

1342-43 1346 1357 1364 

1 - 25 s. 12 (24%) 15 (42,9%) 1 (8,3%) 2 (13,3%) 30 26,8% 

26 - 50 s. 19 (38%) 10 (28,6%) 4 (33,3%) 7 (46,7%) 40 35,7% 

51 - 100 s. 11 (22%) 7 (20%) 5 (41,7%) 5 (33,3%) 28 25% 

101 - 200 s. 2 (4%) 1 (2,9%) 0 0 3 2,7% 

> 201 s. 6 (12%) 2 (5,7%) 2 (16,7%) 1 (6,7%) 11 9,8% 

Totals 50 35 12 15 112 100% 

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 

                                            
407 Malgrat que aquest és un escenari comercial força diferent al de la ciutat de València del 
mateix període històric, la interpretació que fem aquí d’aquests productes és semblant a les 
conclusions que extreia Juan Vicente García Marsilla sobre les comandes i els mutua. L’autor 
observava una polarització de les quantitats en les comandes, en comparació als mutua. A 
través de la primera tipologia hi constatava grans sumes operades per les classes privilegiades, 
però a la vegada crèdits molt petits entre membres de les classes populars. En canvi, en els 
mutua valencians, el 70% eren crèdits mitjans, que es trobaven per dessota dels 200 s. Vegeu 
GARCÍA MARSILLA, Juan Vicente: Vivir a crédito... op.cit., p. 65.  
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 En segon terme, abans de la Pesta Negra es localitza una varietat 

d’aquest contracte que segueix el model de les comandes comercials 

documentades en els àmbits urbans i que s’operaven exclusivament amb 

numerari (cf. taula 20) 408 . Aquests negocis es registraven mitjançant un 

document que prenia la forma d’un veritable contracte, on s’hi estipulaven les 

condicions pactades entre el comandant i el comendatari 409 . A més, al 

document principal el seguia una àpoca de rebut, on es testimoniava la 

recepció del capital. En el contracte, el prestatari descrivia el destí del diners; 

és a dir, en quins afers comercials havien de ser invertits. Es tractava d’una 

fórmula protocol·litzada, mitjançant la qual hom es comprometia a mercadejar o 

negociar i a obtenir-ne un determinat benefici. En el cas de la notaria de Caldes 

de Malavella, els prestadors – la majoria dels quals eren habitants del terme – 

potser per evitar-ne el risc defugien de les activitats mercantils marítimes. Per 

això la totalitat dels contractes localitzats concedia als prestataris la facultat de 

negociar per terram però en canvi, non per mare. 

En les comandes comercials s’hi fixava cada quants mesos els 

contractants havien de passar comptes sobre el negoci (computabimus 

vobiscum vel quibus volueritis de IV in IV mensibus anni de omni lucro). 

Aquests terminis havien de servir per a calcular el rendiment que el prestatari 

hagués obtingut, durant el període, mitjançant la inversió del capital.  La porció 

dels beneficis que el prestador exigia cada quatre mesos al seu client diferia en 

cadascun dels contractes. En funció de l’acta, el lucre oscil·lava entre la 1/2 i 

1/3 del total dels rendiments obtinguts al llarg de cada quadrimestre.  

La data de negociació es fixava en terminis curts, de tal manera que el 

prestador n’obtenia rendiments immediats, més enllà de que el capital inicial 

continués en dipòsit i, per tant, generant nous beneficis. Desconeixem la 

manera a través de la qual es liquidava el préstec, ja que aquests contractes no 

generaven d’altra documentació suplementària, o que almenys sigui explícita al 

respecte. Amb tot, quan finia la relació contractual, el document original de la 

comanda era barrat com a signe de cancel·lació. No s’hi feien constar els 
                                            
408 Vegeu MADURELL MARIMON, Josep Maria; GARCIA SANZ, Arcadi, Comandas... op.cit; BATLLE 
GALLART, Carme; VARELA RODRÍGUEZ, Elisa, “Las relaciones comerciales de Barcelona con el 
norte de África (siglo XIII)”, Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 7 (1988-
1989), p. 23-52, especialment p. 27 i ss.; HURTADO, Víctor, Llibre de deutes, trameses i rebudes 
de Jaume de Mitjavila i companyia, 1345-1370, CSIC, Barcelona, 2005, p. 365-367. 
409 Vegeu-ne un exemple documental en el doc. 24, a l’apèndix. 
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rendiments generats per la inversió, ni tampoc s’han documentat anotacions 

relatives a d’altres incidències del crèdit. Tots els exemples d’aquest tipus de 

contracte corresponenen a la dècada de 1340. Entre 1350 i 1370 no s’ha pogut 

documentar cap altra acta d’aquest tipus a la notaria de Caldes de Malavella. 

Això podria evidenciar que aquest contracte caigué en desús, que fou assumit 

per una altra tipologia documental o bé per acords informals.  

 
Taula 20. Les comandes comercials a Caldes de Malavella (1342-1349) 
 
data prestatari prestador capital 

(s.b.) 
lucre 
trimestral 

1342-XI-11 Guillem Bosc Alamada Masserata 100 1/2 

1342-XI-18 
Pere Llorenç, Cèlia 
Llorenç 

Rumia Mont 100 1/2 

1342-XII-16 
Bonanat Riera, Bernat 
Riera 

Rumia Mont 60 1/2 

1342-XII-21 
Pere Càlic, Guillem 
Cuminal, Pere Roger 

Rumia Mont 50 1/2 

1342-XII-23 Guillem Coll Rumia Mont 80 1/2 

1343-III-27 
Bernat Ferret, Guillem 
Marquès, Arnau Sibil 

Rumia Mont 50 1/3 

1343-V-5 Vicenç Hospitaler Bernat Cruïlles 50 1/3 
1343-VIII-4 Pere Marquès Rumia Mont 50 1/3 
1343-XI-17 Guillem Vidal Bernat Cruïlles 50 1/3 
1344-II-3 Arnau Sibil Rumia Mont 50 1/3 

1344-II-12 
Bonanat Buïga, Pere 
Martí, Guillem Pastorell 

Alamada Torre 100 1/2 

1344-II-16 Bernat Gotall, Pere Gotall Sibil·la Ferrer 50 1/2 
1344-III-10 Dalmau Benjamí Bernat Cruïlles 50 1/3 
1346-I-18 Pere Artal Sibil·la Ferrer 50 1/3 
1346-IV-3 Guillem Vivoles Sibil·la Ferrer 100 1/3 
1346-V-15 Pere Roig Dolça Serra 50 1/3 
1347-I-30 Guillem Vivoles Bernat Cruïlles 100 1/3 
1348-V-21 Berenguer Soler Bernat Cruïlles 50 1/3 
1349-V-4 Guillem Vives Cèlia Solavert 100 1/3 

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
     

El tercer subtipus de comanda, la comanda de bestiar, és un dels 

documents que apareix amb més freqüència en els llibres del notari de la 

baronia de Llagostera. Les comandes de bestiar eren entregues d’animals per 

tal que aquests fossin custodiats i, més endavant, el rendiment obtingut fos 

distribuït entre el prestador i el prestatari. Aquest contracte oferia facilitats al 

comandant, que es desentenia del cost de manteniment de la bèstia, i en canvi 

proporcionava accés als animals a famílies que no en tenien, tot estalviant-los 

de fer front als costos d’adquisició. La totalitat de les comandes de bestiar es 

localitzen en documents notarials específics, redactats amb un conjunt de 

clàusules particulars. Tant per la seva ubiqüitat com per la centralitat 



CRÈDIT I MOROSITAT A LA CATALUNYA DEL SEGLE XIV. EL CAS DE LA BARONIA DE LLAGOSTERA 

 

187 

econòmica que ocupaven en les economies domèstiques pageses, aquest tesi 

reserva un capítol específic per aquest tipus d’intercanvis. 

 
7.4. El crèdit censal 

 
Els censals mort i els violaris eren tipus específics de crèdit consistents 

en la venda del dret a percebre una pensió anual. Es registraven mitjançant 

documents que prenien la forma d’una compravenda. Aquell qui en comprava 

el dret i aportava el preu actuava com a prestador, mentre que qui rebia el preu 

i a canvi es comprometia a pagar les pensions anualment actuava com a 

prestatari. 

 A diferència dels censals que es carregaven sobre béns immobles, 

aquesta modalitat de crèdit no preveia dret a lluïsmes ni de fadigues. La renda 

no pesava sobre un domini emfitèutic concret, sinó sobre la totalitat dels béns i 

títols del prestatari de la renda. En la compravenda, el preu era concebut com 

el capital prestat i els interessos conformaven les pensions regulars que es 

percebien. Ara bé, el cobrament regular de les pensions no amortitzava el 

capital; per tal que el producte fos cancel·lat definitivament o lluït, el preu havia 

de ser retornat de forma íntegra. 

 El violari era un producte sotmès a la durada de la vida de dues 

persones designades en el contracte i originàriament establí el tipus d’interès 

anual en el 14,28%. El pagament voluntari del capital amortitzava el crèdit. De 

la seva banda, el censal mort es contractava a perpetuïtat, tot i que 

generalment podia ser lluït a través del reintegrament del capital si així ho 

havien previst les parts en un pacte de retrovenda. El tipus d’interès anual 

d’aquest segon producte, en principi es fixà en el 7,14% anual. 

L’aparició d’aquests productes a mitjan segle XIV va tenir un fort 

impacte, tant per l’abaratiment del préstec en comparació a mutua i comandes, 

per la facilitat de pagament que conferien les pensions, com per l’atracció de 

nous sectors socials cap al mercat del diner. Per aquests motius, el capítol 10 

d’aquesta tesi doctoral analitza de forma particularitzada el crèdit censal.  

 
7.5. Les compravendes finançades  
 

 El mercat setmanal de Caldes de Malavella oferia una bona quantitat 

dels seus productes mitjançant diferents tècniques de finançament de la 
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compravenda. L’aplaçament dels pagaments era una pràctica habitual, de tal 

manera que permetia l’adquisició de la majoria de béns i serveis en qualsevol 

moment de l’any en què hi hagués oferta, tot i que la disponibilitat de líquid per 

part dels compradors no fos l’òptima. Els pagaments s’efectuaven amb 

posterioritat a l’adquisició, i per a recordar el deute i garantir que l’operació fos 

conclosa satisfactòriament, en alguns casos es requeria la consignació d’un 

debitori o d’una obligació jurada a la cort. En un nombre molt reduït d’aquestes 

operacions, en canvi, es formalitzava estrictament un document de 

compravenda.  

Aquests deutes es registraven o bé en un debitori notarial o bé en una 

obligació a la cort. Fer-ho en un àmbit o en un altre depenia de l’elecció de les 

garanties que oferien cadascun dels registres. Sabem que les obligacions a la 

cort permetien la inclusió d’una clàusula penal, el terç, que facilitava el 

processament civil quan sorgien problemes amb el retorn del deute. Els 

debitoris notarials, per la seva banda, resultaven més versàtils i facilitaven la 

inclusió de les diferents garanties i renúncies, sempre remunerades en funció 

de la taxació establerta pel titular de la notaria. 

D’entre les situacions que feien optar als contractants per un o altre 

mètode d’enregistrament s’han de tenir en compte les sumes contretes, el propi 

producte comercialitzat, el grau d’esgotament de la negociació per un producte 

impagat, o bé la confiança establerta entre els contractants. Per exemple, tal i 

com mostrava la taula 9, la majoria de deutes contrets arran de les vendes a 

crèdit de draps es registraven en debitoris, mentre, en canvi, el deute originat 

per compravendes de cereals era sistemàticament formalitzat a través 

d’obligacions a la cort. Els draps i els cereals conformaven precisament la gran 

majoria de deutes per compravendes finançades i que van ser registrats en els 

llibres de Caldes de Malavella410. Per la seva importància en el mercat local, el 

capítol 8 d’aquesta tesi doctoral focalitza sobre aquests contractes. A 

continuació es proposa una aproximació inicial i de caràcter més aviat formal.    

                                            
410 D’altres productes venuts a crèdit eren els immobles, el bestiar, utensilis i objectes diversos 
(l’einam agrícola, el calçat, la carn, el vi), els serveis (com ara la cirurgia, el tenyit o el teixit de 
roba) i finalment els censos emfitèutics i les rendes senyorials. És a dir, pràcticament tots els 
productes i serveis oferts dels que es té constància en un vila-mercat com Caldes de Malavella 
a mitjan segle XIV. Cf. taula 9. 
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Els debitoris que van ser registrats per un deute generat per la compra 

de draps resulten certament breus411. En primer terme és identificat l’actor 

documental, és a dir, el deutor. Segueix la part dispositiva del document 

(confiteor et recognosco me debere), el nom del venedor, la quantitat 

expressada en sous de tern barcelonesos i el concepte derivat del deute 

(ratione panorum quos a vobis emit et recepit), sense especificar-hi 

pràcticament mai ni la quantitat ni la qualitat del producte. Generalment el 

debitori era clos amb quatre clàusules diferents. La primera és una fórmula 

abreujada de renúncia, que es refereix a la demanda d’allargaments i de 

privilegis. Segueix el termini de pagament, que quedava a mercès de la 

discrecionalitat del venedor o bé subjecte a un pacte establert entre les parts 

(quos denarios vobis vel cui volueritis solvere promito vester voluntatem et 

requisitionem). La tercera de les clàusules es refereix a l’obligació del deutor a 

assumir futurs costos processals que es derivessin d’un litigi (et si missiones). 

Per últim, es garantia el deute amb la persona i conjunt de béns i títols del 

comprador. 

Podien introduir-s’hi algunes variacions sobre aquest esquema general. 

Si bé s’ha dit que en el cas de la compravenda de draps majoritàriament 

s’optava pel consignar el deute en un debitori, excepcionalment també es podia 

recórrer a una obligació a la cort, on en aquest cas s’hi explicitava un termini 

per a la liquidació del deute. Haver optat per una obligació jurada possiblement 

assenyala una manca de familiaritat entre els contractants, o altrament, que el 

deutor era un agent intermediari que s’encarregava de pagar els draps en nom 

del destinatari final del producte 412 . Aquesta no resulta una situació 

excepcional, ja que la documentació sovint dona notícies de compres de draps 

inserides en operacions més complexes, que podien servir per a saldar deutes 

amb tercers. D’altra banda, els deutes per draps que implicaven una gran 

despesa també es prioritzava que fossin registrats mitjançant una obligació 

jurada413. En aquests casos, s’escalaven els pagaments en diverses dates per 

                                            
411 Vegeu-ne un exemple documental en el doc. 25, a l’apèndix.  
412 Vegeu un exemple d’aquest darrer cas a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 23, f. 
110v-111r (1343-V-19).   
413 Pere Morell i el seu fill homònim, de Caulès, s’obligaren l’any 1346 a pagar al draper gironí 
Pere Tortosa de Queixàs la notable quantitat de 671 s. per deutes acumulats en compres de 
draps. L’obligació de retorn d’aquesta suma s’escalà fins al cap de tres anys. Tot i que no és 
habitual de documentar-ho en els registres de cort, en aquesta obligació en concret els deutors 
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a facilitar la liquidació del deute. Així, si retornem a la taula 9, un 14% de les 

operacions relatives a la compravenda de draps durant el període 1342-43, per 

exemple, van ser registrades com a obligacions. Encara en 1 sol cas, com a 

mesura de reforç, els actors van optar per registrar, a la vegada i per un mateix 

deute, una obligació i un debitori per draps414. Els restants 86% dels casos 

consten com a debitoris en els protocols notarials.  

D’altra banda, les vendes a crèdit del cereals generaven un deute que 

generalment es formalitzava mitjançant obligacions jurades a la cort415. La 

formulació del document també resulta lacònica: l’actor prometia pagar 

(promisit solvere) sota l’amenaça d’haver d’abonar la pena de terç a la cort en 

cas d’incompliment. En tractar-se d’una obligació jurada, s’inscrivia un termini 

definit per efectuar el pagament. Els diners a retornar eren seguits de la 

identificació del producte que havia estat adquirit (ratione grani, ratione bladi), 

per bé que rarament es feia referència ni a la mesura ni a la quantitat. L’actor 

obligava la seva persona i el conjunt dels seus béns, i renunciava a demanar 

gràcies o allargaments a les autoritats públiques. 

Aquestes compravendes a termini són un tipus específic de crèdit al 

consum. Probablement responien tant a una estratègia comercial per 

augmentar les vendes per part dels mercaders, com al desajust entre les 

necessitats de la població local i la massa monetària circulant. En una societat 

endeutada de forma estructural, les compravendes finançades devien 

constituir-se com l’única manera viable de participar en el mercat per a la 

majoria d’actors econòmics, especialment per a les classes populars. 

Els terminis establerts per les compres a crèdit de cereals depenien del 

marge de finançament del client i  dels ritmes estacionals lligats a les collites. 

En general, el pagament dels cereals solia definir-se a l’entorn de la festivitat 

de Sant Pere i Feliu (1 d’agost), que era el moment en què els preus eren més 

baixos i que, per tant, permetia al venedor especular amb la valorització de les 

                                                                                                                                
hi obligaren possessions pròpies per a cobrir eventuals episodis d’impagament. Vegeu AHG, 
Notaria de Caldes-Llagostera, CL 29, f. 44v-45r (1346-III-13). Molt semblant resulta l’obligació 
de Guillem Vidal, de Caulès, que es comprometé el mateix 1346 a retornar-li també a Tortosa 
de Queixàs la quantitat de 700 s. per draps comprats diverses vegades. Vegeu AHG, Notaria 
de Caldes-Llagostera, CL 29, f. 32v-33r (1346-I-14). 
414 Per aquest cas, vegeu l’obligació a la cort a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 23, f. 
63v-64r (1343-I-11) i el debitori notarial a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 24, f. 88r 
(1343-I-11). 
415 Vegeu-ne un exemple documental en el doc. 26, a l’apèndix.  
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collites i reinvertir els diners acaparant els anomenats cereals majors, és a dir 

el blat i el forment. D’aquesta manera, la durada del contracte era definida per 

la distància temporal entre la fretura, quan es compraven els cereals, i la major 

disponibilitat de gra, quan es pagaven. La durada del contracte devia variar en 

funció de la conjuntura econòmica. Durant l’anualitat 1342-1343, per exemple, 

els terminis pagament de deutes per cereals oscil·len entre els 6 i els 253 dies, 

amb una mitjana establerta en 84 dies (3 mesos).  

La durada dels contractes per compres a crèdit dels draps, d’altra banda, 

és desconeguda. Com que els debitoris no fixen cap data de pagament i la 

confiaven a la voluntat del venedor, només podem fixar-nos en les obligacions 

que, de forma alternativa, eren formalitzades al llibre de cort per aquest mateix 

concepte. Aquests documents presenten una data terminal de liquidació del 

deute, però ja s’ha avançat que per la seva excepcionalitat no poden ser 

representatius del total d’operacions. L’any 1342-1343, per contractacions 

efectuades ex novo es van oferir terminis entre els 12 i els 83 dies (2,5 mesos). 

Per d’altres deutes per draps que constituïen sumatoris i renegociacions 

d’antigues compravendes, es fixaven terminis de fins a 1.071 dies (3 anys) per 

a efectuar els pagaments. L’any 1346 s’oferiren terminis entre el 43 i els 247 

dies (8 mesos) per contracte originals, però fins a 1.441 dies (4 anys) per 

deutes pendents relacionats amb aquestes compres a crèdit.  

La liquidació d’aquests deutes s’efectuava mitjançant el pagament del 

preu del producte que havia estat adquirit. En el cas dels cereals, aquesta fase 

final de la venda és idèntica a la d’altres deutes crediticis formalitzats en una 

obligació jurada a la cort. Així, si es respectaven els terminis de pagament, 

s’observa com, invariablement, es cancel·lava l’obligació, i l’escrivà 

testimoniava que el rescabalament s’havia produït atenent a les clàusules 

pactades. En canvi, els debitoris notarials per draps solien cancel·lar-se 

mitjançant una anotació menys explícita, que introdueix la idea d’un acord entre 

els contractants (fuit cancelatum de voluntatem partium). En el capítol 8 es 

reprèn aquestes operacions tot fent èmfasi en la possible naturalesa dels 

acords. 
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7.5.1. Les vendes a la bestreta de la producció agrícola 
 

D’entre el conjunt de les operacions de finançament, cal particularitzar 

les vendes a la bestreta, que eren una de les formes que els mercaders i 

negociants tenien a l’abast per tal de drenar l’excedent agrícola de la pagesia 

del territori. A grans trets, es tracta del pagament per avançat d’una part de la 

collita, l’entrega de la qual era postergada fins el moment que acordaven les 

parts416. Representen el 13,3% (297 de 2.228) del total de crèdits documentats 

en els quatre anys analitzats en la taula 9. De forma majoritària, aquestes 

operacions quedaven testimoniades a través d’obligacions de pagament en els 

registres de cort.   

A través d’aquestes operacions, determinats mercaders acaparaven les 

collites dels habitants de la baronia mitjançant la concessió d’un préstec o d’un 

preu que podia ser liquidat amb l’aportació de cereals. El compromís de saldar 

el deute era la fase del crèdit que quedava recollida en l’obligació a la cort. En 

el document, el venedor prometia, sotmès a la pena de terç, de dur la 

mercaderia al comprador. Li ho garantia comprometent-se a respectar una data 

de venciment, abans de la qual s’havia de fer efectiu el lliurament de la 

producció agrícola. El document, però, no fa referència a l’avançament de 

diners del comprador i sí, en canvi, al concepte que permetia saldar el deute, 

per exemple: frumentum bonum, pulcrum et strictum valentem tunc in dicto 

festo in foro Calidarum quinquaginta quinque solidos barchinonensis, prout tunc 

valebit in foro Calidarum.  

D’aquesta manera, els crèdits buscaven la liquidació d’un deute 

mitjançant el lliurament de cereals com el forment, i secundàriament l’ordi. Les 

obligacions s’assentaven majoritàriament entre els mesos de març i maig. En 

aquest moment de fretura cerealística,  el producte –que encara era tendre i 

havia ser segat- s’estimava i era pagat al comptat. Així, el venedor obtenia 

numerari de forma immediata per a les necessitats domèstiques. El financer, 

però, se situava en una posició de clar avantatge econòmic pel què fa a la 

valorització de les collites. En aquest sentit, s’assegurava que a l’estiu rebria tot 

el forment que valgués, al preu corrent, la suma que a la primavera ja havia 

avançat al pagès. En el moment de l’any on els preus eren més baixos, just 

                                            
416 Vegeu-ne un exemple documental en el doc. 27, a l’apèndix. 
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després de la sega, el comprador obtenia la màxima rendibilitat possible de 

l’operació. El seu guany estava assegurat per la sotsestimació del preu dels 

productes agrícoles417.  L’operació es cloïa a l’agost, en un termini de 2 a 5 

mesos i, amb tota probabilitat, amb un rendiment important per al mercader. A 

més, preveient els costos del transportació i generalment en posició 

d’avantatge, el comprador forçava al pagès a efectuar ell mateix el trasllat de 

les mercaderies (et ipsum aporterunt eorum hospicio).  

Alternativament, aquesta operació també pot ser concebuda com 

l’estratègia dels mercaders regionals d’avançar-se en l’adquisició de les collites 

dels pagesos en anys de producció deficient i alça de preus. Caldrien però 

noves recerques per a poder relacionar l’aparició massiva d’aquestes 

operacions a les fonts amb anualitats on es tenen documentades dificultats al 

camp.  

Un cop entregat l’excedent agrícola es donava per liquidat el contracte 

mitjançant la cancel·lació de l’obligació del registre de cort. 

En ocasions, operacions semblants adoptaven un caràcter menys 

especulatiu. El deute generat per un avançament de numerari s’expressava 

explícitament en mesures de cereals o d’altres productes agrícoles. Els 

pagesos productors s’obligaven, també sots pena de terç, a entregar al 

mercader, abans d’una data assenyalada, per exemple novem migerias et 

unam punyeriam frumenti boni et pulcri ad rectam mensuram calidarum o bé 

XVII copas oleyi boni et pulcri ad rectam mensuram de Loreto. Igualment, el 

productor també podia comprometre’s a fer-se càrrec del transport dels cereals 

fins el lloc que fos requerit pel comprador: intus eius hospicium ville de Calidis. 

Altrament, es podia pactar un salari per a compensar el transport de la 

mercaderia.  

Amb tot, són rares però valuoses les anotacions de l’escrivà de la cort 

sobre el negoci que havia donat origen a l’acta. En una obligació datada el 13 

de març del 1346 Joan i Bonanada Calastre, de Lloret, van prometre al ferrer 

de Caldes, Pere Andreu, que li entregarien 29 copes d’oli en la següent 

                                            
417 Vegeu un exemple contemporani d’un mateix mecanisme, pel qual el prestamista utilitzava 
els preus corrents del mercat per a posar en valor el seu deute a BHADURI, Amit, La estructura 
económica de la agricultura atrasada, Fondo de Cultura Económica, Mèxic D.F., 1983, p. 39. 
En aquest cas, a l’Índia, la taxa d’interès s’ha estimat que podria arribar al 200% anual. 
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festivitat de Sant Vicenç (1347-I-22, és a dir 10 mesos més tard)418. En el 

document, després d’especificar la mercaderia obligada, l’escrivà va optar per 

indicar quos ipse Petrus ab ipsum emit. 

Aquestes compravendes a la bestreta que acabem de descriure, on es 

feia explícita la quantitat de cereal i que per aquest motiu presenten un caràcter 

menys especulatiu, difereixen en un altre aspecte del primeres operacions que 

han estat apuntades en aquest epígraf: la data de registre. Si en el primer cas 

les actes majoritàriament es localitzen durant la fretura de cereals, les darreres 

operacions solien formalitzar-se precisament en el moment de la sega o de la 

producció de cadascun dels productes agrícoles: l’oli a l’hivern; la civada al 

març-abril; el carbó al juny; el forment a l’estiu; el mill a la tardor. Un bon 

exemple el proporciona el forment. Pels compradors, l’agost era el moment per 

actuar ràpidament i acaparar el cereal disponible. Un cop compromès el 

producte i efectuat el pagament a la bestreta, els mercaders procuraven 

d’allargar els terminis d’entrega de la mercaderia, de mitjana, fins el gener de 

l’any següent. Així, el comprador s’assegurava d’introduir el gra al mercat en un 

moment propici, quan la mitgera de forment, en anys més o menys bons, havia 

començat a incrementar el preu. D’aquesta manera, el comprador alhora es 

desentenia del processament dels blats (l’assecatge, la batuda), i sobretot de 

l’emmagatzematge.  

 
7.6.  Les compravendes d’immobles a crèdit   

 
A mitjan segle XIV, el mercat caldenc de la terra estava format 

essencialment per la compravenda de domini útil, ja que la majoria de béns 

immobles estaven cedits en emfiteusi. La compravenda de censos fixes i de 

dominis directes tot just representava entre un 6% (1342-43) i un 12% (1346) 

de les operacions immobiliàries efectuades419. Malgrat que en aquest mercat 

immobiliari de dominis útils el senyor directe sempre es reservés la percepció 

del lluïsme - que solia situar-se a entre un terç i una desena part del valor de la 

                                            
418 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 29, f. 46r (1346-III-13).  
419 Per la seva banda, els sotsestabliments (és a dir, la creació d’un nou nivell emfitèutic) eren 
realment exigus si atenem a la freqüència documentada. Entre el 1342 i el 1343 se’n van 
registrar 5. Quatre anys més tard, l’any 1346, la documentació no dona compte de cap operació 
d’aquest tipus. 
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parcel·la420 -, això no posà fre a les operacions de compravenda, que sabem 

eren freqüents i generaven un important volum de documentació.  

 Sovint s’ha destacat que en el mercat immobiliari es recorria a 

l’enregistrament d’actes notarials de forma sistemàtica. Tanmateix, no és 

menyspreable la freqüència en què la documentació dona notícia de casos en 

què les operacions no tenien formalització davant del notari. Així, el mateix 

escrivà de Caldes, Jaume Jalbert, reconeixia el 25 de març del 1347 que un 

any abans havia venut una feixa a un Guillem Vidal421. Com que no se n’havia 

registrat cap instrument, es redactava en aquell moment per tal de deixar-ne 

constància. Poc temps després, el 28 de maig del 1347, Rumia, que havia estat 

la muller de Ramon Vidal de Caulès, feia testimoniar en un document que el 

seu difunt marit havia venut, sense instrument i a més sense el consentiment 

d’ella (sine instrumento et sine meo assensu), una feixa del port de Tossa a 

Arnau Blandric422. Com que ara havia canviat de parer, li cedia el títol de venda 

acceptant el preu de 130 s. quos a vobis ego de dictus viro meus primus 

confiteor et recognosco inde habuisse et recepisse423.    

Amb tot, en les compravendes de béns immobles que efectivament 

s’enregistraven al notari, rarament s’hi feien pagaments al comptat malgrat el 

que sistemàticament afirmaven els documents424. L’any 1342-43, en un total de 

                                            
420 Es documenten lluïsmes del 10%, per exemple a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 
29, f. 47v (1346-III-13) i CL 24, f. 84r (1343-I-2). En un document de l’any 1345 Jaume Salic, 
procurador de l’abat Guiu del monestir d’Amer va vendre al fuster de Caldes, Romeu Pasqual, 
el primer lluïsme sobre la venda d’una terra que el menestral tenia pel monestir. El preu 
d’aquesta transacció s’havia taxat en 40 s., però una clàusula suplementària al document s’hi 
especificava que si Romeu Pasqual era capaç vendre la terra per més de 20 lliures, hauria de 
renegociar amb el monestir les condicions de la venda del dret a percebre el lluïsme. Si Romeu 
Pasqual venia la terra per més de 20 l., el fuster estaria gravant la transacció amb més del 
10%. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 27, f. 80v (1345-I-3). A la regió de Girona 
el més habitual en els lluïsmes per les compravendes de béns emfitèutics, però, solia ser el 
pagament d’un terç. Lluís To ha descrit aquestes taxes de mutació i el control senyorial de les 
vendes a TO, Lluís, “Le marché de la terre...” op.cit., p. 520-525.   
421 Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 31, f. 19r-19v (1347-III-25). 
422 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 31, f. 69v (1347-V-28) 
423 Antoni Furió i Antonio José Mira han interpretat que el volum d’operacions de compravenda 
d’immobles que no es formalitzaven és un símptoma de l’extrema personalització del mercat 
immobiliari i de la proximitat social entre els venedors i els compradors. Vegeu FURIÓ, Antoni; 
MIRA JÓDAR, Antonio José, “Le marché de la terre...” op.cit., especialment p. 601-602.  
424 L’actor documental de les compravendes solia reconèixer haver rebut la quantitat tot i que 
més endavant es registrava un debitori obligant-hi el pagament. D’aquesta manera, el 20 d’abril 
del 1349, Maria Estrany de Caldes va vendre una feixa de terra a Ramon David, de Cassà de la 
Selva, a canvi de 120 s. En el tenor documental l’actora deixava testimoni del cobrament (quos 
a vobis confiteor et recognosco habuisse et recepisse). En canvi, aquell mateix dia, Ramon 
David reconeixia deure a Maria Estrany 60 s. dels 120 s. pels quals li havia fet la venda. Vegeu 
AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 34, f. 31r-31v (1349-IV-20) i CL 34, f. 31v (1349-IV-20). 
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46 compravendes d’immobles, tan sols 2 (4,3%) es va fer efectiva una quantitat 

de diners de forma immediata, que en ambdós casos se situava a l’entorn del 

40% del preu. L’any 1346, 3 de les 51 operacions efectuades (6,1%) van 

comptar amb un pagament al comptat, dels quals 2 fou el preu íntegre, i una 

altra representava el 40% del preu total. Sovint la compravenda es finançava 

mitjançant la transferència de deutes d’un tercer. Però més habitualment 

s’originava un deute que es documenta a través de debitoris o d’obligacions 

jurades. Els pagaments s’efectuarien a terminis, facilitant l’accés al mercat de la 

terra dels sectors socials amb menys capacitat d’acumular numerari.  

 Atenent al volum de diners en joc, a les obligacions de la cort de Caldes 

s’hi podien replicar els deutes generats per operacions que havien estat 

originalment enregistrades a la notaria local. Després d’especificar el deute, 

tant aquestes obligacions com els debitoris notarials feien referència a l’acta de 

compravenda original (pro quibus vos hodie nobis vendidistis ad imperpetuum 

una feixam terre iuxta placeam porcorum ville de Calidis, cum instrumento 

venditionis inde hodie facto in posse notario) i n’especificaven el termini en el 

qual s’havia de liquidar el deute. A més a més, aquests debitoris permetien 

fraccionar els pagaments per fer menys onerosa la despesa al comprador. 

Diferir el pagament no significava, en cap cas, que s’hagués de retribuir al 

venedor amb interessos, sinó senzillament facilitar-ne la satisfacció íntegra425.  

Quan es feia efectiu un pagament fraccionat o del total del preu, 

l’operació quedava registrada mitjançant una àpoca de pagament. Així, Pere 

Colomers, del veïnat de Serramala de Caldes vengué a Tomeu Miralpeix de 

Caldes un camp de terra anomenat Manlleu per un total de 400 s. 426 

Seguidament,  el mateix dia, el venedor assentà una àpoca on reconeixia haver 

rebut els 400 s.: pro quibus ego vobis vendidi hodie unum campum terre427. Un 

cop es liquidava el deute, el document de compravenda era barrat de forma 

                                            
425 Antoni Furió afirma que l’aplaçament dels pagaments en el mercat immobiliari sí que podia 
haver generat un recàrrec en forma d’interès. Descrivint els casos de Sueca i d’Alzira a mitjan 
segle XV, Furió ha afirmat que quan el finançament superava els dos anys, l’interès podia 
situar-se entre el 7,5% i el 8,33% anual. D’aquesta manera, l’aplaçament dels pagaments era 
un dels factors que contribuïa a modelar el preu nominal de la terra. No hi ha cap indici 
d’aquest mateix funcionament del mercat de la terra a la regió estudiada aquí. Vegeu FURIÓ, 
Antoni, “El mercado de la tierra...” op.cit., p. 910.   
426 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 34, f. 61r-62r (1349-V-18). 
427 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 34, f. 62r (1349-V-18). 
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escrupolosa per part del notari. D’aquesta manera, l’any 1346, 37 de les 45 

vendes d’immobles foren cancel·lades mitjançant aquest tipus de marques. 

 
7.7  El finançament dels dots 
 
Els contractes matrimonials que pactaven l’entrega d’un dot o d’una 

donació nupcial es formalitzaven mitjançant un instrument nupcial o carta de 

noces. Aquest document era sistemàticament acompanyat d’un debitori que 

establia la forma i els terminis de pagament del volum de diners i de 

l’aixovar428. Pel volum d’aquests dots, el deute contret suposava una important 

font de finançament per activitats de tot tipus en el marc de l’economia pagesa 

o vilatana429. D’aquesta manera, la documentació tot sovint explicita que les 

transportacions dels pagaments dels dots eren una forma usual de cobrir 

d’altres deutes pendents amb tercers. Per la seva importància en l’estructuració 

de la comptabilitat familiar, no és d’estranyar, doncs, que cadascun dels 

pagaments que s’efectuaven per aquests conceptes fossin certificats en 

àpoques de pagament430. 

En els debitoris originals que acompanyen els instruments nupcials, els 

pagadors prometien deure als beneficiaris tant l’aixovar com el numerari que 

s’hagués pactat. Un cop s’havien detallat els objectes que composaven 

l’aixovar (roba de llit i algun moble, especialment) i s’havien quantificat els 

diners, es feia referència al propi contracte matrimonial en el qual s’inscrivien 

les donacions: ratione dotis Francische, filie nostre, uxoris vester, et qua omnia 

ipsam vobis hodie in dotem afferre promisit in instrumentis nupcialis factis hodie 

inter vos et ipsam, in posse notario subscripti. Seguidament, s’establien els 

terminis de pagament de les quantitats; s’escalaven al llarg d’un període de 

                                            
428 Vegeu-ne un exemple documental en el doc. 28, a l’apèndix. 
429 Vegeu el cas per exemple de Berenguer Esbert, de Solius, que s’obligà a pagar 86 s. a 
Guillem Vives de Caldes per la compra d’un ase negre. Com a garantia, l’actor hi aportà 
especialment 100 s. que Pere Viader de Solius li devia per un dot. L’entrada regular de 
pensions del dot havia de permetre a Esbert de participar en el mercat de bestiar. Vegeu AHG, 
Notaria de Caldes-Llagostera CL 32, f.22v (1347-X-22). Encara en una altra ocasió, Bonanat 
Ferrer Sasala, draper de Girona, reconeixia haver rebut de Bernat i Pere Pla, del veïnat caldenc 
de Riurans, 100 s. El draper tenia dret a rebre’ls, ja que un tercer actor, Pere Cifre havia fet 
transportació al gironí d’una part d’un dot que Bernat i Pere Pla devien a Cifre. Al seu torn, Pere 
Cifre havia pogut adquirir draps mitjançant la cessió d’aquest deute. AHG, Notaria de Caldes-
Llagostera, CL 28, f.8r (1346-I-9). 
430 Vegeu TO FIGUERAS, Lluís, “Estrategias familiares y demografía: una aproximación a partir 
de las fuentes catalans” in Demografía y sociedad en la España bajomedieval, Universidad de 
Zaragoza, Saragossa, 2002, p.132.  
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temps de tal manera que la despesa es distribuís de forma equitativa. Els 

primers i els darrers pagaments preveien quantitats més voluminoses i, a més, 

solien ser els terminis establerts en els quals s’efectuarien les entregues dels 

components de l’aixovar. El debitori es clou amb l’obligació de l’actor de cobrir 

eventuals despeses processals (et si missiones) i amb una obligació general de 

béns. Si alguns dels actors que subscrivia el document era un dona, calia 

renunciar al senatconsult veleià i al si qua mulier. Els avaladors aportats pels 

actors documentals subscrivien el debitori i feien, ells mateixos, una obligació 

general dels seus béns.  

La durada d’aquests deutes depenia del capital i de les condicions 

fixades en el mateix instrument nupcial. De fet, allargar el pagament durant molt 

de temps devia permetre de reunir un capital més important i, en conseqüència, 

dotar millor als fills i a les filles per a casar-los amb famílies més influents431. A 

partir de l’assentament d’un primer debitori, es preveien pagaments fraccionats 

i successius que obligaven a les famílies a aportar els diners cada any i en 

certes ocasions a complir amb dues anualitats. De mitjana, el termini per a 

saldar els dots se situa a l’entorn dels 7 anys, de tal manera que les 

comptabilitats familiars quedaven endeutades durant un període de temps 

considerable fins el punt que és habitual que noves generacions es fessin 

càrrec del deute. 

Les liquidacions d’aquests deutes es produïen a terminis, a mesura que 

s’anaven pagant els venciments. Com en el cas de les pensions del crèdit 

censal, els dots generaven un important volum de documentació en àpoques 

de rebuda 432 . Així, és significatiu que, de les 131 àpoques de rebuda 

registrades als protocols notarials de Caldes de Malavella per exemple l’any 

1342-1343, fins a 72 (el 54%) fossin motivades per dots o donacions nupcials. 

Aquests documents constataven la liquidació del venciment i feien referència al 

deute (de illa dote quam parentes vestri michi debere recognoverunt). L’àpoca 

contenia la definició dels diners obtinguts i la renúncia explícita a tornar-los a 

exigir (bonum et perpetuum finem). 

En canvi, quan es completava el pagament íntegre d’un dot, l’àpoca de 

rebuda que es registrava per aquest motiu solia contenir d’altres informacions 

                                            
431 Ibidem. 
432 Vegeu-ne un exemple en el a doc. 29.  
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relatives a la cancel·lació del debitori original. En primer terme, es constata la 

liquidació íntegra del deute a través de diversos pagaments efectuats amb 

anterioritat (habui et recepi a vobis, mea voluntati, diversis solutionibus, omnes 

illos mille sexcentos solidos). També se solia fer constar que les sumes 

declarades en  les anteriors àpoques dels pagaments fraccionats havien estat 

incloses en el còmput final, de tal manera que omnes apoche sunt intellectem 

et comprehense in presenti instrumento, ita quod si forte alie apoche de 

predictis erant invente non habeant valorem. Es feia referència al debitori 

original, citant-ne la data de registre i el notari que l’havia emès433. Així, 

s’ordenava que l’instrument fos cancel·lat de tal manera que res més pogués 

ser exigit en concepte del dot. Si el notari tenia facilitat per localitzar el debitori, 

aquest instrument també era barrat com a signe de cancel·lació.  

 
7.8. Conclusions 
 
En aquest capítol s’ha proposat una panoràmica de les diferents 

tipologies creditícies que operaven en el mercat del diner i del crèdit de Caldes 

de Malavella a mitjan segle XIV. S’ha constatat certa diversitat en els 

instruments de crèdit, de tal manera que uns es formalitzaven com a préstecs i 

d’altres eren estratègies de finançament que engreixaven l’activitat comercial. 

En aquest sentit, els primers buscaven la rendibilitat del diner, mentre que els 

darrers tendien a aprofundir en l’explotació econòmica a través de la 

desigualtat amb la qual els diferents grups socials accedien al mercat.  

A grans trets, s’entén que aquests contractes vehiculen tres formes 

diferenciades de generar riquesa: el préstec, l’empenyorament i el finançament. 

Els mutua, les comandes i el crèdit censal constitueixen préstecs que, a través 

de particulars normes operatives, cercaven l’increment del capital amb el 

rendiment d’interessos. Els empenyoraments eren fórmules específiques, 

insuficientment documentades, a través de les quals es retenia un objecte 

valuós per tal de garantir el retorn d’un capital i, en ocasions fer possible el 

rescabalament del prestador. En darrer terme, s’han descrit les formes de 

                                            
433 En ocasions els actors no resultaven tan diligents amb les referències dels seus contractes, i 
senzillament es reconeixia no poder localitzar el debitori original. Si en algun moment posterior 
l’instrument era localitzat caldria cancel·lar-lo: instrumento quod non inventur, et si inveniebatur, 
volo quod cancelletur. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 34, f. 53v (1349-IV-27). 
Sobre aquesta casuística, vegeu també més endavant la p. 257. 
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finançament relacionades amb diferents béns i serveis (cereals, draps, terres i 

dots), que si possiblement no generaven interessos, facilitaven que els 

mercaders i la clientela fessin més estretes les relacions comercials.  

De tots aquests productes, tan sols per als mutua jueus i per als crèdits 

censals es formalitzava un document específic on es descrivia l’interès i també 

les formes previstes per a liquidar el crèdit. El darrer és un préstec formulat 

com una compravenda de pensions, que per tant podia eludir les prohibicions 

legals que censuraven la usura entre cristians. En aquest sentit, en el cas dels 

violaris i dels censals morts fins i tot els interessos generaven documentació 

específica. L’extinció d’aquest préstec es produïa quan es retornava el capital 

de forma íntegra, circumstància per la qual tornaven a emetre’s actes 

públiques. Els contractes s’asseguraven amb l’obligació personal del venedor 

de les pensions i, tal i com es descriu més endavant, també amb una extensa 

nòmina de clàusules penals.  

Les actes que recullen la resta dels crèdits són menys explícites en 

relació a la seva constitució o la liquidació. Per això les descripcions ofertes 

aquí resulten forçosament parcials. Els mutua cristians, especialment 

perseguits per les constitucions eclesiàstiques, ocultaven deliberadament 

aspectes sobre el rendiment d’interessos. En les comandes no s’era massa 

més explícit. Calia retallar costos del registre a la notaria, i a més aquest era un 

contracte flexible, amb multitud d’usos434. Els actor implicats en les vendes a 

crèdit o en les vendes a la bestreta formalitzaven tan sols la informació que els 

permetia de tenir localitzat el deute. L’estratègia podia anar encaminada a 

ocultar la naturalesa especulativa o usurària del negoci.   

Malgrat els esculls metodològics, s’han descrit les principals 

característiques formals dels crèdits documentats. Els mutua, per exemple, es 

constituïen com a préstecs de diners aparentment exempts d’interessos. 

                                            
434  Més enllà de les possibilitats descrites en l’epígraf corresponent, les comandes 
possiblement també servien per formalitzar actes com ara les cessions d’ús, els dipòsits de 
productes o fins i tot els lloguers. Així, després d’una compravenda de cereals, si el mercader 
preferia que el pagès emmagatzemés el producte abans d’introduir-lo al mercat, podia 
adjudicar-li una comanda. Vegeu per exemple el cas dels habitants de Caulès Guillem Vidal i 
Pere Morell, que el setembre de 1342 van reconèixer tenir en comanda de Pere Cases, un 
mercader gironí, 80 mitgeres de carbó, una esquilada de forment i una altra esquilada de mill. 
En aquest cas, Vidal i Morell n’havien estat els venedors, mentre que Cases havia actuat com a 
tractant. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 24, f.22r (1342-IX-14). El mateix dia, en 
el registre de la cort del batlle, registraven el compromís de lliurar-li els productes l’estiu 
següent. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 23, f. 30v (1342-IX-14). 
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Tanmateix, el crèdit podia suposar una taxa mínima anual del 20%, tant en el 

cas del capital jueu com el cristià. Els mutua quedaven registrats com una 

obligació a la cort del batlle, evidenciant la capacitat de l’autoritat jurisdiccional 

per a forçar l’acompliment del contracte. A més, aquests crèdits comptaven 

amb una garantia general que forçava al pagador a respondre del deute amb la 

seva persona i béns.  

En el cas de les diferents estratègies de finançament, s’ha descrit el 

mecanisme pel qual es declarava un deute després d’haver-se produït la 

compravenda. Cal recordar, però, que el contracte en si mateix rarament 

comptava amb certificació pública. Els terminis de venciment formal apareixien 

en aquest cas clarament estipulats en les obligacions a la cort del batlle. Per 

contra, els debitoris notarials -que eren el mitjà especialment utilitzat en el cas 

de les compravendes de draps-  ometien aquesta informació. 

Aquest darrer cas demostra que, en la constitució del crèdit, el registre 

de cort i els llibres del notari eren usats de forma predeterminada per tal 

d’activar els ressorts d’una o altra instància. Les garanties sobre el crèdit que 

oferia la batllia no eren les mateixes que proporcionava una acta sancionada 

amb la fe pública del notari. Els actors devien encaminar-se cap a una o altra 

oficina en funció de les necessitats pràctiques de cadascun dels contractes.  

Finalment, pot intuir-se també que les garanties dels diferents tipus de 

crèdit no s’esgotaven en l’àmbit formal, sinó que també devien estar vinculades 

a les relacions socials. En la contractació d’un préstec s’hi podien fer d’altres 

valoracions que no sempre resulten evidents a través de la documentació, com 

ara l’adscripció estamental dels contractants o la seva posició socioeconòmica 

en el si de la comunitat.  

Finalment, aquest capítol també ha introduït algunes referències a 

l’evolució dels crèdits durant les dècades centrals del segle XIV. D’una banda 

s’ha evidenciat la contracció del mercat posterior a la Pesta Negra. Aquesta 

circumstància en concret es discuteix pel cas de les comandes de bestiar en un 

capítol subsegüent. De l’altra, s’ha pogut observar com, a partir d’aquest punt 

d’inflexió, s’hauria avançat en l’estandardització dels crèdits a l’abast. Per 

exemple, podem retenir el menor volum de mutua i comandes a través de les 

quals es feien préstecs de cereals, o també l’aparent desaparició de les 

comandes comercials.  
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Malgrat el marc cronològic observat fins aquí (1330-1370) encara no en 

doni indicis, en les dècades successives el crèdit censal acabaria ocupant una 

part del mercat del diner que a mitjan segle XIV es vehiculava de forma 

majoritària a través de petits préstecs al consum (mutua, comandes). Violaris i 

censals morts proposaven avantatges evidents davant de les feixugues 

condicions i dels interessos onerosos dels antics crèdits. Aquests nous 

productes decantarien diferents grups socials cap al mercat del diner però 

també n’acabarien expulsant definitivament els jueus, als quals hem vist encara 

mitjanament actius a la dècada de 1340. De tot plegat, se n’ofereixen més 

evidències al llarg dels propers capítols. 
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8. EL CONSUM DE DRAPS I LA COMPRAVENDA DE CEREALS EN UN MERCAT 

INTEGRAT: CALDES DE MALAVELLA A MITJAN SEGLE XIV  
 
 La draperia baixmedieval ha estat principalment estudiada a partir del 

comerç internacional i de les conseqüències econòmiques en l'empoderament 

de les elits del nord d'Europa. En aquest sentit, cal esmentar els treballs 

d'estudiosos com Munro o Nightingale 435 . Des d'una perspectiva 

catalanoaragonesa, aquesta també ha estat la tendència, ja que s’ha tendit a 

posar el focus sobre els drapers-empresaris de les ciutats i els seus tallers (on 

el teixit era preparat per al consum), el seu decantament progressiu durant el 

segle XV com a importadors de teles fines del nord d'Europa, a més de les 

normatives reials sobre el comerç436.   

 Aquest capítol en canvi se centra en una regió específica i més aviat 

perifèrica del nord-est de Catalunya, els habitants de la qual a mitjan segle XIV 

consumien draps bàsicament elaborats a les mateixes ciutats del Principat. 

Aquesta era doncs una draperia autòctona, que en el període estudiat definí un 

veritable consum de masses437. La distribució del producte entre la població 

camperola s’operava a través d’un mecanisme basat en el crèdit, que no 

difereix d'altres vendes finançades per minoristes en el marc de la revolució del 

consum a la baixa edat mitjana.  

                                            
435 NIGHTINGALE, Pamela, “Capitalists, Crafts and Constitutional Change in Late Fourteenth-
Century London”, Past & Present, 124 (1989), p. 3-35; IDEM, A Medieval Mercantile Community. 
The Grocers’ Company and the Politics and Trade of London 1000-1485, Yale University Press, 
New Heaven-Londres, 1995; MUNRO, John, Textiles, Towns, and Trade: Essays in the 
Economic History of Late-Medieval England and the Low Countries, Variorum Collected 
Studies, 442, Aldershot, 1994; IDEM, “The Symbiosis of Towns and Textiles: Urban Institutions 
and the Changing Fortunes of Cloth Manufacturing in the Low Countries and England, 1270 -
1570”, The Journal of Early Modern History: Contacts, Comparisons, Contrasts, 3, 1 (1999), p. 
1-74. 
436 Vegeu en aquesta línia EMERY, Richard, “Flemish cloth and flemish merchants in Perpignan 
in the thirteenth century” in Essays in medieval life and thought presented in Honor of Austin 
Patterson Evans, Columbia Univ. Press, Nova York, 1955, p. 153-166; MELIS, Federigo, “La 
difussione nel Mediterraneo dei panni di Wervicq e delle altre città della Lys attorno al 1400” in 
Studio in onore di Amintore Fanfani, Milà, 1962, v. 3, p. 217-243; CARRERE, Carrere, Barcelona 
1380-1462: un centre econòmic en època de crisi, Edicions Curial, Barcelona, 1977-1978, v.1, 
específicament p. 443-556 i RIERA MELIS, Antoni, “L’aparició de la draperia urbana als Pirineus 
orientals” in Annals de la 1a Universitat d’Estiu Andorrana, Conselleria d’Educació i Cultura, 
Andorra, 1982, p. 152-177. 
437 Un estudi recent sobre aquest mercat, per una cronologia una mica més reculada, és el de 
TO FIGUERAS, Lluís, “El consumo y la comercialización de paños de lana alrededor de 1300: Los 
casos de Amer y Besalú en la región de Gerona” in BOURIN, Monique (dir.), Dyanimques du 
monde rural dans la conjoncture de 1300: échanges, prélèvements et consommation en 
Méditerranée occidentale, École française de Rome, Roma, 2014, p. 205- 235. 
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 L’interès d’aquest capítol radica, principalment, en el paper que els 

drapers van jugar en la connexió entre les ciutats i el rerepaís a través de les 

viles-mercat que conformaven la principal xarxa urbana a la Catalunya Vella. 

També ens interessem per les implicacions d’aquests mecanismes com a 

factors determinants per tal que els pagesos accedissin a un sistema de mercat 

integrat i regional. Les novetats proposades aquí –si tenim en compte el 

context historiogràfic català- són, en primer lloc, l’atenció prestada a l'execució 

d'aquests crèdits a través de la informació proporcionada pels llibres de la cort 

jurisdiccional; i en segon lloc, la vinculació d’aquests negocis drapers amb 

mecanismes d’extracció de l’excedent pagès per part del capital urbà. Aquests 

mecanismes prenien la forma de vendes forçades de cereals.  

 En primer terme el capítol es referirà a les informacions 

proporcionades per un tipus d’actes que Christian Guilleré va afirmar podien 

arribar a ocupar un 25% del volum dels registres notarials de la ciutat de Girona 

a principis del segle XIV: les notes de deute derivades de les compres de 

teles438. Ens referirem a aquestes mateixos debitoris tot i que pel cas de la 

notaria de la vila de Caldes de Malavella. El marc cronològic analitzat s’estén 

en aquesta ocasió entre 1339 i 1369, un àmbit pel qual ja sabem que es 

compta amb una sèrie documental contínua i ben conservada per l’AHG, i que 

a més permet d’avaluar els efectes de la Pesta de 1348 i d’altres d’episodis 

crítics de les dècades centrals del segle XIV.  

 Sabem també que les famílies camperoles del territori tenien 

inquietuds comercials, ja que freqüentment buscaven mercaderies 

manufacturades (einam metàl·lic domèstic, equipament agrícola o peces de 

vestir) mentre col·locaven el seu excedent agrari al mercat. A la vegada, pot 

dir-se també que la zona de Caldes era àmpliament dominada pel cultiu de 

cereals; tot i que també per la cria de bestiar o la producció de carbó vegetal 

per atendre les demandes urbanes. Quan les famílies disposaven de numerari i 

a més comptaven amb mans suficients, invertien en la millora del rendiment 

agroramader o fins i tot en empreses artesanals, a casa o a la vila. De passada, 

cal incidir en el fet que Caldes de Malavella no era tan sols un node per accedir 

a serveis, béns i actius per a les persones que vivien subjectes a la baronia 

                                            
438 GUILLERÉ, Christian, Girona... op.cit., v.2, p. 406. 
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dels Montcada, sinó també per aquelles famílies de les parròquies contigües al 

sud-oest de Caldes, és a dir, Sils, Maçanet i Vidreres. Aquestes eren localitats 

dominades pels vescomtes de Cabrera, que hi havien allotjat una cort 

jurisdiccional, però on en canvi no hi havien esperonat un mercat setmanal. 

  Es tenen en compte una extensa sèrie de notes de deutes, debitoris, 

simples – debitoris -, repetitives i força lacòniques, que no presenten més que 

el nom del client (d'ara endavant, el deutor), el nom del draper que havia venut 

les peces de roba de llana, la quantitat deguda (expressada en moneda de tern 

barcelonina), la raó per la qual s’havia generat el deute (monòtona: ratione 

pannorum i no pas d’altres detalls sobre la seva naturalesa, quantitat, origen o 

color), i finalment una clàusula que atorgava el pagament ad vestra voluntate et 

requisitione. Tan sols un 1,5% d’aquests debitoris incloïa una data límit per a 

satisfer el pagament, la majoria de les quals se situen en els temps de la collita 

de cereals majors, a inicis d’estiu. Les notes de deute recollides provenien de 

transaccions noves, podent descartar d’altres debitoris que incorporen 

referències vagues als habituals acords sobre refinançaments, acumulacions 

de deutes o allargaments (compotis factis). Per a aquests darrers tipus 

d’acords, de fet, es va tendir a registrar obligacions a la cort jurisdiccional i no 

pas en els llibres del notari. Pau Viciano, per exemple, ha descrit aquest mateix 

tipus d’obligacions jurisdiccionals, també per compravendes de draps, per al 

cas de Castelló de la Plana439. 

 Alguns drapers van sol·licitar avaladors personals –en un 10% de la 

mostra- i fins i tot garanties addicionals en forma d’obligacions especials (1,5% 

de les actes), a banda de les obligacions generals presentades de forma 

sistemàtica pels clients. En general, aquestes garanties especials estaven 

constituïdes per drets sobre d’altres instruments de deute o rendes, tot i que 

també s’hi localitzen béns mobles específics. Tot i que aquests debitoris 

expliquen més aviat poques coses sobre la naturalesa i els usos dels draps 

adquirits, les vendes rutinàries -al voltant del 80% es van fer els dilluns, el dia 

del mercat local-, els costos mitjans i els estrats socials dels clients indiquen 

que aquest era el mercat que satisfeia les necessitats quotidianes de les 

classes populars en relació al vestit. 

                                            
439 VICIANO, Pau, “Marche du crédit…” op.cit., especialment p. 18-20. 
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 Amb tot, el consum massiu de tèxtils demanava drapers especialitzats 

que duien a la vila draps de llana des dels tallers de les principals ciutats 

productores. Cal assenyalar també que probablement existí una oferta local de 

qualitat molt inferior, generalment de teixits de lli, que ha deixat poques 

evidències en la documentació440. En l’altre extrem del mercat, es documenta 

un negoci de draperia fina, a la qual tenien accés, en exclusiva, els membres 

dels estaments privilegiats. Les constriccions econòmiques i també 

sumptuàries devien imposar les limitacions. Per a testimoniar aquests tipus de 

negocis no solien ser suficients notes de deutes tan bàsiques com les que es 

descriuen aquí441.  

 
Gràfic 2. L’activitat de la draperia a Caldes de Malavella, 1339-1369 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 

 En el gràfic 2 es mostra la línia temporal del dossier compost per un 

total de 1.349 actes de deute ordinari per vendes de teles registrades als llibres 

notarials de Caldes de Malavella entre 1339 i 1369. En total es van deixar a 

deure – és a dir, es van finançar - 57.226 s. 6 d. als drapers. Del gràfic en 

destaquen dos elements: el pes substancial de les vendes de roba en 

                                            
440 El maig de 1357, Berenguer Colell, clergue de Caldes, admeté haver rebut 90 s. de Nicolau 
Rigau, de Tossa, a través de diversos pagament, per un deute més gran que s’havia originat 
per la compravenda de roba de lli. Aquesta operació originàriament no havia estat formalitzada 
en acta pública. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 51, f.128v (1357-V-29).  
441 Vegeu la compravenda de drap de bruneta per la qual Sibil·la de Montcada pagaria l’any 
1359 la quantitat impressionant de 47 l.: AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 58, f. 52 
(1359-VI-3).  
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l'economia local i la relativa estabilitat dels contractes, malgrat els anys crítics i 

sempre considerant les contingències posteriors a la Pesta Negra. S’ha de tenir 

en compte que els 390 violaris i censals morts contractats durant aquestes 

mateixes anualitats a Caldes de Malavella donen un volum similar de diners: 

70.600 s. de capital. Així, sense temor d’errar, pot afirmar-se que Caldes de 

Malavella en aquest període degué ser un mercat ben reputat per l’oferta tèxtil. 

La relativa estabilitat d'aquestes transaccions, al voltant de 100 per any durant 

la dècada de 1340 i al voltant de 75 a la dècada de 1360, indica un mercat 

essencial de béns. A causa de l'especialització agrícola, les famílies ja no 

podien produir -si mai ho havien fet- les peces de roba d’ús quotidià. 

  
Gràfic 3. El volum dels deutes per compravendes de draps, Caldes de 
Malavella, 1339-1369 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 

 En el gràfic 3 es demostra com el preu del 54% de les transaccions de 

draps oscil·lava entre els 20 s. i els 50 s. Alguns exemples, rars, de dades 

extremes són els 6 s. 8 d. pels quals qual Bernat Marcó de Llagostera va 

comprar un drap a un Antoni Sunyies el 1343, o la quantitat notable de 300 s. 

pels quals la família Bosc, des de la parròquia muntanyenca de Caulès, va 

adquirir roba a Bernat i Guillem Vives l'any 1363442.  

                                            
442 Vegeu, respectivament AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 25, f. 62v (1343-IX-9) i CL 
61, f. 237r-237v (1363-III-20).  
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 El principal estrat social de la clientela sens dubte assenyala a 

camperols, remences, de les parròquies rurals. Els que han pogut ser 

identificats com a habitants de la vila de Caldes (que podien dedicar-se a 

l’artesanat i a activitats menestrals, però no de forma exclusiva) són tan sols 

196 individus, el 14,5% del total del dossier aplegat. Els clergues i els nobles 

apareixen de forma testimonial com a clients d’aquest negoci (1% i 2% dels 

casos, respectivament). La resta de la clientela, el 82,5% de compradors, eren 

membres de les famílies pageses. La majoria d’individus feien l’adquisició en 

solitari (el 84%), mentre la resta accedien al mercat amb la sanció de les seves 

mullers, fills i filles, o veïns propers. Es documenten dones actuant soles en 73 

operacions, el 5,4% del total de les actes. 

 L'origen geogràfic dels compradors, com ja s'ha avançat, era 

principalment la part occidental de la baronia de Llagostera, però també de 

forma intensa la parròquia de Vidreres. Es tracta en conjunt d'una àrea 

d’atracció de clients d’uns 15 quilòmetres d’extensió que tendia a focalitzar-se 

cap el sud-oest. Tot i que cal sospitar que els habitants de les parròquies 

properes també freqüentaven el mercat setmanal a Girona, al voltant del 50% 

de les famílies del conjunt del terme de Caldes de Malavella o el 30% de les de 

Franciac adquiriren roba a la vila entre el 1360 i el 1365443.  

 Del costat dels venedors, s’identifiquen 59 distribuïdors diferents que 

accediren al mercat local, tots els quals foren descrits com a drapers, excepte 1 

draper de lli, 3 flassaders, 1 clergue, 1 blanquer i 2 mercaders (Guillem i Bernat 

Vives, a la dècada de 1360). Tots excepte 3 eren ciutadans de Girona i devien 

tenir en aquesta ciutat o en els seus suburbis la seu de les operacions (entre 

altres, els obradors). Dos drapers, apareguts a la dècada de 1360, provenien 

de la mateixa vila de Caldes i encara 1 era de Blanes. Aquests tres homes es 

van fer càrrec de l'1,4% del conjunt de deutes (18 contractes, amb un deute 

acumulat de 852 s. 5 d.). Pot afirmar-se, en aquest sentit que a mitjan segle 

                                            
443  Som capaços de proposar aquestes aproximacions atenent al creuament entre la 
identificació de famílies i les dades ofertes pel fogatgament general de 1360, en què es 
testimonia que Franciac comptava amb 44 focs, i Caldes amb 172. Entre 1360 i 1365 tenim 
individualitzades 13 persones de Franciac i 81 de Caldes que van actuar en la posició de 
clients en el mercat local de draps. Utilitzant les mateixes dades podem preguntar-nos alhora 
sobre la freqüència d’accés al mercat local de teles. Els resultats indiquen un accés rutinari, 
cada 2 o 3 anys, tot i que també podia produïr-se amb més freqüència, per exemple, quan les 
famílies buscaven teles per a conformar els aixovars nupcials.  
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XIV els gironins havien convertit el mercat de Caldes de Malavella un node 

estratègic pel negoci de la draperia. Des de les taules que arrendaven a la 

plaça del mercat, col·locaven periòdicament draps a la població local en règim 

de monopoli. En ocasions, individus descrits com a nuncis – és a dir, agents 

locals- eren assalariats per actuar sobre el territori i procurar el bon 

funcionament dels negocis d’aquests empresaris. 

 
Taula 21. Els drapers i les seves vendes a Caldes de Malavella (1339-1348 i 
1362-1366) 
 

       1339-1348       1362-1366 

 sous b. %     sous b. % 
Pere i Ramon Tortosa de Queixàsa 14.127 49   
Bernat Cervià 2.253 8   
Bernat Massot 1.587 5   
Ramon Massot 1.060 4   
Bonanat Bordils 2.208 8   
Bonanat Ferrer i Bernat Cervià 3.854 13   
Guillem i Bernat Vivesb   15.843 79 
Arnau Ramada   2.388 12 
Francesca Vives i Francesca Teixidor   1.124 6 
Altres (31 actors) (27) 3.801 13 (4) 817 4 
Totals 28.890 100 20.172 100 

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 
a. Ambdós en solitari o en companyia.   b. Ambdós en solitari o en companyia. 
 

  Tal i com es mostra a la taula 21 i també és descrit amb detall més 

endavant en aquest capítol, a la dècada de 1340 els Tortosa de Queixàs i 

durant algunes anualitats de la dècada 1360, els Vives, van acaparar la major 

part del mercat. De fet, molts dels drapers gironins formalitzaven negocis a 

Caldes tan sols ocasionalment. També cal dir que alguns d'aquests mercaders 

es mostraven alhora actius en d’altres àmbits a la vila: per exemple, en el 

mercat de pensions censals o en el mercat ramader descrit anteriorment. En 

canvi, no disposem d’evidències d’una participació regular com a minoristes en 

el mercat de cereals.  

 En aquest punt, podem intentar descriure l'execució dels crèdits. La 

clàusula de reclamació voluntària dels debitoris (ad vestra voluntate et 

requisitione) proporcionava un ampli camp de joc per a diferents tipus d'acords 

privats. L’objectiu dels propers paràgrafs és el de proposar algunes hipòtesis 

sobre aquesta casuística.  

 Els notaris tenien la facultat de retornar als debitoris un cop havien 

estat saldats els deutes, cancel·lant les actes i anotat que el contracte s’havia 
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extingit ad voluntatem partium. Aquestes notes, tanmateix, de poc serveixen 

avui als historiadors, ja que en el total d’anys analitzats l’acció tan sols es 

documenta en 10 ocasions (cf. taula 22). Vuit de les actes revelen 2 o més 

anys d'endeutament. Com a cas extrem, 40 s. 6 d. eren deguts a Caterina 

Vilaret encara 10 anys després de la compravenda. Tot i la poca consistència 

del volum dels casos, les durades observades semblen generalitzables, 

sobretot atenent a les dades que coneixem pels contenciosos sobre deutes.  

 
Taula 22. Cancel·lacions en debitoris per draps  
 
contracte pagament deute dies 
1343-VIII-4 1353-VI-11 49 s. 6 d.  3.600 
1347-I-23 1350-I-30 40 s. 1.107 
1357-I-29 1362-VII-8 70 s.  1.987 
1358-III-12 1364-VI-26 112 s. 2.299 
1362-X-5 1364-IX-29 desconegut 726 
1362-XI-14 1364-VII-16 80 s. 611 
1362-XI-28 1364-IX-14 34 s.  657 
1362-XI-28 1364-IX-14 27 s. 6  d.  657 
1368-V-22 1368-VIII-1 125 s. 72 
1368-V-22 1368-VIII-1 275 s. 72 

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 

 Sabem que els drapers mantenien un control precís de tots els seus 

deutes en els llibres privats de comptes444. Però el cert és que els arxius 

públics al territri de la Corona d’Aragó custodien avui pocs exemples d'aquest 

tipus de documentació445. Afortunadament, de forma més o menys rutinària, els 

deutes pendents als drapers es transferien com a reclamacions als llibres de 

les corts jurisdiccionals locals. Alguns d'aquests testimonis s’han conservat en 

els llibres de la cort del batlle de Caldes de Malavella. Tenim exemples de 

llistes llargues, periòdiques, de reclamacions de petits deutes contra una 

nòmina de clients. Aquests clams es notificaven a cada deutor. Però què 

buscava, amb precisió, aquest mecanisme? És possible que no es perseguís 

l’immediat reemborsament (cal tenir en compte un context d'escassetat de 

liquiditat més o menys estructural). Més aviat optem per entendre-ho com una 

                                            
444  Vegeu VELA, Carles, “Les marmessories de Francesc Canes, especier i ciutadà de 
Barcelona, i de Sança, la seva esposa (1381-1386)”, Miscel·lània de Textos Medievals, 8 
(1996), p. 463-521, especialment, p. 465. 
445 Vegeu els magnífics exemples de fragments de llibres de comptes de mercaders editats per 
CRUSELLES GÓMEZ, Enrique, Los comerciantes valencianos del siglo XV y sus libros de cuentas, 
Universitat Jaume I, Castelló de la Plana, 2007. 
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forma de fixar el recordatori públic de cadascun dels deutes pendents i, potser, 

facilitar l’acaparament de l’excedent agrícola. 

 S’ha esmentat l’acaparament de l’excedent agrícola, però cal fer 

èmfasi que no es buscava en canvi l’accés a béns immobles en el marc d’una 

estratègia d’apropiar-se de la renda feudal, tal i com per exemple ha estat 

descrit pel cas de la família Bell-lloc de Girona446. Al contrari, aquests drapers -

almenys en el cas de Caldes de Malavella i el seu hinterland rural durant el 

període examinat- defugien de forma notòria el control del parcel·lari o de les 

infraestructures senyorials. A banda de presentar-se molt poques garanties 

reals en forma de terres en els debitoris per draps - que hagués estat un indici 

de l’interès dels drapers per aquest medi - no s’ha documentat cap d’aquests 

drapers gironins en possessió o administrant béns immobles al territori447. La 

sèrie de deutes per teles, sospitem, és l’indici d’un control eficient de la 

comercialització dels excedents dels cultius per part d'aquests mercaders 

forasters. El negoci sencer podia bé incloure tant l'especulació sobre el preu 

dels draps que venien com dels cereals i la seva revenda. 

 Quan Christian Guilleré va descriure que "des del sud de l'Empordà 

fins a la Selva... els drapers gironins van ser capaços d'imposar la seva 

organització i el seu poder econòmic"448, què volia dir, exactament? En el cas 

de Caldes això implicà la formació d'un mercat integrat que fins a cert punt 

induïa els camperols a produir en funció de les necessitats del capital urbà. 

 Quins van ser els mecanismes a través dels quals els drapers van 

procurar el control de l’excedent agrícola comercialitzable? Alguns aspectes 

han estat ja destacats, per exemple a través descripció de les eventuals 

garanties reals dels debitoris. Els drapers es van interessar principalment per 

altres deutes o obligacions derivades de pensions periòdiques pagades en 

espècies. Per exemple, els diversos agrers que percebia Guillem de Lloret, el 

castlà de Lloret, i que va obligar al draper Bonanat Llémena en algun moment 

anterior a 1342 en cas de no poder pagar una compravenda finançada de 

draps449. 

                                            
446 Vegeu FÉRNANDEZ TRABAL, Josep, Una família catalana... op.cit. 
447 Tot exceptuant el cas dels Vives, que es descriu a continuació, i que comptaven amb alguns 
dominis locals heredats de la família, que era d’origen caldenc.  
448 Vegeu GUILLERÉ, Christian, Girona... op.cit., v.1, p. 410. 
449 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 24, f. 17r (1342-IX-9).  
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Taula 23. Violaris en espècies i draperia: els negocis dels Tortosa de Queixàs a 
Caldes de Malavella 
 

clients parròquia 
debitori 
per draps 

deute 
(s.b.) violari 

capital 
(s.b.) pensió 

Guillem Caulès Lloret   1339-II-15 210 ? 

Guillem Vidal Caulès 1341-I-29 127 1342-V-27 350 ? 

Bernat i Guerau Roig 
Vilarnau 
(Caldes) 1343-IV-5 

20 1343-IX-10 200 4 mitgeres forment 

Bernat Blandric Lloret 1342-VII-1 181 1346-I-9 350 ? 
Arnau Asprac Caulès 1347-II-12 213 1347-II-12 200 4 mitgeres forment 
Pere Saragossa Lloret 1344-I-9 60 1347-IV-16 250 5 mitgeres forment 
Pere Bernat Lloret 1344-X-18 93 1347-III-24 100 2 mitgeres forment 
Bernat Pedrosa Caulès 1346-IV-3 90 1347-IV-30 150 3 mitgeres forment 

Pere Llagostera Lloret 
1339-VIII-
18 31 1347-VII-17 200 4 mitgeres forment 

Pere Vilarzell Caldes 1346-XI-13 49 1347-VIII-20 150 3 mitgeres forment 
Guerau Galceran Caldes (vila) 1344-XII-7 23 1347-XI-6 150 3 mitgeres forment 
Marc Cassà Lloret 1347-XI-5 87 1348-II-4 150 3 mitgeres forment 
Francesc Llorenç Caldes   1348-III-24 50 1 mitgera forment 

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 
 Tal i com veurem amb més detall en posteriors capítols, encara es 

poden proposar d’altres estratègies. De les 47 rendes censals adquirides a 

Caldes pels drapers de Girona entre 1339 i el 1365, 37 eren en realitat un tipus 

específic d'arranjament que rendia pensions fixes en espècie, generalment de 

forment. En el capítol 10 es descriuen més abastament aquests negocis. 

L’observació dels 13 violaris en espècies comprats per Pere Tortosa de 

Queixàs durant el període, demostra que almenys 11 foren precedits (per 

mesos o pocs anys) d’una venda de teles al mateix client (cf. taula 23). De fet, 

algunes anotacions en els contractes d'aquestes rendes indiquen que, 

incapaços de reunir diners suficients per reemborsar el deute pendent, els 

pagesos s’obligaven a proporcionar quotes anuals dels seus cultius. Aquestes 

no saldarien el deute (el capital no s’amortitzava a través de les pensions), però 

els acords almenys allunyarien les accions més contundents executades per la 

cort jurisdiccional que podrien arribar a posar en perill l’explotació familiar. A 

partir d'aquell moment, els drapers rebrien una remesa regular en forma de gra.  

 El que devia ser un procediment encara més freqüent és el recurs als 

mecanismes jurisdiccionals més tous –clams i empares- per  a forçar la 

devolució del cost de les teles, en espècies. La presència dels drapers 

forasters en les actes de cort resulta de fet tan habitual com el recurs a l'oficina 

notarial. En aquest sentit no hauria d’estranyar-nos la procura que Jaume 

Trullàs, un draper gironí força actiu, concedí a Ramon Gila, de la vila de 
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Caldes, amb la finalitat de "cobrar deutes pendents en el territori de la 

jurisdicció de Pere de Montcada i també del vescomtat de Cabrera", una 

evidència de que la mateixa estratègia comercial devia posar-se a la pràctica 

en diversos territoris alhora450.  
 
Gràfic 4. L’estacionalitat dels debitoris per compravendes de draps a Caldes 
de Malavella (1339-1369) 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 
 Tal i com s’exemplifica en el gràfic 4, els debitoris per draps s’emetien 

durant tot l'any, intensificant-se després de la collita i durant la tardor. Quina 

activitat ocupava la resta del temps dels drapers? Possiblement, la negociació 

sobre la collita de la seva clientela. Els acords privats podien ser fomentats per 

les reclamacions i les confiscacions requerides pels gironins. Aquests 

procediments per contra s’intensificaven durant el període de la collita, tal i com 

es mostra més endavant. Després d’una compra de teles creiem que podia 

donar-se més o menys automàticament un acord privat entre el draper i el 

pagès pel qual es valoritzava el deute en espècies en el període en què els 

preus eren més baixos, i per tant el draper en maximitzava els beneficis. Les 

reclamacions o les empares es convertirien en aquest cas tan sols en la 

certificació pública d’un acord.  

 Una àmplia mostra de debitoris de draperia podria no tenir més 

rellevància per si mateixa. Però adquireix interès quan s’evidencia que les 

negociacions van servir per a construir una xarxa comercial entre els camperols 

i els drapers a través de la qual es va drenar l'excedent agrari cap a la ciutat de 
                                            
450 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 28, f. 66v-67r (1346-IV-3). 
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Girona utilitzant mecanismes (recursos legals) controlats per una senyoria 

jurisdiccional. Els drapers, cal suposar, continuarien amb el seu negoci tot 

revenent cereals a les institucions o als particulars de la ciutat. Per últim, pot 

assenyalar-se que l'activitat cíclica dels drapers en el mercat local va permetre 

que l’excedent agrícola dels masos trobés fàcilment comprador. Una situació 

que en definitiva permetia als pagesos accedir a major quotes de consum de 

productes manufacturats i de serveis.  

 Amb l'ús de les citades fonts – els registres de cort i les actes notarials 

- a continuació es proposa la descripció de les activitats de dues empreses 

concretes de drapers gironins que van prendre Caldes de la Malavella com la 

seva base d'operacions. Aquests es mostren actius en dos períodes diferents: 

la dècada de 1340 i la de 1360. Els dos contextos presenten diferències en 

relació a l'afluència de mercaders gironins a la vila i al volum total de les seves 

activitats. En tot cas, en els dos escenaris es constata que els mercaders, 

mitjançant la venda de draps, van adquirir, també, part de les collites dels seus 

clients. Al desenvolupar ambdues activitats a la vegada, els mercaders 

semblen plantejar una estratègia comuna. Per a una major comprensió, la resta 

del capítol focalitza en la descripció d’ambdues accions, deixant de banda 

operacions secundàries com les ja esmentades compres de violaris a 

particulars o també els préstecs en forma de mútua o de comandes (préstecs 

per al consum en què es confiaven tant diners com petites quantitats de gra)451. 

   
 8.1. La societat comercial dels Tortosa de Queixàs 
 
  Els negocis a Caldes de Pere i Ramon Tortosa de Queixàs es van 

donar cavall de les dècades de 1330 i 1340. Per il·lustrar aquest període, 

podem avaluar en primer terme el conjunt de l'activitat comercial 

desenvolupada i registrada per tots els gironins durant el temps transcorregut 

entre juliol de 1342 i juliol de 1343. Amb lògiques variacions conjunturals, l'any 

buidat contextualitza la situació de la vila fins als canvis dramàtics que van tenir 

lloc a partir de 1348. Al llarg del període 1342-1343 documentem com els 

clients van tancar 294 contractes amb mercaders provinents de Girona. Al 

marge del préstec jueu (representat per 10 operacions, dutes a termes per 5 

                                            
451 Les pàgines següents resumeixen algunes de les aportacions proposades a SALES I FAVÀ, 
Lluís, “Crédito y redes urbanas...” op.cit. 
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individus diferents) i de 2 violaris comprats per gironins a particulars, durant 

aquell any es documenten 282 obligacions noves que requerien un pagament 

ajornat als mercaders. Majoritàriament es tractava de la contractació de 

comandes, de préstecs (en moneda i espècies) i, especialment, de la 

compravenda finançada de draps. Aquests productes van ser oferts a a la 

població local per una àmplia llista d’homes de negoci452. D'entre ells, només 5 

negociants van superar les 10 operacions anuals453.  

 La clientela d'aquests homes de negocis es va concentrar a la vila de 

Caldes i als masos del seu districte de batllia. En el cas de la vila es van tancar 

57 contractes, el 20% del total de les operacions, mentre que els habitants dels 

masos van assumir 60 contractes (21%). Al marge d'aquest espai més proper, 

Caldes també actuava com node comercial quan s’hi registrava, per exemple, 

46 contractes (16%) d’habitants de Lloret; o 32 (11%) contractes de Vidreres i 

Sils, parròquies adjacents però que quedaven al marge de l'espai jurisdiccional 

de Caldes. És en aquest context comercial, de forta competència gironina a la 

vila, on a partir de 1334 Pere Tortosa de Queixàs, draper, apareix a la 

documentació de Caldes454. Documentem un Ramon Tortosa de Queixàs, 

probablement el seu germà, 12 anys més tard i operant en societat amb el 

primer455. Sense abandonar la residència a Girona, tots dos van treballar en 

aquest marc local fins que la mort els va sorprendre l’any 1348456. En els seus 

negocis, els Tortosa de Queixàs van teixir una densa xarxa comercial amb una 

important cartera de clients. Les seves operacions es concentraven en la venda 

a crèdit de draps que, almenys durant un temps, van despatxar a través d'una 

taula, un lloc permanent situat sota les voltes de la plaça del mercat de 
                                            
452 Es tracta de 37 individus diferents, entre els quals 15 van ser descrits com a drapers. A 12 
persones, en canvi, no se’ls atribuí professió concreta. Hi participaren, a més, 3 mercaders, 1 
comerciant de flassades, 1 flequer, 1 paraire, 1 picapedrer, 1 pergaminer, 1 taverner i 1 teixidor. 
453 Van ser Ramon Massot, que dugué a terme 19 contractes, Bernat Cervià (27), Guerau 
Abadia (36), Pere Tortosa de Queixàs (54) i Bonanat Ferrer (63). 
454 El 4 de juliol de 1334 Pere Tortosa de Queixàs va dirigir una denúncia per deutes contra 12 
individus, habitants de Caldes i de les parròquies rurals de Santa Seclina i de Caulès. Vegeu 
AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 8, f. 46v-47r (1334-VII-4). 
455 Tot i que ja apareix, de forma fugaç, en algun document anterior, per exemple a AHG, 
Notaria de Caldes-Llagostera, CL 12, f.35r-35v (1335-VII-22). La primera operació en societat, 
que és una venda de draps, està datada el 5 de setembre de 1346. Vegeu AHG, Notaria de 
Caldes-Llagostera, CL 28, f. 131r (1346-IX-5). 
456 Sabem més aviat poques coses del context familiar dels Tortosa de Queixàs, encara que el 
seu patronímic apareix amb freqüència des del segle XIII a la documentació de Girona. Vegeu 
GUILLERÉ, Christian, Girona... op.cit., v.2, p. 429. Ramon Tortosa de Queixàs va ser nomenat 
jurat per la mà menor d'aquesta ciutat l’any 1340. Un homònim seu tornaria a situar-se en 
aquest mateix càrrec el 1351. 
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Caldes457. Aquests drapers també devien adquirir les collites dels seus clients. 

Creiem que certes accions registrades en els llibres de la cort del batlle ho 

certifiquen. 

  Mentre que durant l’anualitat 1342-1343 Pere Tortosa de Queixàs va 

tancar 50 vendes de draps a Caldes, durant el mateix període també va dirigir 

denúncies contra 194 dels seus clients458. Així, per exemple, el 20 de maig de 

1343 el draper va ordenar que els oficials de la cort notifiquessin deutes 

impagats a 160 persones de diversos llocs, tots ells enquadrades en el districte 

jurisdiccional de Caldes459.  

 Aturem-nos en un cas concret. El 15 de juliol de 1342 Arnau Barceló, 

de la vila de Caldes, havia comprat draps a Tortosa de Queixàs, contractant un 

deute de 21 s. que seria reemborsat en diversos terminis460. Faltant a un 

d'aquests pagaments, el draper va enviar una reclamació contra Barceló, 

exigint-li la satisfacció de 15 s. Aquesta denúncia era, de fet, una de les 160 

advertències que s’han apuntat. 

  Tal i com s’ha avançat, les denúncies monetàries dirigides contra 

diversos individus apareixen a la documentació amb certa periodicitat. Sovint 

es repetien els noms dels infractors, queixa rere queixa, encara que les 

quantitats en deute podien variar. En alguns casos s’evidencia que es tractava 

d'un sistema de compte obert, en què la denúncia funcionava com un 

mecanisme recordatori del deute contractat pels clients461. 

 
 
 
Taula 24. Denúncies dirigides per la societat comercial Tortosa de Queixàs 
contra la seva clientela a Caldes de Malavella 

                                            
457 La taula o taules s’arrendaven conjuntament amb un alberg que contenia armaria per a 
emmagatzemar les mercaderies. Tenim constància dels arrendaments pel 1341 i pel 1347. 
Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 21, f.113v (1341-XI-5) i CL 31, f. 135v-137r 
(1347-IX-17). 
458 Tal i com ja sabem, aquestes denúncies són documents poc explícits, on apareix la forma 
conqueritur, el nom de l'actor, el del denunciat i finalment, la suma de diners per la qual s'havia 
iniciat el procés. Les notificacions havien de realitzar-se per part dels saigs de la cort. Per donar 
resposta a la queixa s’oferien terminis que a Caldes generalment eren de 10 dies. 
459 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 23, f.112r-115v (1343-V-19). 
460 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 23, f. 5r-5v (1342-VII-15). 
461 Vegeu, en aquest sentit, el cas de Bonanat Boïga, que arrossegà un mateix deute amb Pere 
Tortosa de Queixàs durant 10 anys. Ho sabem gràcies a les denúncies periòdiques registrades 
a la cort, entre les quals AHG, Notaria de Caldes-Llagostera; CL 12, f.40r-40v (1335-VIII-1); CL 
15, f. 11r-12r (1338-VIII-31); AHG, CL 23, f. 112r-115v (1343-V-19) i CL 575, f. 177r-178r 
(1345-VI-13). 
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gener  7  28    60   1     
febrer                 
març                 
abril                35 
maig            160     
juny      35 20        46  
juliol 12         48      
agost  35   48 19         21  
setembre                1 
octubre   34       1      2 
novembre    1 100           1 
desembre                       37  

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 

 La nostra hipòtesi principal és que aquest sistema tenia però un altra 

funció, que era la d’obrir un procés de negociació per induir la compravenda 

dels excedents agraris del deutor462. Si s’assumeix aquesta hipòtesi apareix 

com a plenament lògic que la majoria (63%) de les denúncies realitzades pels 

Tortosa de Queixàs al llarg del període 1336-1346, es produïssin entre els 

mesos d'abril i octubre, properes a les collites i a la verema. Abans de procedir 

amb mecanismes més executius - la denúncia no deixava de ser una notificació 

-, aquest havia de ser el moment aprofitat pels gironins per negociar l'adquisició 

de determinats contingents de matèries primeres dels seus clients (cf. taula 24).   

 Per contra, els Tortosa de Queixàs van posar a la pràctica un segon 

mecanisme coactiu: l'embargament preventiu, és a dir, l’empara. Aquesta era la 

immobilització forçada de tota la collita d'un deutor, que persistia fins que 

tingués lloc la requisa definitiva o bé la cancel·lació de la mesura degut al 

pagament del deute o, sobretot, a un acord negociat entre les parts en 

conflicte. De la mateixa manera, els drapers també dirigien llargues empares 

contra la seva clientela. 

 Així, per exemple, el 26 de juny de 1340 Pere Tortosa de Queixàs va 

ordenar emparar tota la collita a 46 dels seus clients, habitants dels masos de 

Caldes463. Amb aquesta mesura, es pretenia negociar l'apropiació d'una part de 

l’excedent. Vegem, per exemple, el cas d'un d'aquests morosos, Bartomeu 

                                            
462 La hipòtesi es reforça amb el fet que molt poques de les queixes presentades a la cort 
tenien conseqüències processals que tendissin cap a l'executivitat. En aquest sentit, per 
exemple, només el 11,7% de les denúncies presentades l’any 1346 presenten continuïtat 
documental a la cort. 
463 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 17, f. 64r-65r (1340-VI-26). 
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Figuera qui, devent la quantitat de 31 s., fou inclòs en la reclamació. El caldenc, 

tement la immobilització del conjunt de la seva producció i perdent potser 

l’oportunitat de col·locar-la a mans d’altres mercaders o de retenir-la per a 

l’autoconsum, va poder cancel·lar la mesura al cap d'un mes a canvi de 

comprometre’s amb Tortosa de Queixàs al lliurament de gra valorat en 31 s.464.  

 S’ha constatat que els Tortosa de Queixàs van portar a terme un 

negoci dual, que consistia tant en la venda de draps a crèdit com en la compra 

de l’excedent agrícola als seus clients. L'activitat reflectida a la documentació 

de la cort, essencialment les denúncies, aporta evidències d'aquesta segona 

activitat.   

 
 8.2. La societat comercial dels Vives 
 
   Els germans Guillem i Bernat Vives van formar una societat comercial 

de venda de draps a Caldes de Malavella en els inicis de la dècada de 1360. 

L’any 1364, aquesta societat, constituïda ja per segona vegada, es trobava 

plenament operativa. La documentació conservada per aquest període mostra 

un context comercial de la vila de Caldes que hauria canviat significativament 

respecte als anys anteriors a la Pesta de 1348. 

  L’any 1364 tan sols es documenten 84 operacions de mercaders 

gironins a Caldes. Entre ells, es van assentar tres préstecs concedits per 2 

jueus diferents. Ni una sola pensió censal va ser comprada als particulars de la 

zona pels mercaders de Girona. Les 81 operacions restants (comandes, mútua 

i compravendes) van ser executades per 7 mercaders cristians465, entre els 

quals només 2 van ser capaços de tancar més de 10 operacions. Precisament 

es tractava de Guillem Vives, amb 11 contractes i la societat comercial que 

compartia amb el seu germà, amb 61. És a dir, els Vives es van fer càrrec de 

gairebé el 86% de les operacions comercials formalitzades a Caldes per 

capitals gironins l’any 1364.  

 La seva clientela es va concentrar, de nou, entre la vila (21 operacions, 

el 26% del total), els masos de l'entorn (10 contractes, el 12%) i les parròquies 

adjacents de Vidreres, Sils, Maçanet o Vilobí d’Onyar (15 contractes, el 19%). 

                                            
464 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 17, f.72r (1340-VII-21). 
465 Quatre drapers, 1 mercader de draps de lli, 1 notari i 1 individu al qual no se li assignà 
professió.  
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Els habitants de Lloret, amb 1 sola operació registrada, podrien haver perdut 

els incentius per desplaçar-se a la vila. Tal i com hem constatat anteriorment, el 

comerç a Caldes de Malavella es trobava en un moment de contracció, 

acompanyant el declivi demogràfic posterior a les epidèmies de 1348 i 1362 i a 

la guerra amb Castella. En aquest context, els Vives van saber acaparar la 

major part de les xarxes comercials que havien unit la vila amb Girona. 

  En aquest cas, l'oportunitat de descriure l'activitat comercial dels Vives 

a Caldes de Malavella ens l’ofereix el buidatge de la documentació local i 

també alguns sondeigs efectuats en els protocols del notari de Girona 

Bartomeu Tort466. 

 Els negocis dels membres d'aquesta família a la vila es remunten a la 

dècada de 1330. Els Vives, són, de fet, un llinatge originari de Caldes de 

Malavella. Pere Vives, casat amb Sibil·la, fou ja un actiu comerciant de gra 

local que abans de 1340 va aconseguir situar-se en una posició acomodada en 

el marc de la comunitat467. El matrimoni va tenir fins set fills, tres dels quals, 

Bernat, l'hereu universal del pare, Guillem i Bartomeu, acabarien per instal·lar-

se a Girona per a desenvolupar carreres professionals d’èxit468. 

  A partir de l’estiu del 1355 Guillem Vives reapareix de forma fugaç en 

la documentació de Caldes intitulant-se com civis Gerunde469. Sabem que 

durant els següents anys, en solitari i en companyia del seu germà Bernat, va 

gestionar des de Girona diferents negocis crediticis amb clients provinents de 

parròquies situades al sud-est de la ciutat470. Finalment, a partir de 1362, 

documentem de nou la seva presència regular a Caldes, conjuntament amb el 

seu germà i aquesta vegada dedicats a la venda de draps471.  

                                            
466 Agraïm algunes d’aquestes referències a l’Albert Reixach i Sala. 
467 Vegeu, per exemple, la compra d'un alberg a la vila per la notable quantitat de 1.600 s., que 
a més, ocasionaria un episodi de pressió immobiliària sobre les antigues propietàries de 
l'edifici, que sembla que es resistien a abandonar-lo. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-
Llagostera, CL 15, f.82-83r (1339-V-3) i CL 15, f. 84r (1339-V-3). 
468 Vegeu el testament de Pere Vives redactat el 13 de juny de 1348: AHG, Notaria de Caldes-
Llagostera, CL 37, f.122v-123r (1348-VI-17), en què va nomenar hereu universal al seu fill 
Bernat. Pere Vives moriria poc després. Entre els fills de Pere cal destacar a Bartomeu Vives, 
que s'havia convertit com a mínim des de 1346 en un dels notaris públics de la ciutat de 
Girona. 
469 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 49, f. 21r (1355-VIII-3). 
470 Per exemple, ja a la dècada de 1360, la compra de violaris a Hostaric [AHG, Notaria de 
Girona, Gi-05, 261, s.f. (1362-X-5)] o el préstec de numerari a habitants de la parròquia de 
Vilobí d’Onyar [AHG, Notaria de Girona, Gi-05, 264, s.f. (1363-XI-7)].  
471 Vegeu, per exemple, la primera d'aquestes operacions que tenim documentada, en la qual 
Guillem Vall·llosera, de Vidreres, va reconèixer un deute de 34 s. 7 d. a Guillem i Bernat Vives, 
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 S’ha localitzat la constitució, el febrer de 1364, del que probablement 

fou la seva segona societat comercial472. En aquesta empresa, d’un costat, 

Guillem Vives invertia 243 l. 18 s. 10 d., mentre que paral·lelament, el seu 

germà Bernat i aquesta vegada també la seva cunyada Francesca (la vídua de 

Bartomeu Vives) n’aportaven exactament el doble, 487 l. 17 s. 8 d. Durant dos 

anys es disposava que els actors societatis operatorium draperie debent tenire 

et regire in villa de Calidis, convertint a més un obrador que Guillem Vives ja 

posseïa a la vila com la base d'operacions del negoci. Concretament, Guillem 

es desplaçaria a Caldes qualibet die lune, pro faciendo negocia societatis i, a 

canvi, aquest percebria 300 s. addicionals quan la companyia es dissolgués. 

  Aquesta societat comercial va centrar l'activitat de Guillem Vives, 

motiu pel qual en algun moment abans de 1365 va tornar a residir, 

transitòriament, a la vila de Caldes de Malavella473. Durant aquest període 

Guillem degué aprofitar-se de la informació i de les xarxes comercials que anys 

enrere havia falcat en el marc de les seves activitats com a habitant prominent 

de la vila474. D'aquesta manera, juntament amb els seus associats, va poder 

acaparar gran part del comerç gironí a Caldes.  

 Documentem la liquidació de la societat comercial de draps a través de 

dos documents extraordinaris, datats el 3 i el 4 de juliol de 1366 i que ocupen 

23 folis d'un llibre d’actes notarials de Girona475. Aquests instruments, són, de 

fet, la repartició dels deutes -en funció del capital inicial aportat- contrets amb 

els Vives pels seus clients. A aquest efecte es va copiar el contingut del llibre 

de comptes de la societat, indicant el nom de cada deutor, la seva procedència, 

el volum del deute contractat amb els drapers i el tipus de producte. Això 

                                                                                                                                
drapers de Girona, per la compra de draps: AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 61, f. 13v 
(1362-VIII-8). 
472 AHG, Notaria de Girona, Gi-05, 270, s.f. (1364-II-27). 
473 En una àpoca de rebuda, datada el març de 1365, per exemple, documentem a Guillem 
Vives, de Girona, nunc habitante in Calidis: AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 70, f. 258v 
(1365-III-11). Vives es va resituar en una posició social privilegiada en el context local. Exemple 
d'això és el fet que juntament amb el batlle senyorial Arnau Sibil, va ser nomenat per la 
universitas col·lector de llegats i deixes pies dels difunts de Caldes per a 1363 i 1364: AHG, 
Notaria de Caldes-Llagostera, CL 70, f. 170r (1364-X-7). 
474 De fet, segons els indicis que ofereix la documentació, no pot afirmar-se que mai hagués 
tallat els vincles amb Caldes i els seus veïns. És significatiu, en aquest sentit, que encara vivint 
a Girona, en algun moment hauria actuat com a intermediari dels pagaments d'habitants de 
Caldes a d’altres mercaders de Girona. Vegeu, per exemple, AHG, Notaria de Girona, Gi-05, 
264, s.f. (1363-IX-20). 
475 AHG, Notaria de Girona, Gi-05, 281, s.f. (1366-VII-3) i Gi-05, 281, s.f. (1366-VII-4). 
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ofereix una instantània, anterior a juliol de 1366, sobre el negoci de draps que 

els Vives regentaven a Caldes.  

  Sense pretendre estendre’ns en la descripció d'aquests documents -

que tal vegada mereixerien una edició-, pot advertir-se que en aquell moment 

la societat era creditora de 354 clients, amb un deute total de 14.354 s. El 96% 

d'aquest diners corresponia a la venda de draps a crèdit. El primer document 

cedia a Bernat Vives i a Francesca, la seva cunyada, 9.483 s. en deutes, 

mentre que el segon instrument traspassava a Guillem Vives 4.871 s., entre els 

quals es van incloure els citats 300 s. addicionals per la tasca específica 

desenvolupada en la companyia. 

  La mitjana de deutes registrats era de 39 s., essent el 92% inferiors 

als 100 s. Es documenten sumes insignificants, com els 2 d. que devia Pere 

Martorell, de Caldes, però alhora quantitats respectables, com els 595 s. que 

havien costat els draps comprats per Arnau Colomers, un individu emparentat 

amb la baixa noblesa local.    

 La pròpia vila i els masos del territori de Caldes concentraven 85 i 19 

contractes respectivament (amb deutes de 4.147 s i 889 s). Els habitants de 

tots dos espais eren responsables del 37% del capital degut als Vives. A més, 

l'àrea d'influència traçada per la venda de draps continuava dibuixant una zona 

de penetració comercial que anava més enllà del territori de Caldes, destacant 

en aquest sentit les veïnes parròquies de Llagostera (56 contractes, 1.646 s. en 

deute) i Vidreres (50 contractes, 1.450 s en deute). 

 Val a dir que en paral·lel a la venda de draps, els fragmentaris 

documents de la cort del batlle que es conserven per a aquesta època mostren 

els Vives exercint pressió sobre els seus clients a través de mecanismes 

semblants als que s’han constatat en el cas dels Tortosa de Queixàs, destinats 

a l'obtenció dels excedents agrícoles dels seus clients476. Dissolta l'empresa 

amb Bernat i Francesca, Guillem Vives seguiria amb aquesta mateixa dinàmica 

comercial fins a finals de la dècada de 1360.  

 Amb tot, pot constatar-se que malgrat presentar trajectòries diferents, 

els Tortosa de Queixàs i els Vives van compartir un mateix sistema comercial, 

                                            
476 Per exemple, a través d'empares sobre les collites [AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 
70, f. 158r (1364-IX-3)] o a través de la negociació per percebre quantitats de gra [AHG, Notaria 
de Caldes-Llagostera, CL 70, f. 209r (1364-XII-13)]. 
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centrat en la venda de draps des d'un node regional, la vila de Caldes de 

Malavella, que a la vegada generava una extensa xarxa clientelar. De forma 

més explícita en el primer cas i més veladament en el segon -degut a 

l’escassetat documental-, també s’ha evidenciat que la venda de draps va 

acompanyar-se d'una estratègia dirigida a adquirir els excedents de les collites 

dels seus clients.  

 
 8.3. Conclusions  
 
 Amb les fonts notarials i els registres de la cort del batlle jurisdiccional, 

es poden descriure noves característiques d’una vila-mercat, Caldes de 

Malavella, durant els anys centrals del segle XIV. A escassos quilòmetres al 

sud-est de Girona, aquest nucli comptava amb elements clarament urbans, 

especialment aquelles infraestructures centrals (el mercat, la notaria o la cort 

jurisdiccional) que la convertien en lloc de referència per a l'espai rural del seu 

propi entorn.  

 A més, gaudint de relativa estabilitat institucional, de proximitat amb 

Girona i d'un efectiu sistema de comunicacions, aquest nucli va ser utilitzat per 

companyies de mercaders gironines com a punt nodal per a la distribució del 

capital urbà. Aquestes companyies oferien productes manufacturats a crèdit -

com ara els draps, l’objecte d’aquest capítol- per a una demanda local en 

creixement. Aquest negoci en concret generà àmplies xarxes clientelars que 

anaven més enllà de la vila, introduint-se en els espais rurals i també en les 

parròquies veïnes que no estaven dotades de mercats o on no s'oferien 

exactament els mateixos productes. 

 Aquestes mateixes xarxes van servir per obtenir els excedents agraris 

dels masos i reorientar-los cap al mercat urbà. A través d'unes relacions que ja 

estaven constituïdes, els mercaders especialitzat en els draps de llana obtenien 

amb certa facilitat les collites per ampliar el seu marge de negoci.  

 Des del punt de vista del productor, les collites havien de ser 

col·locades, també, al mercat. Per tant, no hauríem de situar sistemàticament 

als agricultors com la part que sortia perdent d’aquestes dinàmiques 

comercials. Aquests mercaders constituïen una opció segura per a col·locar els 

excedents agrícoles? Possiblement sí, ja que l'activitat cíclica dels gironins a la 

vila garantia que els excedents sempre podien ser col·locats. Alhora, aquestes 
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vendes permetien a la pagesia accedir a certs nivells de consum de productes 

manufacturats, específicament els draps. Concentrar totes dues activitats en un 

sol mercader (la compra de draps i la venda de cereals) fins i tot podria 

permetre'ls consumir independentment dels recursos acumulats en un moment 

concret.  

 A més, cal destacar que, quan els habitants d'aquestes explotacions 

quedaven exposats a situacions de morositat a causa de la compra de draps a 

crèdit, els mecanismes jurisdiccionals iniciats contra aquests no resultaven 

excessivament intrusius. Tal com s’ha pogut constatar, la major part de les 

accions instades pels creditors no eren executives, sinó que es limitaven a la 

denúncia o la requisa, en tot cas provisional, de béns. Utilitzant aquests 

mecanismes coercitius sobre els clients morosos, els mercaders gironins 

podien forçar la negociació (per exemple sobre el preu de venda), d'una part de 

les collites.  

Si la hipòtesi és vàlida, les corts jurisdiccionals d’abast local serien 

parcialment utilitzades amb fins que no eren directament contenciosos (amb 

objectiu de recuperar un deute), sinó com una plataforma per instar a la 

negociació. Aquesta negociació tenia com a objectiu principal que les elits 

econòmiques, locals o forasteres, acaparessin l’excedent agrícola477.  

  Cal no oblidar, d'altra banda, que els sistemes clientelars generats per 

aquests negocis que han estat descrits involucraven una part destacada de la 

població. És per aquesta raó que les xarxes tenien efectes específics sobre 

l'espai local, concretament en la generació de vincles familiars (alguns 

mercaders gironins originàriament provenien de Caldes o d’altres van acabar 

emparentant-se amb famílies locals) i també laborals (en alguns casos aquests 

gironins empraven a peons o treballadors de la mateixa vila). La seva mateixa 

presència fins i tot podia suscitar certa conflictivitat social o la configuració de 

bàndols478. En futurs estudis haurien de tenir-se en compte, doncs, que les 

                                            
477 Tal i com hem demostrat en un exercici comparatiu entre les corts locals de Caldes de 
Malavella i de Sant Feliu de Guíxols a MARCÓ, Xavier; SALES I FAVÀ, Lluís, “Crèdit i 
estratègies...” op. cit. 
478 Aquest és el cas, per exemple, del conflicte perllongat - del qual desconeixem les raons 
exactes - entre el mercader de Girona Ramon Massot, actiu comerciant a la vila, i Arnau Roig, 
un habitant de Caldes. Vegeu, entre d’altres actes que ho testimonien, AHG, Notaria de 
Caldes-Llagostera, CL 23, f. 27v (1342-IX-9). El mateix Bernat Vives hauria estat l’any 1368 
víctima d’una agressió per part d’un grup d’homes de Caldes. Concretament, sabem que el 
1368-VIII-14, la cort local va fer una citació pública per tal que compareguessin per a declarar 
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xarxes comercials no només van dinamitzar els intercanvis entre la població 

rural i les ciutats regionals, sinó també van incidir en l’estructura social 

d’aquestes viles i del seu entorn.  

 
  

                                                                                                                                
els germans Guillem i Llorenç Albert. Aquell mateix dia, juntament amb d’altres persones, 
haurien esvahit amb armes a dins del terme de Caldes al gironí Bernat Vives, mentre se’n 
tornava cap a la ciutat. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 583, f.18v (1368-VIII-14). 
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9. LA RAMADERIA COMERCIAL I EL CRÈDIT AL MASSÍS DE LES GAVARRES 
 
Aquest capítol, centrat en el massís de les Gavarres i en les planes que 

l’envolten entre 1330 i 1370, aborda en un primer apartat les comandes de 

bestiar que eren els contractes més característics a través dels quals les 

famílies pageses van obtenir bestiar en aquest període. En el segon apartat, 

s’estudia la dinàmica del mercat de bestiar pagès en aquesta àrea per més 

endavant, en el tercer epígraf, descriure cadascun dels tipus d’animals que 

entraven en les transaccions. Finalment, en la darrera part del capítol s’incideix 

en el paper del bestiar en l’economia del mas i en quins grups socials van 

participar, com a tractants, en aquest mercat. 

 La historiografia ibèrica del darrer mig segle ha centrat alguns esforços 

en l’estudi de la transhumància baixmedieval i moderna, així com de les 

institucions locals (lligallos) i supraregionals (les mestes) que la sostenien479. El 

sistema de pastures, la seva gestió i els conflictes entre companyies ramaderes 

o localitats són un altre grup de temes que, en paral·lel, han configurat les 

línies de recerca480.  

 En concordança amb aquest interessos, per a l’edat mitjana central i els 

darrers segles del període, el focus ha recaigut sobre la ramaderia senyorial,  

controlada sovint per les grans institucions monacals481. En aquesta esfera, a 

Catalunya i a l’Aragó hi ha un bon nombre de treballs que fan èmfasi en la 

                                            
479 L’obra seminal en els estudis sobre la Mesta castellana és la de KLEIN, Julius, The Mesta. A 
study in spanish economic history: 1273-1836, Harvard University Press, Cambridge, 1920. 
Vegeu un bona síntesi de treballs sobre les institucions de la transhumància a FERNÁNDEZ 
OTAL, José Antonio, “La ganadería y la transhumancia en Aragón: una visión historiográfica” in 
CASTÁN, Esteban; SERRANO, Lacarra (coord.), La transhumancia en la España mediterránea. 
Historia, Antropología, Medio Natural, Desarrollo natural, Ceddar, Saragossa, 2004, p. 109-175. 
480 Per exemple en els casos de FERRER I MALLOL, Maria Teresa, “Les pastures i la ramaderia a 
la governació d'Oriola en el segle XIV”, Miscel·lània de textos medievals, 7 (1994), p. 79-139 i 
de la mateixa autora, “Emprius i béns comunals a l’Edat Mitjana”, in BUSQUETA, Joan J.; 
VICEDO, Enric (eds.), Béns comunals als Països Catalans i a l'Europa contemporània: sistemes 
agraris, organització social i poder local als Països Catalans, Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida, 
1996, p. 33-65; o de FERNÁNDEZ TRABAL, Josep, “Aprofitaments comunals, prats i pastures al 
delta del Llobregat (segles XIV-XV). Conflictes per a la utilització de l'espai a la Baixa Edat 
Mitjana”, Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 10 (1989), p.189-220 i del mateix autor  
“Béns comunals a l'Edat Mitjana: un estat de la qüestió”, in BUSQUETA, Joan J.; VICEDO, Enric 
(ed.), Béns comunals... op.cit., p. 67-74. Vegeu també RIERA MELIS, Antoni, “El valor dels erms: 
la gestió de les pastures a Catalunya (segles XI-XIII)”, in SABATÉ, Flocel (ed.), Natura i 
desenvolupament. El medi ambient a l’Edat Mitjana, Pagès Editors, Lleida, 2007, p. 221-250.  
481 En són només un parell d’exemples ERITJA, Xavier, “Hàbitat i espai ramader a la regió de 
Lleida (s.XII)” in BUSQUETA, Joan J.; VICEDO, Enric (ed.), Béns comunals... op.cit., p. 75-90 o 
també HINOJOSA MONTALVO, José Ramon, “La ganadería en el Elche medieval”, Anales de la 
Universidad de Alicante. Historia Medieval, 14 (2003-2006), p. 145-208. 
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relació muntanya-plana, incidint en la zona del Pirineu però també en la resta 

d’escales del cicle transhumant482. 

 D’altra banda, la ramaderia estant que majoritàriament es trobava en 

mans de la pagesia o custodiada per aquesta, ha estat un assumpte força 

menys garbellat i que avui encara no compta amb monografies483. La imatge 

dels bous esquelètics i els xais de pes escàs evocada per Fernand Braudel484 

potser sura encara en bona part de la literatura dels historiadors ruralistes; 

autors que descriuran la cria de bestiar de forma secundària, tot categoritzant-

la com una activitat de complementarietat, sotmesa a la preeminència de 

l’agricultura i fortament limitada pel que fa al creixement dels ramats485. 

 Amb la introducció dels paradigmes historiogràfics de la revolució 

comercial baixmedieval i també del vincle mas-ciutat, la ramaderia pagesa té 

l’oportunitat d’abandonar la zona de penombra. En el trànsit dels segles XII al 

XIII, a partir de l’extensió de les viles-mercat que centralitzaven un espai rural, 

sabem avui que el pagesos van poder ampliar l’estoc de bestiar. A la vegada, a 

aquests mercats, hi aportarien l’excedent ramader per a la seva 

comercialització. A més, els pagesos hi haurien manllevat bestiar per a 

l’engreix. Un manlleu que es donava en el marc d’operacions comercials per les 

                                            
482 Vegeu treballs de diferents espais: LALIENA CORBERA, Carlos; UTRILLA UTRILLA, Juan F.; 
NAVARRO ESPINACH, Germán, "La evolución histórica del paisaje rural en los Pirineos durante la 
Edad Media: explotación agropecuaria y recursos forestales", in SABIO, Alberto; IRIARTE, Iñaki. 
(ed.), La construcción histórica del paisaje agrario en España y Cuba, Instituto de Estudios 
Altoaragoneses-Universidad de Zaragoza-Los Libros de la Catarata, Saragossa, 2003, p. 53-
64; DENJEAN, Claude, “Gens des villes ou peuples des montagnes? Regards sur les Pyrénées 
(XIIe-XVe siècle)”, Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de 
l'enseignement supérieur públic, 34 (2003), p. 293-314; CODINA VIALETTE, Olivier, “Del dret d'orri 
al cortó. Evolució de la ramaderia ovina a Andorra (segles XV-XIX)”, Estudis d’Història Agrària, 
18 (2005), p. 91-110. 
483 Tot i que sí amb treballs aïllats i de gran interés, d’entre els quals destaquen els centrats a 
les comarques de Castelló, una regió que al segle XV presentava una ramaderia ovina 
integrada en circuits internacionals de comerç de la llana. Vegeu per exemple GUINOT, Enric, 
“La ramaderia al Maestrat medieval: entre l'expansió i la crisi”, Estudis Castellonencs, 5 (1992-
1993), p. 255-274 i VICIANO, Pau, “El mercat d’animals de treball en una vila valenciana al segle 
XV”, Recerques, 52-53 (2006), p. 141-159. 
484 BRAUDEL, Fernand, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, 
Fondo de Cultura Económica, Mèxic D.F., 1963. 
485 Sobre la història de la ramaderia, vegeu la col·lecció de treballs aplegats fa ja més de 20 
anys per  GIRALT I RAVENTÓS, Emili, Contribució a una bibliografia per a la història de la 
ramaderia i la veterinària als Països Catalans: IV Col·loqui d’Història Agrària, Universitat 
Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 1995. També publicades en aquell període, resulten molt 
suggeridores les propostes de Manuel Riu sobre les tasques historiogràfiques pendents en el 
camp de la ramaderia: RIU RIU, Manuel, “Ramaderia i arqueologia a Catalunya medieval”,  in 
La vida medieval als dos vessants del Pirineu. 3r Curs d'Arqueologia d'Andorra del 30 de 
setembre al 4 d'octubre de 1991, Govern d’Andorra, Andorra la Vella, 1995, p. 110-122.  
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quals ulteriorment es conduïa els animals cap als centres de consum urbans. 

La descripció d’aquests viatges d’anada i de tornada, amb animals o amb 

productes derivats, és el que defineix el plantejament del present capítol.  

 L’àrea estudiada en aquest cas és el massís de les Gavarres i tres de 

les planes que l’envolten: la part nord de la plana selvatana, la part meridional 

de la plana del Ter i la vall d’Aro. Les Gavarres són un espai d’uns 40.000 ha. 

de muntanya baixa mediterrània al nordest català. De forma allargassada, 

s’estén entre la ciutat de Girona i Calonge, a tocar de la costa del Mediterrani. 

A la baixa edat mitjana, com avui, els principals nuclis habitats se situaven a les 

depressions que envolten el massís. Els habitants dels masos de la muntanya 

s’hi traslladaven periòdicament per anar a mercat. 

 Aquest capítol ha estat elaborat amb una base documental ben extensa, 

corresponent a les actes dels notaris, i secundàriament dels registres de cort 

del batlle, de cinc d’aquestes localitats: Caldes de Malavella i Cassà de la 

Selva a l’oest, Sant Feliu de Guíxols a la vall d’Aro, i Corçà i Monells al vessant 

empordanès. Cadascuna d’aquestes comunitats comptava amb una sola 

oficina notarial, que solia ser de destret senyorial. 

S’han exhumat totes les notícies relatives a la ramaderia i el bestiar d’un 

total de 142 registres de protocols notarials; 47 corresponen a Caldes, 22 a 

Cassà, 18 a Monells, 13 a Corçà i 42 a Sant Feliu. A més a més, cal comptar  4 

registres de cort de Monells i 18 de Caldes i Cassà. La cronologia coberta per 

aquests registres és desigual entre les notaries (cf. taula 1, a l’apèndix). En 

alguns casos presenten buits importants. Tal i com s’aprecia al gràfic 1, a 

l’apèndix, Caldes de Malavella i Cassà de la Selva són les dues localitats més 

ben representades. En el primer cas, entre 1330 i 1370, es disposa de les 

actes corresponents a 326 mesos d’un total de 492 (66%). L’extrem oposat és 

Corçà, notaria per la qual tan sols es conserven les actes de 112 mesos, que 

corresponen al 22,7% i on la primera sèrie consistent de dades no apareix fins 

el 1352. 

D’altra banda, el capítol també es nodreix de notícies provinents de 4 

registres del notari gironí Ramon Viader (amb una cronologia corresponent als 

períodes 1328-1329 i 1338-1340), qui entre d’altres va treballar amb un cert 
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nombre de clients provinents de la zona de les Gavarres més propera a 

Girona486. 

 
9.1. Les comandes de bestiar a mitjan segle XIV: estructura 

documental, l’exercici i l’execució 
 
En els darrers anys s’ha assenyalat l’important augment de l’activitat 

ramadera en l’àmbit rural de l’Europa occidental ja a les acaballes del segle 

XIII, i sobretot durant la centúria posterior487. Durant el segle XIV, la minva de 

mà d’obra disponible provocada per les catàstrofes demogràfiques hauria fet 

disminuir la superfície cultivada al continent i l’abandonament de les terres 

marginals i més improductives. Al seu torn devia disminuir la demanda de gra, 

fent caure els preus agrícoles. El resultat de tot plegat fou la tendència dels 

pagesos i també dels senyors a convertir en pastures terres anteriorment 

dedicades al conreu i centrar els esforços en la ramaderia. En comparació a 

l’agricultura, la ramaderia és una activitat jutjada com a menys exigent en 

relació a la força de treball necessària, però que en canvi requeria de més 

superfície de terra per a les pastures. 

Parlar d’un canvi radical en el model productiu pot resultar operatiu per a 

l’Europa del nord i atlàntica, especialment per a les regions muntanyoses488. 

Mentrestant, a les zones no pirinenques de Catalunya, els canvis devien 

produir-se de forma progressiva i amb diàleg amb l’agricultura. L’extensa 

documentació disponible per a la catorzena centúria apuntaria un increment 

general de l’activitat ramadera al llarg d’aquest període en comparació al segle 

precedent. Aquí, l’auge d’aquesta activitat estaria sobretot lligat a 

l’especialització de les ciutats, que eren grans centres consumidors de carn, 

especialment de boc, de moltó, dels bovins o de l’aviram. Aquests centres 

urbans eren també les seus d’alguns dels processos d’una indústria drapera en 

                                            
486 AHG, Notaria de Girona, Gi-04, 1; Gi-04, 2; Gi-04, 3; Gi-04, 4. 
487  CAMPBELL, Bruce M.S, “Land, Labour, Livestock and Productivity Trends in 
English Seignorial Agriculture, 1208-1450” in CAMPBELL, Bruce M.S; OVERTON, Mark (eds.), 
Land, Labour and Livestock: historical studies in European agricultural productivity, Manchester 
University Press, Manchester, 1991, p. 144-182, i del mateix autor, English seigniorial 
agriculture 1250-1450, Cambridge, Cambridge University Press, 2000. Vegeu també les 
reflexions de MORARD, Nicolas, “L’élevage dans les Préalpes fribourgesoises: des ovins aux 
bovins (1350-1550)”, in FOURNIER, G. (ed.), L’élevage et la vie pastorale dans les montagnes de 
l’Europe, Institut d’Etudes du Massif Central, Clermont-Ferrand, 1984, p.15-26 
488  BOIS, Guy, La gran depresión medieval: siglos XIV-XV. El precedente de una crisis 
sistémica, PUV, València, 2001, p. 79-80. 
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creixement que requeria la llana dels ramats d’ovins489 i de l’adoberia, que 

processava els cuirs. L’engreix i custòdia del bestiar destinat al mercat urbà 

tenia lloc prioritàriament al medi rural, en convivència amb l’agricultura i amb 

esquemes no sempre transhumants. Aquest apartat centra l’atenció sobre 

aquests processos en un territori concret: les Gavarres i el seu entorn més 

proper. 

La documentació disponible proporciona una àmplia gamma de notícies 

sobre la cabanya de bestiar en aquest espai geogràfic490. En tenim referències 

en els capbreus senyorials (que solen citar els censos prestats en forma 

d’animals o de productes secundaris), en la documentació generada pels 

delmadors que gravaven alguns productes ramaders, o en els diferents 

contractes i arrendaments assentats en els protocols notarials. Entre aquests 

darrers, destaquen els relatius a la fiscalitat (les imposicions de la carn, el dret 

de barra, els diferents impostos sobre la renda) i als monopolis senyorials (les 

carnisseries de les viles i també les ferreries). Tampoc poden oblidar-se la 

riquesa de detalls oferta pels massa fugissers inventaris de masos. Ara bé, la 

presència de la ramaderia en aquest espai geogràfic s’acredita de forma més 

sòlida gràcies als contractes generats en el mercat de bestiar. Closos entre 

particulars, aquests contractes són els arrendaments i els lloguers d’animals, 

les compravendes de bestiar (les àpoques i debitoris per aquests conceptes) i, 

sobretot, les comandes.  

La comanda de bestiar fou una modalitat de negoci estesa arreu de 

l’Europa occidental durant el període baixmedieval que, a grans trets, consistia 

en la cessió temporal de bestiar d’un comandant a mans d’un comendatari, a 

canvi d’una quantitat de diners que podia ser, o no, proporcional al benefici 

obtingut amb l’explotació dels animals. Ens interessem per aquest producte 

tant per la seva ubiqüitat a les fonts com perquè fins a dia d’avui ha estat 

relativament descuidat per la historiografia. Tot i que aquest és un estudi de 

cas efectuat a partir del buidatge de protocols notarials de cinc localitats de 

l’àmbit de les Gavarres (Caldes de Malavella, Cassà de la Selva, Sant Feliu de 

                                            
489 Vegeu FERRER I MALLOL, Maria Teresa, “Emprius i béns comunals...”, op.cit. 
490 Tal i com destacava MALLORQUÍ, Elvis, “Masos agraris o ramaders? El cas de Cruïlles i Sant 
Cebrià dels Alls a la primera meitat del segle XIV”, in BOLÒS, Jordi; JARNE, Antonieta; VICEDO, 
Enric (eds.), Família pagesa i economia rural : VII Congrés sobre Sistemes agraris, organització 
social i poder local, Diputació de Lleida - Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida, 2010, p. 169-199. 
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Guíxols, Monells i Corçà), les reflexions que hi proposem volen ser una 

contribució a la recerca sobre les formes de vida de la pagesia en un context 

més general. 

Entre les tres tipologies documentals relatives al mercat de bestiar que 

resulten més freqüents (compravendes, debitoris per compravendes i 

comandes de bestiar)491, s’han localitzat un total 3.082 documents als volums 

pertanyents a les notaries esmentades (cf. taula 25). Tal i com s’ha indicat, 

aquest buidatge correspon a cronologies desiguals i a sèries de protocols que 

presenten interrupcions. Les comandes de bestiar representen pràcticament 

tres quartes part dels documents, si bé a Cassà de la Selva fins el 87% del 

negocis relatius al bestiar passaven per la contractació d’una comanda. En el 

pol oposat, a Monells, el volum de debitoris i de comandes de bestiar no és tan 

desigual (42% els primers, 53% els segons). 

 
Taula 25. Tipus documentals relacionats amb el mercat de bestiar a les notaries 
de les Gavarres (c. 1330-1370) 
 

 debitoris per 
compravendes 

compravendes comandes 
de bestiar  

Cassà S. 37 (11%) 6 (2%) 287 (87%) 
Caldes M. 414 (24%) 55 (3%) 1.252 (73%) 
St. Feliu 36 (13%) 22 (8%) 216 (79%) 
Monells 272 (42%) 36 (6%) 344 (53%) 
Corçà 14 (13%) 3 (3%) 88 (84%) 
Total 773 (25%) 122 (4%) 2.187 (71%) 

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 
 Les primeres comandes de bestiar documentades a Catalunya daten de 

la dècada de 1230492, tot i que no és fins el segle següent que van esdevenir 

                                            
491  Els lloguers i arrendaments de bestiar apareixen tan sols de forma testimonial i en 
circumstàncies generalment no relacionades amb la ramaderia pagesa, sinó amb el transport 
de mercaderies. El volum d’àpoques i de debitoris que poden relacionar-se, de forma directa, 
amb la ramaderia és també menor. 
492 SERRA CLOTA, Assumpta, “Entre una ramaderia senyorial i una ramaderia pagesa (segles X-
XIII)”, Estudis d’Història Agrària, 14 (2001), p. 41-62. Aquesta cronologia coincideix amb la que 
constatà per a l’àmbit francès LE MENÉ, Michel, “Les redevances a part de fruits dans l’Ouest de 
la France au Moyen Age”, in Les revenus de la terre, complant, champart, métayage, en 
Europe occidentale (IXe-XVIIIe siècles), Actes des VIIes Journées Internationales d’Histoire de 
l’Abbaye de Flaran. Septembre 1985, Presses Universitaire du Mirail, Auch, 1987, p. 22-23. 
L’autor relacionà l’aparició d’aquests contractes a mitjan segle XIII amb la mitgeria aplicada a 
l’agricultura dels cereals, ja que ambdós (cessió del bestiar i de la terra) solien produir-se de 
forma conjunta. A Mugello, al segle XV, els senyors de la terra que cedien terres en règim de 
parceria proporcionaven a la vegada préstecs i animals en règim de mig lucre per afavorir la 
instal·lació de la pagesia en els seus dominis. Vegeu JEAN EMIGH, Rebecca, “Loans and 
livestock: comparing landlords’ and tenants’ declarations from the Catasto of 1427”, The Journal 
of European Economic History, 25, 2 (1996), p. 705-723.  
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omnipresents en els àmbits rurals a la Corona d’Aragó. Es presenten sota 

diferents denominacions i modalitats, en funció de l’espai regional i de les 

contingències ecològiques. Així, mentre a la Mallorca posterior al repartiment 

feudal s’ha documentat que els grans ramats de bestiar podien ser entregats 

juntament amb esclaus que tenien l’encàrrec de custodiar els animals493, al 

Maestrat els contractes de mitjaneria eren la forma que trobaven els 

intermediaris locals per a col·locar el bestiar entre els seus veïns més 

pobres494. Posteriorment, els entregarien als mercaders italians, que n’eren els 

titulars, i de fet monopolitzaren el mercat local al llarg del segle XV. A la 

Cerdanya, per contra, al final del segle XIII es detecten més compravendes que 

no pas comandes de bestiar, tot i que s’escollia un o altre negoci en funció del 

tipus d’animal i del seu rendiment495. La comanda de bestiar apareix, per tant, 

com un contracte enormement versàtil. 

 A les Gavarres baixmedievals tractem amb comandes de bestiar 

acordades entre veïns (habitants del mateix veïnat o parròquia) o bé 

assignades pels mercaders provinents de centres urbans. Localitzem, en tot 

cas, ramats de volum reduït en mans de famílies pageses i que podien 

constituir la darrera baula d’un mercat integrat de bestiar que s’estenia fins a 

les ciutats consumidores.  

Entre 1328 i 1371, a les notaries de les Gavarres es localitzen dues 

grans modalitats de comandes de bestiar. D’una banda, existí la comanda a 

mig lucre, per la qual el comendatari prometia el retorn del capital inicial aportat 

pel comandant a través del bestiar, a més d’una part proporcional dels guanys 

obtinguts amb el seu rendiment (cf. doc. 34 a 39)  D’altra banda, es documenta 

la modalitat que en aquest estudi es descriu com a comanda de dipòsit simple, 
                                            
493  SOTO, Ricard, “Ovelles, vaques, porcs i eclesiàstics (algunes consideracions sobre la 
ramaderia balear a l’Edat Mitjana, segles XI-XIV)”, Estudis d’Història Econòmica, 1 (1992), p. 
13-29. 
494 Vegeu, entre d’altres, GUINOT, Enric, “La ramaderia al Maestrat...” op.cit. i també ROYO 
PÉREZ, Vicent, “Elits rurals i xarxes mercantils al nord del País Valencià baixmedieval. El 
comerç i la manufactura de la llana a Vilafranca (1393-1412)”, Recerques, 60 (2010), p. 25-56. 
Vegeu la bibliografia recollida per aquest darrer al respecte. 
495 RENDU, Christine, “Un aperçu de l’économie cerdane à la fin du XIIIème siècle: draps, bétails 
et céréales sur le marché de Puigcerdà en 1280-1281”, Quaderns d’Estudis Cerdans, 1 (1991), 
p. 85-106, especialment p. 91 i 92. Vegeu per últim les diferents opcions contractuals de la 
ramaderia altaragonesa en els segles XV i XVI, on es plantejaven solucions molt semblants  a 
les que es descriuen a continuació pel cas gavarrenc: comandes a mig guany o mediaterías, 
comandes simples i arrendaments de bestiar: GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, Documentos 
sobre ganadería altoaragonesa y pirenaica (siglos XV y XVI), ed. El Justícia de Aragón, 
Saragossa, 2007. 
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que formalment era una cessió de bestiar sense altra condició que la restitució 

dels animals a demanda del comandant (cf. doc. 29 a 33). Del total de 2.187 

comandes de bestiar localitzades, el 52% presenten el conjunt de clàusules 

pròpies de les comandes a mig lucre (1.132), mentre que el 48% restant 

(1.055) són dipòsits simples496. En dues notaries en concret, Sant Feliu de 

Guíxols i Corçà, les comandes a mig lucre esdevingueren a mitjan segle XIV 

pràcticament hegemòniques en aquest negoci. A la primera localitat 

representen el 93% del total de comandes contractades i a la segona, el 86%.  

 Atenent a l’estat de la recerca i a les necessitats historiogràfiques 

detectades, aquesta secció se centra primer en les formalitats del negoci (el 

contracte, el clausulat propi de les diferents modalitats o l’execució), per 

suggerir més endavant els usos efectius que pogué tenir la comanda de bestiar 

a mans dels actors econòmics de les Gavarres a la baixa edat mitjana.  

 
9.1.1. L’estructura bàsica de les comandes de bestiar 

 
 Tot i que les clàusules, i sobretot la seva disposició i ordre, poden variar 

d’una comanda de bestiar a una altra, hi ha unes constants que permeten 

identificar com a tal aquesta tipologia documental. Es tracta de característiques 

compartides per les cinc notaries gavarrenques que han estat estudiades. Cal 

dir que les fórmules no pateixen cap modificació rellevant al llarg del marc 

cronològic analitzat. A continuació es descriuen les principals clàusules de les 

comandes de bestiar. S’assenyalen, quan és necessari, les variacions més 

importants que podien aparèixer en funció de les necessitats de les parts que 

actuaven en el contracte. En darrer terme es fa èmfasi en aquells girs i 

fórmules que donen sentit, específicament, a les comandes a mig lucre. 

En les comandes de bestiar, els atorgants, és a dir, els comendataris, 

s’identifiquen mitjançant el nom, el patronímic i el lloc d’origen. Tal i com era 

habitual en les operacions comercials registrades davant del notari, quan les 

dones actuaven soles s’hi feia constar el nom del marit o del pare, fossin vius o 

difunts. Per tal d’advertir a les parts dels efectes legals que podia comportar la 

                                            
496  Per notaries, la distribució és la següent: Monells, 121 dipòsits simples (35%) i 223 
comandes a mig lucre (65%); Cassà de la Selva, 168 dipòsits simples (59%) i 119 comandes a 
mig lucre (41%); Sant Feliu de Guíxols, 16 dipòsits simples (7%) i 200 comandes a mig lucre 
(93%); Caldes de Malavella, 738 dipòsits simples (59%) i 514 comandes a mig lucre (41%); i 
Corçà, 12 dipòsits simples (14%) i 76 comandes a mig lucre (88%). 
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minoria d’edat (minor dierum) del comendatari, aquesta circumstància també 

podia especificar-se. 

Ja en la part dispositiva, el comendatari reconeixia tenir (recognosco, 

profiteor) el bestiar en comanda. En el període estudiat, les expressions més 

habituals que apareixen en els documents per expressar la tinença dels 

animals van ser me tenere; me habere et tenere; tenere et habuisse et 

recepisse; me habuisse et recepisse ac tenere. En els darrers casos, 

l’expressió d’una transacció ja consolidada -que s’evidencia amb l’ús del temps 

perfet- amb certa seguretat indica que l’atorgament del document s’havia 

produït un temps després de l’acord entre les parts i de la transacció del 

bestiar. Aquesta era una pràctica habitual en els negocis entre particulars al 

medi rural. L’acord era oral, tal vegada massa lluny de l’abast del notari. Tan 

sols quan era possible, hom accedia a l’escrivania pública per sancionar 

l’operació i els seus termes. La visita al notari es produïa de forma rutinària, 

preferentment el dia del mercat setmanal a la vila. Era en aquell moment quan 

l’acta notarial testimoniava una operació que ja s’havia posat en marxa.  

En la majoria de casos, la documentació identifica el contracte genèric 

de comanda, acompanyat-la d’altres conceptes, especialment del de dipòsit i 

de custòdia497. L’adjectiu puro solia complementar aquests exercicis (puro 

deponito, pura comanda). Tanmateix, no apareix específicament assignat a cap 

modalitat de comanda ni resulta més recorrent en cap notaria específica. 

Apareix al llarg del període i de les localitats estudiades. Així, creiem que 

aquest era un recurs que formava part d’un formulari notarial compartit, d’on 

l’escrivà n’extreia els termes de forma genèrica, responent de la tradició de 

cada oficina notarial o del propi aprenentatge com a notari.  

En canvi, deponito/deposito i custodia sí que remeten a una o altra 

modalitat de comanda de bestiar. La mostra de 29 comandes representatives 

de les notaries i de les dècades estudiades de la taula 26, evidencia que el 

primer terme era prioritàriament utilitzat quan es volien descriure els dipòsits 

simples de bestiar, mentre que el segon solia restringir-se a les comandes a 

mig lucre. Aquesta diferenciació no hauria d’estranyar, ja que segons la 

concepció clàssica del dret romà, la institució del dipòsit havia estat 

                                            
497 De forma més escadussera, en les comandes de bestiar els notaris també combinaven el 
terme societate amb els anteriors. 
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especialment considerada com un gest gratuït per la qual l’objecte prestat 

restava immobilitzat en mans d’altri i no podia generar beneficis498. A les 

Gavarres baixmedievals, aquesta era tan sols la ficció jurídica que vestia els 

dipòsits de bestiar, que tal i com veurem ocultava pràctiques econòmiques ben 

atractives. En el cas de la comanda a mig lucre, el rendiment generat per 

l’operació resultava ja explícit en la pròpia acta del contracte499.  

 
Taula 26. Formes de descriure les comandes de bestiar (selecció documental) 
 

notaria | any  dipòsits simples comandes a mig lucre 
Cassà 1328 comanda et puro deposito  
Cassà 1329  comanda et purum deponitum 
Girona 1329 pura comanda et puro deponito pura comanda et deponito 
Monells 1330 pura comanda seu in deponito comanda pura 
Caldes 1331 comanda pura et in deponito  
Caldes 1332  comanda pura et in custodia 
Cassà 1332  comanda pura et custodia 
St. Feliu 1342 comanda vestra et custodia comanda 
Cassà 1350 pura comanda  
Cassà 1350 pura comanda et custodiaa comanda et custodia 
Caldes 1353 pura comanda et deponito comanda et custodia 
St. Feliu 1353  comanda et custodia 
Corçà 1355  comanda 
Monells 1360 pura comanda et puro deposito pura comanda et puro deponito 
Corça 1363 pura comanda  
Cassà 1365 pura comanda vestra et puro deponitob pura comanda 
Caldes 1367 pura comanda vestra et puro deponitoc pura comanda 
St. Feliu 1367 comanda  
Monells 1369 pura comanda et puro deponito comanda et societate 
Cassà 1370 pura comanda vestra et puro deponito  

Fonts, per ordre de la taula: AHG, Notaria de Cassà de la Selva, CL 3, f. 66r (1328-X-16); Notaria de 
Cassà de la Selva, CL 3, f. 77v (1329-II-27); Notaria de Girona, Gi-04, 2 (1329-VIII-18); Notaria de 
Monells, Mn 212 (1330-III-28); Notaria de Monells, Mn 212 (1330-III-23); Notaria de Caldes de Malavella, 
CL 5, f.3v (1331-XI-28); Notaria de Caldes de Malavella, CL 5, f.37r (1332-II-15); Notaria de Cassà de la 
Selva, CL 3, f.190v (1332-VI-5); Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 627 (1342-IV-29); Notaria de Sant 
Feliu de Guíxols, Sfe 627 (1342-III-7); Notaria de Cassà de la Selva, CL 36, f.93r (1350-III-15); Notaria de 
Cassà de la Selva, CL 36, f.136r (1350-VI-21); Notaria de Cassà de la Selva, CL 36, f.150v (1350-VIII-15); 
Notaria de Caldes de Malavella, CL 46, f.95r-95v (1353-XI-25); Notaria de Caldes de Malavella, CL 46, 
f.33r (1353-IX-21); Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 8 (1353-X-12); Notaria de Corçà, Co 370 (1355-
III-8); Notaria de Monells, Mn 1 (1360-IV-11); Notaria de Monells, Mn 1 (1360-II-1); Notaria de Corçà, Co 
238, f. 29v (1363-X-25); Notaria de Cassà de la Selva, CL 72, f. 44r (1365-VII-3); Notaria de Cassà de la 
Selva, CL 72, f. 54v (1365-IX-12); Notaria de Caldes de Malavella, CL 77, f. 126v (1367-X-25); Notaria de 
Caldes de Malavella, CL 77, f. 123r (1367-X-25); Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 377 (1367-VI-12); 
Notaria de Monells, Mn 178 (1369-IX-24); Notaria de Monells, Mn 178 (1369-IV-20); Notaria de Cassà de 
la Selva, CL 569, f. 40v-41r (1370-I-1). 
 
a. Dipòsit simple de bestiar amb préstec de diners.   b. ídem.  c. ídem. 

 

 
Tot seguit, la comanda de bestiar identifica el o els comandants 

mitjançant el nom, el patronímic, el lloc d’origen i en algun cas, la professió. Si 

                                            
498 Vegeu GEVA, Benjamin, The Payment Order of Antiquity and the Middle Ages: A Legal 
History, Hart Publishing, Oxford, 2011, p. 194 i ss.  
499 El terme medium lucrum apareix només en actes secundàries. Per exemple, vegeu una 
cancel·lació d’una comanda de bestiar descrita com ad medium lucrum: AHG, Notaria de 
Caldes-Llagostera, CL 569, quadern s.n (1372-I-9). 
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existia, s’indica la relació de parentiu amb el comendatari. En el cas de les 

dones que actuaven com a comandants de bestiar, s’indica el nom del marit o 

del pare, vius o difunts. 

A continuació  s’aporta el número i el nom del o dels animals deixats en 

comanda (en la majoria d’ocasions expressant-ho en llatí). Del bestiar, 

sistemàticament se’n descriu la coloració del pelatge (pilii). Aquesta 

característica pot introduir-se en català amb la finalitat de precisar la tonalitat o 

la distribució del color. Tot i que majoritàriament els colors s’expressen en llatí, 

també resulta habitual que els caps de bestiar apareguin amb el pèl descrit 

com a baig (vermell-castany), blanquinaç, bregat (en el cas dels equins i els 

bovins, d’entrecuix amb un color diferent al de la resta del cos) o moresc (morè, 

bru). Les taques al tronc del bestiar eren també elements que mereixien 

l’atenció de les parts en el negoci. És el cas, per exemple, d’un porc ros amb 

pigues negres que Guillem Esteve, d’Anyells, prestà a Bonanat Cassà, de 

Cassà de Pelràs, el 18 de febrer de 1365500.  

Tot i que generalment s’usaven denominacions del bestiar que 

n’aclareixen el sexe (vaca-bou), en el cas dels porcins pot precisar-se 

expressament si es tracta de mascles o bé de femelles (com en català, porchos 

és en llatí un terme epicè). 

En la negociació que menava a una comanda de bestiar era fonamental 

resoldre si les femelles, fossin de l’espècie que fossin, estaven prenyades. 

Aquesta circumstància s’especifica de forma sistemàtica en el cas de truges i 

vaques. Per a les comandes a mig lucre, disposar de noves cries incrementava 

de sobte el rendiment de l’operació. Així, l’u d’agost de 1354 Guillem 

Mordenyac de Santa Cristina d’Aro reconegué haver rebut de Guillem 

Madrencs de Sant Feliu de Guíxols una truja i dos porcs mascles, tots 

rossos501. En el moment de registrar l’operació, la truja estava prenyada. El 

bestiar es taxà en 35 s., per bé que el contracte indica que aquest mateix 

bestiar, anteriorment venut pel comendatari al comandant, havia tingut un cost 

de tan sols 10 s. Una porcellada abundant podia haver triplicat el valor del 

                                            
500 AHG, Notaria de Corçà, Co 399 (1365-II-18). 
501 AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 8 (1354-I-8). 
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bestiar en pocs mesos502. D’altra banda, també solia especificar-se si el porc 

havia estat sanat. Aquesta era una operació habitual, en mascles i també en 

femelles, abans de sacrificar l’animal per al consum.  

Un altre factor que condicionava el valor de l’operació era l’edat del 

bestiar. Una bona durada del contracte, la fertilitat o les aptituds per a treballar 

amb intensitat, per exemple, eren elements que depenien precisament de la 

joventut de l’animal. Generalment, les edats dels caps de bestiar s’expressaven 

amb precisió, per bé que en alguns contractes es feia de forma més 

aproximada (com ara una vaca entregada en comanda a la vall d’Aro el 1358 

que podia tenir 8 o 9 anys)503.  

Tal i com s’indica més endavant, les comandes de bestiar implicaven 

inversions que amb freqüència eren transferides a tercers. Per mantenir ben 

localitzat l’animal i poder saldar el deute quan fos acordat, resultava necessari 

assegurar la identificació precisa de la bèstia. És així com més enllà del sexe, 

del color o de l’edat, els contractes poden fer referència a característiques 

físiques especials, com ara taques peculiars al cap (una vaca rossa entregada 

a Caldes l’any 1341 tenia una stelada al front504, un bou vermell cassanenc 

tenia una estrella blanca també al front l’any 1367505 o un any més tard un pollí 

de la mateixa parròquia també en tenia una 506 ). Els animals bornis - 

circumstància que ben segur condicionava la seva valorització- també 

apareixen descrits com a tals507. La cabanya ovina i el cabrum, que solia 

pasturar en ramats més grans, podia quedar identificada mitjançant 

perforacions a les orelles expressament fetes pels pastors. És el cas de les 

                                            
502 Una somera prenyada va ser objecte de negociació durant la segona dècada del segle XIV 
a la vila valenciana de Cocentaina. Un cop determinat si la cria era un rossí o bé un ase, la 
taxació hauria d’ajustar-se en funció del preu corrent d’una o altra bèstia. Vegeu ALABAU CALLE, 
J. Antonio, “Bèsties e ramats. El mercat dels animals a Cocentaina d’inicis del segle XIV (1314-
1318)”, Alberri, 17 (2004-2005), p. 90.  
503 AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 14, f.66r-66v (1358-X-4). És d’on prové aquest 
darrer exemple, la notaria de Sant Feliu de Guíxols, on precisament se solia fer més èmfasi en 
les edats del bestiar. Si la resta de notaris estudiats eren inconstants a l’hora de recollir aquesta 
dada, a la notaria ganxona la gran majoria de comandes recollides descriuen l’edat de 
cadascun dels caps de bestiar. Cal advertir que, tot i que en d’altres notaries no se’n deixés 
constància, l’edat de l’animal de ben segur incidia en l’apreciació i risc de l’operació. 
504 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 20, f.91v (1341-III-5). 
505 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 77, f.74v (1367-VIII-23). 
506 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 79, f.79v (1368-I-1). 
507 Vegeu una vaca cum uno occulo entregada en comanda a Caldes el gener del 1351 [AHG, 
Notaria de Caldes-Llagostera, CL 18, f. 115r (1351-I-04)] que en un segon contracte, quatre 
mesos més tard, seguia essent identificada de la mateixa manera [AHG, Notaria de Caldes-
Llagostera, CL 39, f.30r-30v (1351-IV-12)]. 
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ovelles i dels anyells que Joan Martí de Torroella de Montgrí assumí en 

comanda d’Arnau Candell de Rupià i de Simó Planells de Cassà de Pelràs el 

desembre del 1348508. En aquest cas, el bestiar estava assenyalat amb forats 

rodons (cissas in rotundo) fets a l’orella dreta de cadascun dels animals. A Sant 

Martí de Romanyà, un petit ramat de cabres l’any 1362 s’identificava mitjançant 

una perforació similar a l’orella esquerra509. Però al bestiar també se’l podia 

marcar d’altres maneres. El febrer de 1347 un comandant de Santa Pellaia 

havia feta signis albis – senyals de difícil interpretació, possiblement al llom- 

sobre una vedella roja que entregava en comanda a una vídua de Pals510.  

Excepcionalment, les comandes de bestiar incloïen, a banda dels 

animals, d’altres objectes. En funció de la notaria, aquesta casuística es 

documenta entre el 0,7% i el 3,3% dels contractes. Aquests objectes tan podien 

estar directament relacionats amb la cura i engreix del bestiar (particularment, 

cereals per a l’alimentació) com resultar ser eines de treball o atuells que 

generalment es prestaven entre veïns o clients511. En la seva pràctica totalitat, 

aquests objectes apareixen en la modalitat de comanda que s’han descrit com 

a dipòsits simples de bestiar. En el recompte efectuat, es comptabilitzen una, 

dues o tres eines o objectes juntament amb el bestiar. L’any 1342, Pere Roig, 

del veïnat de Vinyes i un altre homes del veïnat des Coll, de Caldes de 

Malavella, entregaven en comanda a Pere Escarp i a la seva muller, que també 

eren de Caldes, una vaca i una tina, un recipient fet de fusta molt comú als 

masos de la zona, més aviat rústec, i que era emprat per a contenir-hi tot tipus 

de líquids512.  

                                            
508 Vegeu dos contractes diferents a AHG, Notaria de Monells, Mn 168 (1348-XII-1).   
509 AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 19, f. 6r-6v (1362-I-24). 
510 AHG, Notaria de Monells, Mn 281 (1347-II-3).  
511 Concretament, en el dossier analitzat, les comandes de bestiar que incloïen d’altres objectes 
(o béns mobles) són 36 de 1.252 (2,8%) a Caldes de Malavella, 2 de 216 (0,9%) a Sant Feliu 
de Guíxols, 3 de 334 (0,9%) a Monells, 4 de 120 (3,3%) a Corçà, i 2 de 287 (0,7%) a Cassà de 
la Selva.  
512  AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 22, f. 110v (1342-V-24). És cert que en 
circumstàncies especials, al costat del bestiar, la comanda desvela un veritable inventari 
d’objectes i béns mobles. Un dels exemples remet a l’any 1329, quan el cavaller Ferrer de 
Bedó – que possiblement era habitant del terme de Cassà de la Selva – declarà de rebre en 
comanda de Ramon Revallí de Girona una bona col·lecció de cabres i porcs, dos bous i una 
mula. A més, s’assumí l’entrega de la impressionant col·lecció de quaranta mitgeres de civada, 
quaranta mitgeres de forment, deu mitgeres de faves, trenta mitgeres d’espelta a més d’altres 
quantitats que l’estat del document no permet acreditar. Alhora, la comanda també incloïa una 
tina, quatre vasos buits (un altre tipus de recipient domèstic per a líquids), un escriny (un tipus 
de caixa) de grans dimensions, dues culleres i una olla de coure. Vegeu AHG, Notaria de 
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Gràfic 5. Incorporacions de numerari en les comandes de bestiar. Notaries de 
les Gavarres, c. 1330-1370 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera, Monells, Sant Feliu de Guíxols i 
Corçà (AHG). 
 

Una altra possibilitat que es documenta en el dossier estudiat és que les 

comandes de bestiar incorporessin, a banda dels animals, un préstec de 

numerari. Aquest préstec quedava sotmès a les mateixes normes sota les 

quals es deixava el bestiar; és a dir, el contracte no sol especificar una data o 

unes condicions específiques per als diners. El préstec de numerari en les 

comandes de bestiar apareix tant en els contractes a mig lucre com en els 

dipòsits simples de bestiar. Amb tot, cal especificar que en el període estudiat, 

aquesta resulta una característica més freqüent a les notaries del vessant oest 

de les Gavarres (cf. gràfic 5). Mentre que a Monells, a Corçà o a Sant Feliu de 

Guíxols, les comandes de bestiar que incorporaren un préstec de numerari no 

passen del 10% del total de documents localitzats513, a Cassà de la Selva 

representen el 39% de les comandes registrades (112 de 287) i a Caldes de 

Malavella, el 26% (321 de 1.252)514. Valgui d’exemple el cas d’un acord 

                                                                                                                                
Caldes-Llagostera, CL 3 (1329-VIII-15). No podem de moment interpretar la funcionalitat 
econòmica d’aquest contracte.  
513 Les comandes de bestiar que a la vessant nord i marítima de les Gavarres incorporaven un 
préstec de diners són: 34 de 344 (10%) a Monells, 7 de 216 (3%) a Sant Feliu de Guíxols, i 2 
de 120 a Corçà (2%).  
514 Tan sols a Caldes, es localitzen, a més, cinc exemples de comandes de bestiar que 
inclouen, a la vegada, un préstec de numerari i d’altres objectes accessoris. Vegeu un cas de 
1346, en què Guillem Benjamí de la vila de Caldes prestava en comanda a Bernat Aulina de 
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formalitzat a Cassà, pel qual l’any 1350 Bonanat Esteve del veïnat de 

Puigmoler va reconèixer rebre de Bonanat Alagot un ase ros i també 47 s. en 

comanda i en règim de dipòsit simple515. L’exemple no és balder; aquest darrer 

era un tractant local de bestiar, molt actiu, que majoritàriament emprava aquest 

mecanisme en els seus negocis. De fet, bona part dels exemples cassanencs 

de comanda per la qual es prestava bestiar i numerari corresponen a cessions 

fetes per Alagot.  

Tal i com va descriure Maria Teresa Ferrer Mallol en el seus treballs 

diplomàtics sobre els documents notarials catalans, després de reconèixer els 

objectes prestats, ja en el capítol corroboratiu, l’actor assumia la renúncia non 

habite et non recepte et doli, per la qual el comendatari estava legitimat a 

repudiar l’obligació si assegurava no haver rebut la totalitat dels caps de bestiar 

estipulats al contracte o, encara, si al·legava que se l’havia enganyat (doli)516. A 

més, mitjançant la inserció de la clàusula legi que subvenit deceptis ultra 

dimidiam iusti precii et omni alii iuri hiis obvianti també es renunciava a anul·lar 

l’operació en cas que es demostrés que la transacció s’havia efectuat tot 

valoritzant el bestiar per sobre d’una vegada i mitja el preu considerat just517. 

Aquest conjunt de clàusules s’incorporaven en la pràctica totalitat de 

transaccions econòmiques protocolitzades en les notaries estudiades. Fins i tot 

pot considerar-se que formaven part d’una tradició registral específica en la 

qual, pràcticament per inèrcia, s’incorporaven clàusules sense objectiu precís i 

que a vegades resultaven “alienes a la naturalesa del contracte que realitzaven 

les parts”518.  

Seguidament, el notari anunciava què n’havia de fer, el comendatari, del 

bestiar entregat durant tot el temps que durés el contracte (quamdiu eam 

teneam). En aquest cas, es localitzen diversos verbs, expressats tan de forma 
                                                                                                                                
Llagostera un ase ros, dues copes d’oli i 2 s. AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 30, f. 28r 
(1346-XI-13). En aquest recompte també s’hi inclouen casos en què el préstec es va fer efectiu 
en el mateix moment tot i que en documents separats de la comanda de bestiar, generalment 
en forma de mutuum. 
515 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 36, f, 136r (1350-VI-21). 
516 Vegeu FERRER I MALLOL, Maria Teresa, “L’instrument notarial...” op.cit., especialment p. 73 i 
ss.  
517 Sobre el preu just, vegeu HERNANDO I DELGADO, Josep, “"Quaestio disputata de licitudine 
contractus emptionis et venditionis censualis cum conditione revenditionis". Un tratado sobre la 
licitud del contrato de compra-venta de rentas personales y redimibles. Bernat de Puigcercós, 
O.P. (siglo XIV)”, Acta historica et archaeologica mediaevalia, 10 (1989), p. 26 i 27. 
518 Segons SAIZ LÓPEZ, Victoriano; DAZA MARTÍNEZ, Jesús, “Beneficium ordinis, excussionis et 
divisionis”, Anales de la Universidad de Alicante, 8 (1993), específicament p. 100 i 116. 
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directa (pascere), com de forma indirecta (pasci facere). Els notaris i les parts 

escollien una o altra expressió en funció de l’activitat que millor s’esqueia al 

tipus de bestiar o a l’acord al qual haguessin arribat. Així, el comendatari podia 

obligar-se a mantenir la higiene, pentinar i curar els animals (pensare)519, a 

tenir-ne cura de forma genèrica (fideliter custodire i procurare) a alimentar-los 

també de forma genèrica (cibare o nutrire) o bé mitjançant les pastures (erbare, 

pascere/depascere, pasturare). Si no s’introduïen clàusules que afegissin algun 

matís en la forma de costejar-ho, les despeses del manteniment, cura i engreix 

corrien a càrrec del comendatari (meis sumptibus et expensis). Aquestes 

activitats podien assignar-se sobre l’espai físic del mas o de la casa que acollia 

el bestiar (in manso meo, intus domum meam). Si no s’especificava, pot 

entendre’s que es deixava oberta la possibilitat de que el comendatari tornés a 

transferir els animals a un tercer o els dugués a pasturar i/o estabular a d’altres 

indrets.   

Tot i que no és freqüent, la comanda de bestiar podia contenir caucions 

suplementàries respecte als usos que hauria de tenir el bestiar. En aquests 

casos, la comanda s’allunyava de l’esperit original del contracte del dret romà -

que tot just contemplava l’entrega i el retorn de l’objecte prestat- i s’apropava a 

les clàusules dels establiments emfitèutics o de les cessions en ús. Bernat 

Bolós de Sarrià de Ter i la seva muller Brunissenda reconegueren l’any 1329 la 

recepció d’una vaca vermella per part de la vídua Francesca Simona, del cap 

del Pont Major520. Amb l’animal, el matrimoni podria dur a terme les feines del 

camp que els hi eren necessàries per a sostenir l’explotació (cultivare et facere 

laborationes competentur ad opus nostri). A més, afegien, amb algun dels 

animals que ja tenien i també amb la vaca, a petició de la vídua haurien de 

treballar-li les terres del seu mas (cum ea et uno animali nostro teneamur et 

promitimus cultivare terras tuas quamcumque inde fuerimus requisiti et opus ac 

necessarium fuerit)521. 

 En totes les modalitats de comanda de bestiar, aquest havia de ser 

retornat quan ho reclamés el comandant (omnimode voluntati et requisitioni o 
                                            
519 Per analogia amb els contractes agraris, en alguns documents fins i tot s’utilitza l’expressió 
conresare. Vegeu per exemple AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 3, f. 77v (1329-II-27). 
520 AHG, Notaria de Girona, Gi-04, 2 (1329-VIII-18). 
521 Vegeu una especificació similar en una comanda de bestiar acordada aquell mateix dia 
entre un pagès de Sant Martí Vell i un prevere del capítol de la catedral de Girona. Es localitza 
en el mateix registre notarial: AHG, Notaria de Girona, Gi-04, 2 (1329-VIII-18). 
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bé quamcumque volueritis). Tanmateix, no pot descartar-se que en els acords 

orals que no quedaven protocolitzats es preveiés un termini d’entrega o la 

revisió periòdica del negoci. En ocasions, l’instrument notarial determina que el 

bestiar quedava en mans del prestatari fins una data assenyalada. Així, Guerau 

Orús del veïnat de Bossegalls de Caldes entregà en comanda a un lloretenc 

una vaca i una truja amb quatre porcells el 15 de febrer de 1332, establint que 

els animals retornarien al seu propietari, amb puntualitat, en la festivitat de Sant 

Miquel del mes de setembre522.  

Fos o no acordada la data, el retorn es produïa si els animals gaudien de 

bona salut i es trobaven en les mateixes condicions que a l’entrega. En cas de 

mort del bestiar i sempre en funció de la literalitat d’aquestes clàusules, el 

comendatari sembla que quedava excusat del compliment del contracte. La 

fórmula nisi morte obierint pectorali o també bestiali ho determinaria. 

Tanmateix, futurs estudis sobre l’execució d’aquests contractes haurien de 

determinar de quina forma es resolia la mort accidental dels animals (i també la 

pèrdua i la seva sostracció).  

Una de les clàusules de sanció més habituals dels contractes era la que 

establia que, si es produïen despeses per part del comandant en el transcurs 

del negoci, aquestes havien de ser restituïdes pel comendatari. El text ho 

advertia davant de danys, interessos i despeses en els quals es podia incórrer 

tant en un judici com en d’altres instàncies: et si forte pro deffectum 

promissorum dampnum aliquid vel interese sustineveritis vel missiones aliquas 

inde feceritis in iudicio vel extera, quoquomodo totum vobis et vestris restituere 

et emendare promito vestre omnimode voluntati et requisitioni. Un procés 

judicial, cal entendre, que hauria estat incoat per l’omissió del retorn del bestiar 

o per altres vulneracions dels acords del contracte. Finalment, s’emplaçava al 

comandant a confiar en la paraula donada pel comendatari pel que fa a 

aquesta assumpció de despeses (et inde credamini vestro simplici verbo tum 

sine testibus et iuramento). 

 
 
 
 
 

                                            
522 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 5, f.37r (1332-II-15). 
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9.1.2. Les clàusules de les comandes a mig lucre 
 

El conjunt de clàusules que s’ha anunciat fins aquí respon al d’una 

cessió d’un o diversos objectes (els animals) que, sobre el paper, no implicava 

cap rendiment econòmic per al comandant. Les comandes de bestiar a mig 

lucre, per contra, afegeixen a aquesta base un seguit d’especificacions que les 

convertien, també formalment, en una operació de tipus comercial.  

 Un cop identificat el bestiar, les comandes a mig lucre procuren 

d’especificar el cost o el seu valor per tal d’establir quin és el capital aportat pel 

comandant en l’operació. Aquest capital inicial són els diners que, un cop 

finalitzat el contracte, s’havien de deduir dels guanys totals i retornar de forma 

prioritària al prestador523.  

Els instruments donen fe d’aquest capital inicial mitjançant dues fórmules 

alternatives. El notari podia recordar el preu de mercat dels caps de bestiar en 

una compravenda recent (quos vos emistis precio XLIII s. et VI d. o també quos 

tibi decostituerunt)524. En aquests casos, resulta habitual que, com a venedor, 

s’apunti al mateix comendatari (que animalia a nobis emistis) 525 . 

Alternativament, podia introduir un redactat que descriu una estimació del valor 

de l’animal efectuada expressament per a l’ocasió (nunc extimatam ad 

nonaginta et quinque s. b. de terno o també extimatam et apreciata inter me et 

vos). 

                                            
523 A l’àmbit occità, a la baixa edat mitjana, aquesta tipologia de contracte resulta també 
habitual. Les gasalles de bestiar repartien igualment els guanys a mitges entre els contractants. 
Vegeu SICARD, Germain; SICARD, Mireille, “Redevances a part de fruits et métayage dans le 
sud-ouest de la France au Moyen Age” in Les revenus de la terre… op.cit., 1987, p. 71-73. El 
terme gasalla serà precisament la denominació del contracte ja entrada l’època moderna a les 
comarques gironines. Vegeu GIFRE RIBAS, Pere, Els senyors útils i propietaris de mas. La 
formació històrica d’un grup social pagès (vegueria de girona, 1486-1730), Fundació Noguera, 
Barcelona, 2012, p. 465 i ss.  
524 Com sabem, a les parròquies gavarrenques, la moneda de compte utilitzada al segle XIV 
foren els sous de tern barcelonins. En un sol document de la col·lecció documental estudiada, 
s’omet el numerari per fer referència a les 14 tasses grosses de vidre (tacearum vitrii) que 
anteriorment havia costat la mula que ara era cedida en comanda. Vegeu AHG, Notaria de 
Monells, Mn 169 (1353-XII-7). Les tasses de vidre o d’argent eren petits objectes sumptuaris, 
substituts del numerari, que a la documentació notarial apareixen com un recurs més o menys 
freqüent de les famílies pageses per a empenyorar i fer inversions productives. En el clausulat 
de la comanda de bestiar, també pot especificar-se on havien tingut lloc les compravendes 
prèvies. Generalment es tractava del mercat setmanal o de la fira estacional de la mateixa vila. 
Així, l’any 1332 Pere Benet de Sant Feliu de Guíxols cedí dos vedells en comanda a Jaume 
Folquers, de Canet de la Tallada. Els vedells, valorats en 86 s., havien estat adquirits per 
aquest preu al mateix comendatari. La transacció, aclareix l’instrument, s’havia efectuat al 
mercat setmanal de Monells (in foro Monellis). Vegeu AHG, Notaria de Monells, Mn 162 (1332-
X-10). 
525 Ens interessem per aquesta casuística en concret en l’epígraf 9.1.7. 
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No sabem gran cosa d’aquestes estimacions del bestiar: ignorem quines 

característiques dels animals es tenien en compte i en quines circumstàncies 

es produïa l’avaluació. Però intuïm quelcom de la complexitat del fenomen. 

Podem sospitar, per exemple, que la perícia i/o la posició de força d’un 

comandant, ramader professional, pesava a l’hora de fixar el preu del bestiar. 

Hi ha raons per creure que, malgrat el protocol notarial determinava una 

estimació pactada entre els actors, els interessos del comandant s’imposaven. 

Així, quan l’any 1370 el comendatari Bernat Otger, de Verneda de Cassà de la 

Selva i el comandant Guillem Barnés, de la cellera d’aquesta localitat, 

acordaren la cessió a mig lucre d’una truja amb quatre porcells taxant-los a 18 

s. i anunciant que havien estat extimatos et extimatam inter me et vos, és 

possible que s’haguessin taxat a l’alça per tal que Barnés fes més rendible el 

negoci526. En el preu del bestiar hi podien intervenir elements (les fidelitats 

feudals, les clienteles i la comercialització forçosa, potser també les relacions 

de parentiu) que distorsionaven l’expressió, asèptica, inter me et vos527.  

No sabem si en l’exercici del crèdit - la comanda de bestiar - era factible 

recórrer a una taxació dels animals que no estigués condicionada pels 

interessos de part. Tenim ben documentat que en d’altres circumstàncies, 

específicament en processos judicials i de repartiments de béns, les comunitats 

rurals comptaven amb agents especialitzats en fer aquestes taxacions. És el 

cas dels saigs, els membres del cos executiu de les corts jurisdiccionals, i 

també dels corredors. Tots dos demostren habilitats específiques a l’hora 

d’encarregar-se d’aquestes operacions. La documentació disponible de fet 

acredita una precisió notable en els peritatges. El 21 de novembre de 1328 

Guillem Oliver, saig de Llagostera, accedia al mas de Pere Dorca de Cassà de 

la Selva amb l’objectiu d’inventariar béns mobles i bestiar amb els quals es 

poguessin saldar deutes acumulats528. D’entre els animals es localitzaren una 

sèrie de porcs, per bé que de característiques diferents entre si. Tres eren 

porcs pingues (grassos), que foren valorats en 40 s. Quatre altres bèsties no 

tenien cap característica especial; aquests porcs tan sols van merèixer una 

                                            
526 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 569, f.118r-118v (1370-XII-15).  
527 Més endavant es discuteix el preu del bestiar a les Gavarres baixmedievals. Aquí tan sols 
pretenem reflexionar sobre la formació del valor/preu estipulat en les comandes de bestiar. 
528 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 4, f.71r (1328-XI-28).  
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estimació de 20 s. Una sola truja, especialment grassa, i que a més estava a 

punt de parir fou taxada en 20 s.529  

 A banda dels oficials de les corts locals, els pagesos i ramaders més 

experimentats de les parròquies bé podrien haver prestat la col·laboració als 

seus veïns per tal de taxar el bestiar. Sabem que alguns prohoms eren 

especialment hàbils en aquest exercici i mereixien el reconeixement de la 

comunitat i fins i tot dels poders públics. És el cas d’uns homes de Sant Amanç 

que l’any 1367 van taxar el bestiar empenyorat als habitants d’aquest lloc (per 

tant, als seus propis veïns) per ordre de Joan de Vallmanya, porter de l’infant 

Joan530. Possiblement l’episodi es produïa en el marc d’una requisa de bestiar 

per saldar els 117 s. (a raó de 9 s. per foc; Sant Amanç en tenia 13) que la 

comunitat aportava al donatiu promès pel braç eclesiàstic al rei per a la defensa 

de Sardenya. En una altra ocasió, a Monells, sabem que una sèrie de prohoms 

gaudien també de la confiança de les autoritats com a experimentats taxadors 

de carn de bestiar. En aquest cas, les ordinacions del mostassaf del mercat 

local registrades l’any 1368 establien que la carn ja escorxada de bou i de 

vedell havia de ser estimada pel propi oficial i per dos prohoms locals abans 

que fos posada a la venda531.  

Fos com fos que s’hagués efectuat la valorització inicial del bestiar, 

l’assentament documental de la comanda de bestiar inclou tot seguit la clàusula 

per la qual s’estipulava que en finalitzar en contracte es procediria a la divisió 

dels beneficis tot deduint-ne el cost inicial. Així, s’establia que, tret del valor 

acordat o estimat al principi (deducti, elevati o levati) -i que seria entregat sense 

oposició per part del comendatari- el lucre resultant es repartiria entre 

comandant i comendatari (medium per medium dividatur, sit inter nos medianti 

o també stent et exaugentur inter me et vos).  

A mitjan segle XIV, les fórmules que utilitza la documentació per indicar 

el lucre en les comandes de bestiar semblen poc fixes, variables, si es 

comparen amb les altres clàusules que s’han apuntat fins aquí. Tot i que no ho 

tenim suficientment acreditat pel cas de les comandes de bestiar, és probable 
                                            
529 Més enllà d’una possible participació d’aquests agents i dels seus coneixements en els 
acords comercials, gràcies a aquest i a d’altres exemples sabem que la determinació del valor, 
almenys el cas de la cabanya porcina, estava condicionada per l’engreix i també per 
l’eventualitat de noves cries. 
530 AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 377 (1367-VII-5). 
531 AHG, Notaria de Monells, Mn 215, f.s.10 (1368-VIII-12). 
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que les polèmiques teològiques sobre la usura fessin encara sensible aquesta 

referència532. El més freqüent era que la comanda indiqués un totum lucrum 

residuum. Ara bé, en un exemple documental de Caldes de Malavella que ja ha 

estat citat, els actors fixaren la festivitat de Sant Miquel com el moment a partir 

del qual dicta animalia serien dividits (dividatur)533. En un altre document que 

intentava ser més precís, a Sant Feliu de Guíxols, ja no eren els animalia els 

dividits, sinó el seu lucro et nadonibus534. També es podien fer referències a 

tocius lucri et fructuum que provingués del bestiar535 o, més solemnement, a tot 

el lucrum, fetus, et multiplicamentum que Déu hagués donat a la comanda i als 

animals536.  

El comendatari, en canvi, justificava el seu lucre recorrent a una 

formulació habitual dels contractes de parceria agrícola de l’època: pro meo 

labore et missiones o també custodia. Aquest era, per tant, el clausulat propi 

d’un contracte en què es posava preu al treball personal, que produiria un canvi 

de valor de la mercaderia.  

Ja s’ha avançat que aquesta divisió s’efectuava a parts iguals. L’any 

1332, a Cassà de la Selva, s’indica que en primer terme s’acordarien les 

particions (medium per medium dividatur), per després assignar-les (et vos 

habeatis medietatem dicti lucri et ego aliam medietatem pro meo labore)537. 

Aquest era el funcionament ordinari en la divisió dels rendiments en les 

comandes de bestiar anomenades a mig lucre. Però la casuística, realment, 

resulta més rica.  

L’any 1339 Jaume Sicarts de Santa Cristina d’Aro cedia en comanda al 

seu veí Francesc Ferrer la meitat d’un vedell i d’una vedella538. Tot i que el 

document no ho especifica, és probable que l’altra meitat del bestiar fos 

propietat d’un tercer o fins i tot del mateix comendatari. Aquestes dues meitats 

dels animals eren valorades en 42 s. 6 d. Deduït el valor inicial de les bèsties, 

                                            
532 Vegeu alguns suggeriments sobre la usura en les comandes baixmedievals: FERRAGUD 
DOMINGO, Carmel, El naixement d’una vila rural valenciana: Cocentaina, 1245-1304, PUV, 
València, 2003, p. 248.  
533 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 5, f.37r (1332-II-15). 
534 AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 627 (1342-III-07). 
535 Vegeu AHG, Notaria de Corçà, Co 370 (1355-III-08). 
536 AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 8 (1353-X-12). A partir d’aquests exemples, 
s’evidencia que amb el pas de les dècades centrals del segle XIV la fórmula fou perfeccionada. 
537 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 3, f.190v (1332-VI-5).  
538 AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 1 (1339-I-17).  
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els guanys obtinguts serien dividits de tal forma que el comandant n’obtindria ¼ 

i el comendatari ¾. En aquest cas, un acord entre les parts – tal vegada hi 

entraven en joc d’altres deutes pendents – hauria condicionat quin rendiment 

obtenia cadascú del negoci. Semblantment, l’any 1341 el comandant Arnau 

Barnés, de Girona accedia a ser retribuït amb tan sols ¼ dels beneficis que 

rendissin la vaca i el bou que cedia en comanda a Guillem Gorc, home de mas 

de Sant Cebrià de Lledó539.  

Quan es fa referència al rendiment econòmic de l’operació, cal tenir en 

compte totes les possibilitats. En les comandes de bestiar no tan sols tractem 

amb bestiar d’engreix destinat a ser escorxat i venut a les carnisseries, sinó 

que els animals generaven productes secundaris que bé podien entrar en el 

còmput efectuat. Generalment no es donen detalls sobre els productes com la 

llana, la llet o els fems. Tanmateix, algun document permet entrellucar acords 

també sobre aquests conceptes.  El 17 de gener de 1367, a Cassà de la Selva, 

el notari registrava una comanda de bestiar en què Pere Saulina, de Santa 

Pellaia, cedia a Arnau Geronès, del veïnat de Llebrers de Cassà, deu ovelles 

blanques540. En el document s’indica que hi havia acord per anar a mitges amb 

els beneficis, però la taxació inicial dels animals -malgrat l’escrivà començà a 

redactar-la- fou de seguit ratllada. Les parts havien arribat a un acord més 

complex, que requeria d’un document accessori registrat el mateix dia en què 

s’aclarien els termes de l’acord541. Pere Saulina podria recuperar les ovelles el 

següent mes de març o a l’abril, i amb aquestes, tota la llana esquilada. De la 

seva banda, el comendatari es reservaria la llet i els formatges (caseos et late) 

obtinguts durant aquest temps. 

En un exemple anterior s’ha introduït la possibilitat de que un individu 

(també un grup familiar o una societat comercial) fos titular tan sols d’una 

fracció de l’animal. A les Gavarres baixmedievals aquesta circumstància 

apareix com a certament freqüent. Tal i com es detalla més endavant, la 

flexibilitat de la pròpia comanda de bestiar possibilitava que hom fes inversions 

en bestiar de titularitats compartides i, a més, custodiat per un tercer. Aquesta 
                                            
539 AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 625 (1341-II-18). En el cas de les comandes 
comercials marítimes, es parlava del “quart del diner” com el pacte pel qual el comendatari 
assumia una retribució del 25% dels beneficis. Es documenta al llarg del segle XIV. Vegeu 
MADURELL MARIMON, Josep Maria; GARCIA SANZ, Arcadi, Comandas... op.cit., p. 123-124. 
540 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 78, f.6v (1367-I-17).  
541 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 78, f.6v (1367-I-17). 
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forma de funcionar del mercat posa en entredit que la partició del lucre del 

bestiar fos, sempre i escrupolosament, a mitges entre el comandant i el 

comendatari. El funcionament del mercat de les comandes de bestiar, en 

realitat, era més intricat del que en aparença apareix en el clausulat dels 

contractes542. 

Finalment, encara en relació a les comandes de bestiar a mig lucre, en 

aquesta modalitat solia introduir-se una caució suplementària relativa al risc 

assumit pel comendatari. Així, s’especificava que els animals, amb el seu lucre, 

fetu, natta et multiplicamento eren cedits al comendatari per bé que sotmesos 

al periculum et fortunam del comandant (excepte si ulteriorment podia 

acreditar-se que hi havia hagut frau o negligència en la custòdia del bestiar). La 

pèrdua fortuïta del bestiar, en conseqüència, no podia córrer a càrrec del 

comendatari, sinó d’aquell que hi havia dipositat el capital. Cal destacar que les 

comandes comercials marítimes estudiades per Josep Maria Madurell i Arcadi 

Garcia Sanz resolien l’assumpte del risc, si fa no fa, de la mateixa manera543.  

 
9.1.3. Obligacions, renúncies, testimonis i anotacions 

 
 L’atorgant de les comandes de bestiar presentava el conjunt dels seus 

béns i la seva pròpia persona com a obligacions en el contracte. Tal i com fora 

habitual en els productes financers a mitjan segle XIV, el negoci no es garantia 

sobre una penyora concreta proposada pel deutor, sinó en el conjunt dels seus 

béns i rendes (me et omnia bona mea, ubique habita et habenda). Malgrat 

                                            
542 Vegeu un cas complex, en què s’evidencia que, malgrat el comandant aparentment rebia la 
meitat dels guanys, tocava compartir-los amb la resta de titulars del bestiar. Arnau Duran, que 
era el ferrer de la vila de Caldes, cedí en comanda el 25 d’octubre de 1335 un petit ramat de 
cabres i ovins format per 22 ovelles, 11 cabres, 1 moltó i 1 boc a la família Fàbrega de Caldes. 
El bestiar havia estat adquirit pel comandant als comendataris per 75 s. En un document 
registrat aquell mateix dia, Arnau Duran reconeixia a un dels membres de la família que era 
també titular del bestiar i del lucro quod facient. Ho era a mitges conjuntament amb Duran, raó 
per la qual en l’execució de la comanda, entre els dos es partirien la meitat del lucre -¼ i ¼ - i el 
capital inicial. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 13, f. 26v (1335-X-25) i del mateix 
registre de protocols, f.26v-27r (1335-X-25). 
543 MADURELL MARIMON, Josep Maria; GARCIA SANZ, Arcadi, Comandas... op.cit., p. 126-130. En 
els casos en què el comendatari disposava d’una part de la titularitat sobre el bestiar prestat en 
comanda, igualment es mantenia la clàusula per la qual es transferia tot el risc al comandant. 
Vegeu, per exemple, un cas cassanenc a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 19, f.60r 
(1342-III-10). Hans-Jörg Gilomen, que ha estudiat el crèdit camperol als territoris de l’Imperi a la 
baixa edat mitjana, ha indicat que les comandes de bestiar no podien ser jutjades com a 
usuràries si els comandants assumien una part del risc en cas que el contracte fallés o el 
bestiar morís. Vegeu GILOMEN, Hans-Jörg, “L’endettement paysan et la question du crédit dans 
les pays d’Empires au Moyen Âge”, in BERTHE, Maurice (ed.), Endettement paysan... op.cit., p. 
115. 
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l’obligació personal, a la vegada podia proposar-se una objecte específic sobre 

el qual executar prioritàriament el deute en cas de contenciós544. En els 

manuals del notari, però de fet també en els notularum a partir de la seva 

extensió l’any 1351, aquest apartat es presentava amb un clausulat 

extremadament abreujat. 

Encara en el capítol de les obligacions existents en les comandes de 

bestiar, els avaladors – fiadors – devien ser presentats tan sols de forma 

esporàdica. Del total d’instruments analitzats, només 6 hi fan referència (quatre 

corresponen a la notaria de Caldes de Malavella, dos a la de Cassà de la 

Selva)545. Els avaladors accessoris prestaven la seva solidaritat al comendatari 

en cas d’impagament i renunciaven per això al benefici d’excussió, que és un 

títol fixat pel codi de Justinià pel qual l’avalador podia inhibir-se del pagament 

fins que un jutge no acredités la total insolvència del deutor principal. Feta 

aquesta prevenció en el contracte i en cas d’execució del deute, el creditor 

estava facultat per dirigir-se tan contra el deutor principal com contra algun dels 

avaladors. 

 Per aquest darrer motiu, les comandes de bestiar en les quals el 

comendatari presentava un o diversos avaladors s’establiren amb prestadors 

que no residien en el seu mateix espai jurisdiccional. En aquests casos, quan 

es produïa l’impagament del deute, l’execució dels béns del prestatari podia 

comportar més dificultats tècniques. La pròpia fragmentació jurisdiccional al 

nordest català imprimia processos complicats, que eventualment topaven amb 

la resistència dels aparells jurisdiccionals dels territoris de residència dels 

morosos. Disposar d’opcions alternatives per executar el deute – els béns 

d’altres persones – era una manera de facilitar el negoci. Aquesta 

                                            
544  En els casos en què els comendataris presentaren obligacions reals per assegurar 
l’operació, generalment s’anotaven caps de bestiar dels quals n’eren titulars. És el cas de la 
comanda a mig lucre en què Arnau Vilabona de Riudellots de la Selva cedí 1 ovella, 3 cabres, 1 
boc, 1 porc i 1 truja a Pere Bosc del veïnat de Vilabona de Franciac. Registrada el juny del 
1348, el comendatari presentà 1 bou vermell i 1 ase ros com a garanties del conjunt de 
l’operació. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 33, f.66v (1348-VI-9). Les obligacions 
reals són més aviat escasses: en el cas de la notaria de Caldes, per exemple, apareixen en 4 
documents del total de 1.252 comandes. Cal entendre, en conseqüència, que l’obligació 
personal era per si sol un mecanisme efectiu que garantia la fluïdesa del mercat del bestiar.  
545 Tots 6 contractes són comandes de bestiar que comptaven amb un préstec adjunt de 
numerari. Per la notaria de Caldes, vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 25, f.116r 
(1343-IX-23); CL 28, f.79v (1346-V-2); CL 30, f.135r (1347-II-20) i CL 70, f.125r (1364-V-27). 
Per la Notaria de Caldes-Llagostera, vegeu AHG, CL 19, f.41v (1342-I-28) i CL 75, f.109r 
(1367-X-19).  
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circumstància l’observem en el cas de la comanda de 2 muls, 1 de negre i 1 de 

ros, que Pere Albusà, de Besalú, va rebre del traginer cassanenc Bernat 

Teixidor l’any 1367546. En el contracte també s’hi prestaren 380 s. Albusà 

garantí el deute amb els avals de Pere Casademont, també de Besalú, i de 

Berenguer Alou, ciutadà de Girona, als quals, al seu torn, prometé indemnitat 

amb un document específic547. Jurant sobre els evangelis, els assegurà que 

per aquella comanda de bestiar mai haurien de fer front a cap despesa, tan 

judicial com extrajudicial, i que, si arribat el cas se’n veien perjudicats, els ho 

compensaria suficientment.  

 Quan les atorgants de les comandes de bestiar eren dones o bé menors 

d’edat s’introduïen determinades clàusules de renúncia. Aquest és un clausulat 

també habitual en d’altres contractes coetanis. Així, en el cas de les dones, es 

registraven renúncies expresses al benefficio velleyani senatus consulti, al si 

qua mulier i també als drets d’hipoteca (iurii ipoteche) sobre el dot. Ja sabem 

que el primer era la norma del dret romà per la qual la dona no podia participar 

en el dret d’obligacions, i en conseqüència no podia ser forçada a pagar o, en 

aquest cas, a retornar el bestiar mitjançant la via de constrenyiment548. El si 

qua mulier era un altre títol del dret pel qual es prohibia la fiança o la 

intercessió de la dona envers el seu marit procedent del Codi de Justinià549. 

Finalment, s’assumia que els béns hipotecats pel dot d’una dona podien també 

ser executats en cas d’un procés per morositat derivat d’una comanda de 

bestiar no satisfeta. 

 Participar com a comendatari i també com a comandant en una 

comanda de bestiar essent menor d’edat també requeria de caucions 

suplementàries. Havent expressat l’edat aproximada (sum minor XXV annis, 

maior vero XIIII) els menors no tutelats juraven sobre els evangelis de no 

acollir-se a cap benefici per evadir els pagaments o les obligacions contractuals 

amb l’excusa de ser, precisament, menors.   

                                            
546 AHG, CL 75, f.109r (1367-X-19). 
547 En un dels coneguts com a documents d’indemnitat, que als segles XIV i XV les notaries 
catalanes van emetre per als avaladors en tot tipus de crèdits. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-
Llagostera, CL 75, f.109v (1367-X-19). 
548 Vegeu LALINDE ABADÍA, Jesús, “La recepción española del senado consulto veleyano”, 
Anuario de Historia del Derecho Español, 41 (1971), p. 335-371. 
549 KELLEHER, Marie A., “Hers by right. Gendered legal assumptions and women’s property in 
the medieval Crown of Aragon”, Journal of women’s history, 22, 2 (2001), p. 44.  
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 Finalment, quan els atorgants eren més d’un – per exemple, un marit i 

una muller, o un pare i un fill – s’imposava introduir la clàusula de renúncia al 

benefici de la divisió de les accions sobre el deute. Assumir aquesta garantia, 

coneguda en el dret romà com l’epístola del diví Adrià, hagués permès que 

cadascun dels comendataris no es fes solidari del conjunt del deute. En cas 

d’un procés per morositat, el comandant hauria d’instar l’execució d’una part 

proporcional del deute sobre cada prestatari, amb les dificultats logístiques que 

això comportava. 

 En l’escatocol del document hi constava sempre la signatura dels 

testimonis que intervenien en el contracte. 

 El notari encara podia introduir d’altres anotacions al document, com ara 

la data cronològica (vicesima quinta die mensis octobris anno a nativitate 

Domini Mº CCCº LXº tercio) o la tòpica (fuit actum in loco de Corciano).  

També podia fer-se referència a una possible àpoca de rebut 

complementària que reforçava la transmissió del bestiar (fiat apocha de 

predicto nulo largo modo). Aquesta àpoca de rebut generalment s’assentava en 

el mateix moment que la comanda. Al seu torn, el clausulat també feia 

referència al contracte. La funció d’aquesta àpoca podia ser la d’evitar que hom 

anés contra el negoci al·legant la premissa non habite.  

Ulteriorment, en funció de la tradició notarial, el document podia ser 

cancel·lat mitjançant un barrat específic, la introducció de la nota marginal Fuit 

cancellatum de voluntate partium o fins i tot mitjançant el registre de la data en 

què es liquidava el deute550. Respecte a aquestes pràctiques, les notaries 

mostren usos certament diferents entre si, tot i que el més habitual, arreu, era 

que els contractes registrats pel notari, un cop eren extingits, no comptessin 

amb cap marca o nota que hi fes referència.  

 

De l’estudi del conjunt de clàusules més habitual de les comandes de 

bestiar gavarrenques, ja se’n poden extreure algunes conclusions. En primer 

terme, destaca la limitada varietat de les clàusules en els contractes. Es podrà 
                                            
550 Respecte a la introducció de la data en la cancel·lació de les comandes de bestiar, vegeu el 
següent epígraf. D’altra banda, en la mostra documental analitzada, l’anotació fuit cancellatum 
de voluntate partium o d’altres de similars apareix en menys d’un terç dels documents: en 64 de 
216 (27%) documents a Sant Feliu de Guíxols, en 94 de 344 (27%) a Monells, en 18 de 88 
(20%) a Corçà, en 220 de 1.252 (18%) a Caldes de Malavella, i en 37 de 287 (13%) a Cassà de 
la Selva. 
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comparar aquesta eixutesa, per exemple, amb l’exuberància de les 

compravendes dels censals morts o dels violaris, un tipus de crèdit coetani que 

contemplava un major nombre de renúncies i prevencions, i sobretot, una 

descripció més acurada del funcionament del contracte. 

 Dit això, les clàusules de les comandes de bestiar a mitjan segle XIV 

gaudien de tal nivell d’estandardització que les feien pràcticament idèntiques 

independentment de la notaria on haguessin estat emeses. Les teòriques 

regles que movien els comandants i els comendataris s’havien uniformat arreu 

de les Gavarres, i possiblement de la vegueria de Girona. Això, cal no oblidar-

ho, conferia atractiu al contracte. En podia facilitar la transportabilitat (la 

transferència del deute a tercers) i també la possibilitat de ser resolt en un 

àmbit en el qual no necessàriament s’hagués constituït l’obligació. Si en un 

article ja clàssic, Edler de Roover argumentava que la forma de les comandes 

marítimes havia quedat fixada al segle XIV, el mateix pot dir-se ara d’un parent 

menor d’aquest contracte, la comanda de bestiar, utilitzat en un espai no tan 

directament connectat amb les dinàmiques mercantils internacionals com la 

Florència estudiada per l’autora551; però un espai, al cap i a la fi, on la intensa 

comercialització se sostenia sobre unes bases contractuals prou estables i 

sòlides.  

Cal tenir en compte una altra contingència que explica la limitada 

diversitat de les comandes de bestiar. L’elecció de clàusules suplementàries 

per tal que el notari les incorporés al document tenia un cost afegit, del qual els 

contractants devien estar disposats a prescindir tot arriscant-se a confiar una 

part del negoci als acords extranotarials. Així, uns documents eixuts, que 

recorren a verbs més aviat genèrics, dibuixen un escenari obert. Un escenari 

en què la negociació oral s’intueix com a fonamental. La negociació informal 

jugava un paper central en les comandes de bestiar, tal vegada superior a 

d’altres exercicis de crèdit coetanis.  

El que interessava als participants d’aquests negocis era registrar la 

transferència de bestiar i, en alguns casos, el seu valor econòmic. Posant la 

negociació informal al centre pot entendre’s, en conseqüència, que els 

contractes no identifiquin les activitats que hom havia de o bé podia dur a terme 

                                            
551  EDLER DE ROOVER, Florence, “Early Examples of Marine Insurance”, The Journal of 
Economic History, 5, 2 (1945), p. 172-200. 
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amb el bestiar un cop dipositat a mans d’altri. D’altra banda, als documents, no 

s’hi especifica –en cap cas- quin rendiment real obtenia el comandant en els 

dipòsits de custòdia. O, més enllà del rendiment econòmic, no s’estableix amb 

precisió quines parts concretes dels animals s’havien de repartir en el cas de 

participar en una comanda a mig lucre. Què se’n feia dels derivats, de 

l’especejament o dels rendiments del treball complementari que es pogués dur 

a terme amb ajuda del bestiar (per exemple, el transport)? Tot plegat formava 

part de l’àmbit privat. No quedava sancionat pel notari. La negociació, el 

desenvolupament del crèdit i també la seva extinció estaven sotmesos a una 

dinàmica que resulta invisible si tan sols s’inspecciona el clausulat dels 

contractes i la seva constitució. Per entendre la comanda de bestiar en la seva 

complexitat cal anar més enllà, i fixar-se també en l’exercici del crèdit (és a dir, 

en les cancel·lacions i en els processos per morositat), i en la transportació a 

tercers. 

 
9.1.4. Axaugata et absoluta: la liquidació del deute 
 

 La comanda de bestiar quedava liquidada una vegada els animals 

retornaven al seu titular o bé se saldava el deute. En els contractes a mig lucre, 

calia també satisfer el rendiment del bestiar tal i com havia estat pactat durant 

la contractació. Segons el clausulat analitzat fins aquí, la finalització ordinària 

del contracte es podia produir quan era requerit pel comandant, quan era 

acordat entre comandant i comendatari, o bé en el termini establert pels 

contractants per a saldar el deute.  

Ja s’ha apuntat que el final de la relació contractual podia quedar resolta 

mitjançant la introducció d’un barrat específic sobre l’acta, amb una nota 

genèrica que indicava que les parts havien acordat – previ pagament – la 

finalització, o bé amb una variant d’aquestes dues possibilitats que inclogués 

l’assentament de la data en què es donava per cancel·lada la comanda de 

bestiar. A més, els protocols notarials recullen alguns documents, especialment 

àpoques de rebut (és a dir, reconeixements de pagament) en els quals se 

certificava el reemborsament i la finalització de les comandes. Valgui d’entrada 

la precisió que cap dels mecanismes suara esmentats aporta dades seriades 

sobre les circumstàncies de la vida del contracte. Aquests instruments i 

anotacions no acostumen a assenyalar incidències que sabem eren habituals, 
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com ara les renegociacions dels terminis de pagament o els refinançaments 

(que incentivaven la novació del contracte)552, els traspassos del deute o les 

definicions parcials que s’havien produït abans de l’extinció definitiva.  

Tanmateix, de tots aquests, les àpoques de rebut i també les definicions 

de deute són potser els elements que més directament mostren aspectes de la 

vida real del crèdit. A continuació s’analitza la casuística d’aquests instruments 

notarials amb objectiu d’arrodonir l’anàlisi de les comandes de bestiar. 

Valgui d’exemple inicial el cas registrat el març de 1350, quan Elisenda, 

que es declarava vídua de Vidal Malla, de Sant Feliu de Guíxols, atorgà una 

àpoca de rebut per 22 s. a una dona dita Guillema, de Santa Cristina d’Aro, 

amb els quals donava per closa una comanda de bestiar553. Elisenda, en aquell 

moment muller de Guillem Begur de Fenals, havia estat tutora de Venguda, la 

seva pròpia filla amb el difunt, que s’intueix havia estat l’hereva universal dels 

béns del pare i que, al seu torn, a inicis de l’any 1350 ja devia ser morta. 

Guillema, la pagadora, de la seva banda, també era vídua. El seu difunt marit, 

Guillem Destrets, havia venut a Vidal Maya cinc porcells i tres porcelles, i al 

mateix temps els havia rebut en comanda a mig lucre amb un document clos el 

18 de setembre de 1346. Els 22 s. s’afegien ara a 8 s. que ja havia rebut Vidal 

Maya quan encara era viu. Amb un total de 30 s. ingressats, Elisenda 

considerava que dicta comanda dictorum animalium est axaugata et absoluta. 

En aquest cas, es constata que en un espai de negociació informal s’havia 

facilitat un pagament parcial del deute a l’espera de la cancel·lació definitiva. 

En un capítol anterior ja s’ha indicat que les cancel·lacions parcials eren un 

dels mecanismes que facilitaven la cancel·lació efectiva del deute. 

Semblantment, tres anys més tard, a Monells, Tomàs Ribes, que era ciutadà de 

Girona, admetia l’entrega de 13 l. 17 s. de Guillem Ramon, de Casavells, que 

constituïen tan sols una part del deute pendent per a saldar una comanda de 

bestiar554.  

A banda del reintegrament de numerari, una altra forma de saldar la 

comanda era el retorn, físic, del bestiar dipositat. El 1354 Guillem Mahensa, de 
                                            
552  Una comanda d’una vaca amb dos vedells negociada entre dos homes de Caldes i 
registrada el 1351, fou cancel·lada en data incerta perquè van incorporar-s’hi d’altres animals i 
es va redactar un nou contracte. AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 39, f. 32r (1351-IV-
16).  
553 AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, 2 (5), f. 204v (1350-III-13). 
554 AHG, Notaria de Monells, Mn 169 (1353-VIII-17).  
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Panedes de Llagostera, reconeixia a Bernat Guerau, del veïnat de Ganix, en 

tant que marmessor dels béns del seu difunt veí Guillem Veguer, que havia 

rebut d’ell diversos animals, tan grossos com menuts, en concepte de diferents 

comandes en què el difunt havia actuat com a comandant555.  

Les àpoques acrediten que el pas del temps efectivament feia que el 

bestiar dipositat en comanda generés el multiplicamentum desitjat. L’any 1361 

Nicolau Esteve, de Sant Feliu de Guíxols reconegué a Arnau Salom, de Santa 

Cristina haver rebut d’ell 6 l. d’una vaca, una vedella i un brau per un comanda 

de bestiar protocolitzada el 1358556. El contracte original, localitzat entre les 

actes del notari guixolenc, desvela que en el moment de registrar la comanda 

només van aportar-se una vaca i una vedella al negoci557. Dubtem sobre la 

naturalesa concreta del cas; tanmateix palesa que les comandes de bestiar 

eren un negoci dinàmic, tan exposat a fer créixer la cabanya com al risc de 

perdre el bestiar. 

Com en alguns dels exemples anteriors, àpoques i definicions de deutes 

o de comandes solen oferir tan sols la informació justa. La tendència a 

prescindir de dades que els notaris consideraven supèrflues fa que sovint 

s’ometi la data cronològica en què s’haurien redactat els contractes originals. A 

més, cal recordar que atenent al funcionament ordinari dels assentaments 

notarials, les àpoques no apareixen al costat dels contractes. No es constituïen 

expedients del crèdit. Ben al contrari, el registre solia produir-se de forma 

desordenada en els llibres de l’escrivania, en funció del moment cronològic en 

què les parts haguessin donat per conclosa la comanda. Així, per exemple, 

Guillem Benaula de Llagostera reconegué el 19 de desembre del 1351 que 

Arnau Coll, veí seu, li havia retornat 20 ovelles que li tenia en motiu d’una 

comanda feta a l’escrivania local, un document que a la vegada manava 

cancel·lar558. Un document que -d’haver-se conservat fins avui els llibres de 

l’escrivania de Llagostera- no podria ser localitzat amb facilitat entre les actes, 

ja que la data d’emissió del contracte no consta en l’àpoca. 

                                            
555 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 47, f. 2v (1354-II-10).  
556 AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 18, f. 25v (1361-VI-12).  
557 AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 14, f. 66r-66v (1358-X-4). 
558 Disposant d’una còpia de la comanda en què hi apareixia la data d’assentament, les parts 
haurien proporcionat al notari una dada per localitzar el contracte als llibres i barrar-lo 
adequadament. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 41, f. 43r-43v (1351-XII-19). 
Vegeu un cas similar a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 24, f. 28r-28v (1342-IX-21). 
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En d’altres casos, el nou document ni tan sols fa referència a l’escrivania 

que custodiava el contracte. Tal és el cas del lacònic reconeixement que el 

mercader Nicolau Hospital, de Sant Feliu de Guíxols atorgà a Pere Pertioles, de 

Santa Cristina d’Aro, d’haver-li pagat tot el bestiar que per ell tenia en 

comanda559. A més a més, és habitual que d’entre les àpoques de rebut i 

definicions de deutes localitzats en els protocols notarials, n’hi hagi un bon 

grapat que no assenyalin el contracte original que hauria originat el deute. 

Alguns d’aquests documents poden ben ser la liquidació d’una comanda de 

bestiar.  

Tot i que el nivell de detall en general sigui escàs, la mera existència 

d’aquests documents indica que, en determinades circumstàncies, les parts 

valoraven la possibilitat de cloure el contracte amb un nou assentament 

notarial. D’entre les actes de rebut i definició del deute localitzades a les 

notaries inspeccionades relacionades amb comandes de bestiar, s’intueixen 

necessitats específiques que feien recomanable de cloure el contracte amb un 

reconeixement de pagament. 

 Un dels motius que hom devia considerar determinant per a testimoniar 

la finalització del contracte amb una àpoca, és el fet que durant l’exercici del 

crèdit hagués tingut lloc la defunció del comandant o bé l’extinció de la societat 

comercial que hauria actuat com a tal. Ho evidenciava un dels exemples 

apuntats més amunt, en què Bernat Guerau de Ganix de Llagostera atorgava 

l’àpoca de rebut en tant que marmessor dels béns testats per un difunt560. Els 

contractes originals comptaven amb l’atorgament dels actors documentals i 

només d’aquests. De produir-se un canvi en la titularitat del deute, era 

convenient assegurar els títols, i també els pagaments, amb nous documents 

acreditatius. Atorgar una àpoca de rebut probablement era una forma de validar 

- de donar més robustesa legal - a la nova persona jurídica que havia 

esdevingut titular del deute. Vegem en aquest sentit un cas relatiu a una 

societat comercial. A inicis de la dècada de 1360, els gironins Guillem i Bernat 

Vives constituïren, juntament amb la vídua de Bartomeu Vives, una activa 

                                            
559 AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 5, f. 15r (1351-XI-8). 
560 Vegeu d’altres casos similars a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 26, f. 119r-119v 
(1344-VII-19); CL 26, f. 125r (1344-VII-26); CL 26, f. 138r (1344-VIII-10) i CL 47, f. 131r (1354-
IX-9). 
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societat centrada en la venda de draps a Caldes de Malavella561. D’entre les 

seves activitats comercials també es dedicaren a la cessió de bestiar en 

comanda als pagesos del territori. Tenim ben documentat com la societat va 

dissoldre’s el juliol de 1366 i els actius es van repartir entre els antics socis562. 

És així que el setembre de 1367, Bernat Vives estenia àpoca de rebut a Vicenç 

Granell, de Caldes, per 6 l. degudes per una comanda d’una vaca, 

originàriament emesa per la societat comercial563. El dret a cobrar aquesta 

comanda en concret -s’explica tàcitament a l’àpoca de rebut- havia estat 

assignat a Bernat Vives564. Els antics socis devien estendre àpoques per a tots 

els cobraments que feien dels crèdits transferits per la societat.  

Les dones sobre les quals requeien els títols d’un marit difunt en motiu 

de la hipoteca del dot també podien mostrar-se interessades en estendre 

àpoques. Tot i que per una altra via, aquí de nou apareix un canvi en la 

titularitat del deute. És ben conegut que els marits asseguraven l’aportació del 

dot femení hipotecant una part dels béns del mas o del patrimoni i, en cas de 

dissolució del matrimoni, la família de la vídua tenia el dret d’executar els actius 

per a recuperar-lo. D’entre els actius de l’empresa familiar s’hi podien trobar 

participacions en comandes de bestiar. Quan les comandes es liquidaven, 

tornava a ser recomanable d’estendre àpoques o definir els deutes de forma 

expressa. L’objectiu: acreditar públicament el pagament i la nova titularitat 

mitjançant un document certificat pel notari i roborat per testimonis 565 .  

D’aquesta manera, l’any 1363 Caterina, que era la vídua del draper gironí 

Bernat Cervià i tinent dels béns que eren del seu marit per la hipoteca del dot 

aportat al matrimoni, absolgué a Pere Mateu, del veïnat de Bosc de Caldes de 

Malavella, de deutes relatius a una vaca, un vedell i un brau566. Els animals 

                                            
561 Sobre les activitats d’aquesta societat comercial, que va monopolitzar el mercat del drap 
local i va estendre capital gironí al hinterland rural en forma de crèdit privat durant el període c. 
1360-1366, vegeu l’epígraf 8.2 del capítol 8.  
562 Vegeu el repartiment de deutes arran de la liquidació. Foren transcrits del llibre de comptes 
privat de la societat a un document públic: AHG, Notaria de Girona, Gi-05, 281 (1366-VII-3) i 
Gi-05, 281 (1366-VII-4). 
563 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 77, f. 100v-101r (1367-IX-21).  
564 D’altres àpoques d’aquestes mateixes característiques, també atorgades pels Vives entre 
les darreries de la dècada de 1360 i inicis de la següent, es troben a AHG, Notaria de Caldes-
Llagostera, CL 77, f. 88v-89r (1367-IX-14) i a CL 569 (1372-I-9).  
565 Sobre la conveniència d’estendre àpoques públiques o albarans privats, en funció de les 
necessitats dels contractants en un negoci a la Catalunya baixmedieval, vegeu VELA I AULESA, 
Carles, “Les compravendes...” op.cit., p. 135 i ss. 
566 Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera,  CL 61, f. 266r-266v (1363-IV-12). 
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havien estat cedits en comanda a Mateu pel difunt mitjançant un instrument 

redactat pel notari de Caldes, Jaume Jalbert. Per la definició del deute, 

Caterina Cervià reconeixia haver rebut 116 s. 6 d.  

 Quan el notari expedia còpies documentals els interessats les guardaven 

amb zel. Del fet de tenir ben localitzats aquests documents, en podia dependre 

que, arribat el cas, s’acredités el negoci. Tal i com veurem, en litigis per 

impagament o trencament del contracte resultava necessari demostrar la 

titularitat del deute mitjançant proves documentals que serien compulsades per 

un jutge.  A més, tenir la còpia a mà i comprovar-ne la datació devia permetre 

al notari de recuperar el document original assentat als llibres.  

Per aquesta raó, quan els llagosterencs Miquel Manyà i Pere Pellicer 

van constatar que non invenintur el contracte de la comanda de bestiar 

(societate) registrat a l’escrivania de Llagostera, devien arribar a un acord. 

Manyà, l’hereu del comandant, sentint-se satisfet per un pagament efectuat per 

Pellicer, va estendre una definició de deutes el 21 d’abril de 1354, en què a 

més explicitava que si el document original del contracte era finalment trobat, 

havia de ser cancel·lat i fet nul567. Si s’esdevenia la fi de la relació contractual i 

els atorgants no eren capaços de localitzar les actes d’entre la seva col·lecció 

de pergamins i/o llibres particulars de comptes, una bona opció era redactar 

una àpoca o una definició de deutes de bell nou. Curiosament, extraviar les 

còpies dels crèdits o els contractes originals devia ser una circumstància 

comuna, perquè un bon nombre d’àpoques de pagament per comandes de 

bestiar remeten precisament a aquest fet568. 

 A causa dels entrebancs documentals que han estat apuntats, bona part 

de les àpoques de rebut per comandes de bestiar que són a la nostra 

disposició – una vuitantena – no poden relacionar-se amb els contractes 

documentats. Per aquesta via, intentar establir durades mitjanes dels negocis 

resulta una tasca pràcticament estèril. De la seva banda, els contractes 

originals que, a través d’una nota al marge, aporten la data en què foren 

cancel·lats són també massa pocs: tot just una desena i només corresponents 

a les notaries de Sant Feliu de Guíxols i de Corçà (cf. taula 27). A Monells, 
                                            
567 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 42, f. 6r (1352-IV-21). 
568 A tall de selecció, d’entre la notaria de Caldes de Malavella, entre 1342 i 1352, vegeu els 
casos de AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 24, f.24v-25r (1342-IX-16); CL 18, f.12r 
(1350-VII-5) i CL 42, f.102r (1352-X-22). 



CRÈDIT I MOROSITAT A LA CATALUNYA DEL SEGLE XIV. EL CAS DE LA BARONIA DE LLAGOSTERA 

 

258 

Cassà de la Selva i Caldes de Malavella no es documenta ni tan sols un sol cas 

de cancel·lació de l’acta en què hi consti la data de liquidació. En els pocs 

casos localitzats, les durades reals de les comandes de bestiar es mouen entre 

un mínim de dos mesos i un màxim de set anys, tot i que intuïm que la majoria 

d’aquests crèdits se situaven sobre els dos anys de vida activa. Tanmateix, les 

durades depenien del tipus de bestiar entregat, de la seva edat i dels acords 

entre les parts respecte als termes del negoci. 

 
Taula 27. Cancel·lacions de comandes de bestiar (Gavarres, c. 1330-1370) 
 

notaria tipus constitució cancel·lació duració (dies) 
St. Feliu G. dipòsit 1350-III-3 1351-IX-17 564 
St. Feliu G. mig lucre 1351-IV-23 1355-V-25 1.494 
St. Feliu G. mig lucre 1353-IX-27 1353-XI-21 56 
St. Feliu G. mig lucre 1353-X-12 1355-VIII-19 677 
St. Feliu G. mig lucre 1358-XI-3 1365-VI-20 2.422 
Corçà mig lucre 1361-II-28 1363-V-20 812 
Corçà mig lucre 1363-IX-2 1369-X-27 2.248 
Corçà mig lucre 1363-XI-29 1371-II-8 2.629 
Corçà mig lucre 1369-III-1 1370-XI-17 627 
Corçà mig lucre 1370-III-23 1371-VI-1 436 

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Sant Feliu de Guíxols i Corçà (AHG). 
 

En aquesta secció s’ha constatat que la liquidació de les comandes de 

bestiar només prenia forma pública en determinades circumstàncies, quan la 

titularitat dels actors havia patit alguna modificació o quan els documents 

originals havien estat extraviats. Afortunadament, la mostra documental 

d’àpoques i definicions de deutes - tot i ser exigua - permet d’intuir alguns 

aspectes de les fases finals d’aquests negocis. En principi, les cancel·lacions 

tenien lloc amb el pagament del deute o amb el retorn del bestiar. Aquestes 

accions es produïen per acord de les parts o a petició del comandant; la seva 

durada estava probablement sotmesa a la dinàmica d’acords privats que 

queden fora del registre escrit. Prèviament a la cancel·lació, es documenten 

fases intermèdies en la vida de la comanda de bestiar, com ara les 

amortitzacions parcials i -tal i com s’analitza a continuació- la transportació dels 

títols a tercers.  

Amb tot, caldria recordar que la cancel·lació dels contractes de crèdit 

privat a la baixa edat mitjana -en què les relacions creditícies s’estenien com 
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una retícula complexa entre la comunitat- no es podia produir de cop569. Exigir 

tots els pagaments de tots els deutes de forma rígida hagués estat 

impracticable i és per això que les comandes havien d’estendre’s més enllà 

dels terminis previstos inicialment en els contractes, concedint als prestataris 

pagaments parcials o renegociacions. Tal i com descrivia l’antropòleg Raymond 

Firth pel cas de les cultures tribals al segle XX, les comunitats en què el crèdit 

era, en bona part, intern (prestadors i prestataris eren veïns), aquests negocis 

tenien una lectura econòmica, però també una interpretació social 570 . En 

aquest sentit, Firth proposà de distingir liquidacions concretes 

(reemborsaments i retorns del bestiar, en el nostre cas) de liquidacions difuses. 

En un context en què no tots els crèdits podien ser retornats, d’altres formes de 

prestacions personals en forma de treball, favors o reconeixements podien 

substituir total o parcialment el reemborsament. En la complexa societat feudal, 

el crèdit, i més particularment la comanda de bestiar, podria ser entès sota 

aquest prisma. 

 
9.1.5. Vendre i transportar els drets sobre les comandes de bestiar 

 
A mitjan segle XIV pot considerar-se que les comandes de bestiar 

havien generat un petit mercat, que fins comptava amb un cert grau 

d’impersonalitat. La participació com a comandant en un d’aquests contractes 

podia ser transferida a tercers, independentment de la proximitat amb l’objecte 

de negoci. En la breu secció que segueix se’n descriu aquesta característica.   

Anteriorment s’ha suggerit que el dipositant del bestiar podia haver-lo 

adquirit a un ndividu o família, per després confirmar-lo altre cop a mans seves 

mitjançant una comanda de bestiar. Afegint-hi un punt de complexitat, la 

transmissió podia ser parcial. Hom estava facultat per adquirir tan sols una 

fracció, generalment la meitat, del o dels animals. D’aquesta manera, 

comandant i comendatari compartien titularitat. El rendiment del bestiar en el 

negoci i l’obtenció de beneficis estaven a partir d’aquell moment subjectes a les 

participacions que cadascú tingués sobre el bestiar. En un cas hipotètic, el 
                                            
569 Sobre el nivell de penetració del crèdit en tots els estrats de la societat baixmedieval resulta 
eloqüent la panoràmica proposada ja fa uns anys per GARCÍA MARSILLA, Juan Vicente, Vivir a 
crédito... op.cit. 
570  FIRTH, Raymond, “Capital, saving and credit in peasant societies: a viewpoint from 
econonomic anthropology” in FIRTH, Raymond; YAMEY, E.S., Capital, saving and credit in 
peasant societies, George Allen and Unwin Ltd., Londres, 1964, p. 32.  
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comendatari podia encara vendre o cedir la seva fracció sobre el bestiar a un 

tercer. D’aquesta manera, els títols sobre fraccions de bestiar i el seu rendiment 

futur podien passar de mà en mà. Estirant d’aquest fil, les comandes de bestiar 

han d’entendre’s no únicament com la transferència d’animals per a custodiar-

los i obtenir-ne un rendiment, sinó com l’adquisició del dret a participar en un 

negoci. Un negoci que generà un mercat secundari de títols. En aquest mercat, 

tal i com passava en el conjunt del mercat financer, el deute podia fraccionar-se 

i ésser transferit a persones que no estaven en contacte amb l’objecte que 

generava els interessos (el bestiar), per acabar a mans de titulars que eren 

lluny, físicament, de l’espai on tenia lloc la custòdia i pasturatge dels ramats. 

Aquests individus no condicionarien la forma de treballar i produir de 

l’explotació ramadera571. 

Ja s’ha assenyalat que el propi contracte greixava aquesta possibilitat. El 

clausulat estandarditzat, unes normes compartides, facilitava que els títols 

sobre les comandes passessin de mà en mà. Tal i com veurem, les 

participacions podien cedir-se, vendre’s o fins i tot ser empenyorades donat 

que la comanda de bestiar era un negoci àmpliament reconegut, subjecte a 

unes normes bàsiques, comunes. Tal i com s’analitza més endavant, la 

uniformitat del clausulat i unes mateixes prevencions i renúncies possibilità que 

el conjunt d’instàncies jurisdiccionals de dret civil al territori apliquessin també 

un mateix procediment en cas de contenciosos per impagament. 

Independentment de la baronia o parròquia on es localitzaven, les corts 

jurisdiccionals d’abast local actuaren aplicant unes normes compartides en 

casos d’impagament. Un segon element del contracte que el feia apte per a 

transportar el deute era la precisió amb la qual es descrivia el bestiar. El color, 

l’edat, les característiques físiques i també l’emplaçament on restava custodiat; 

totes aquestes eren informacions que permetien localitzar l’animal per part d’un 

titular del deute, un comandant, que no hagués participat en la transferència 

física del bestiar.  

                                            
571 Sobre la dinàmica del mercat del crèdit privat baixmedieval i les seva naturalesa impersonal, 
vegeu FURIÓ, Antoni; GARCÍA MARSILLA, Juan Vicente; MIRA, Antonio José; VERCHER, Salvador; 
VICIANO, Pau, “Endeutament i morositat en una comunitat rural. El censal a Sueca a finals del 
segle XV”, in Actes de la V Assemblea d’Història de la Ribera, Ajuntament d’Almussafes, 
Almussafes, 1998, p. 148-150.  



CRÈDIT I MOROSITAT A LA CATALUNYA DEL SEGLE XIV. EL CAS DE LA BARONIA DE LLAGOSTERA 

 

261 

És per aquests motius que, juntament amb les transportacions de 

deutes, se cedia també la còpia originalment expedida dels contractes. Això 

s’evidencia per exemple en un document registrat el 1368 a la notaria de 

Caldes de Malavella, que testimonia que un home cedí a un altre – no podem 

identificar-los nominalment per la deficient conservació del registre – 112 s. i els 

drets sobre un mul roig que Francesc Ariol, habitant de la cellera de Cassà de 

la Selva i ja difunt, havia custodiat en règim de comanda de bestiar des de l’any 

1360572. A més del deute, l’atorgant del document ordenava al notari que li fos 

entregat al nou titular (vobis trado mando) l’instrument que recollia la comanda. 

A mesura que els actors s’allunyaven els uns dels altres, les relacions basades 

en la confiança o la fama es dissolien i guanyava centralitat la capacitat de 

certificar públicament l’operació. 

Vegem, en primera instància, un exemple singular de transmissió d’una 

fracció del bestiar que es documenta a Sant Feliu de Guíxols. El 4 de juny del 

1342 Guillem Madrencs de la vila, a qui ja s’ha esmentat en un exemple 

precedent, reconeixia al seu veí Bernat Llandric que aquest darrer tenia una 

vuitena part en una mula573. L’animal havia estat comprat aquell mateix any per 

Madrencs a Francesc Ferrer de Girona per una quantitat indeterminada. 

Llandric, de la seva banda, havia invertit 30 s. en adquirir la vuitena part de la 

mula. En el marc d’aquest mateix document de reconeixement de titularitat, 

Guillem Madrencs s’obligà a custodiar i alimentar la bèstia en règim de 

comanda, a la vegada que prometia a Llandric que, del lucre obtingut amb 

l’animal, cada mes li entregaria la quantitat fixa de 15 d. mensuals (això 

suposava un suculent tipus del 50% anual pels 30 s. invertits). S’aclaria, això sí, 

que el treball de la mula només generaria l’interès fixe mentre fos sana et apta 

ad lucrandum. Tanmateix, cal matisar que la majoria de fraccionaments sobre 

els drets del bestiar eren a mitges. Particions tan petites com aquesta darrera 

es documenten tan sols de forma excepcional. 

                                            
572 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera CL 75, f.176v (1368-VIII-22). No sabem si després de la 
defunció d’Ariol, la comanda havia seguit en vigència amb algú altre exercint com a 
comendatari. Tanmateix, s’acredita que la recuperació del deute havia estat conflictiva i fins i tot 
s’havien generat despeses judicials.   
573 AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, SFe 627 (1342-VI-4).  
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Les cessions de drets sobre bestiar són un document recorrent en els 

protocols notarials. També en tenim notícia gràcies a algunes anotacions 

marginals efectuades sobre els propis contractes de les comandes de bestiar.  

Les cessions o transportacions de deutes prenen la forma de 

compravenda, on l’objecte transferit són tots els drets contra un tercer (el 

comendatari) que és dipositant d’una sèrie d’animals. Alternativament, també 

pot instituir-se una cessió que no té retribució aparent per a l’antic comandant; 

una circumstància on de fet sol detectar-se que es compensaven d’altres 

deutes o obligacions pendents.  

Un Bernat Alagot de Girona cedí l’any 1342 drets a Guillem Borrell, de 

Caldes, sobre una vaca vermella que el primer tenia al mas de Pere Alzina, del 

veïnat de Vendrells de Caldes574. Alzina la custodiava en règim de comanda i 

ara ho continuaria fent per encàrrec de Borrell. Aparentment, la transacció no 

fou compensada. En canvi, el preu de la cessió sí que apareix explícitament 

anotat en la majoria de transportacions, com ara la de la comanda de dues 

truges partaleres, dos porcs i tres porcells blancs que el maig de 1340 Mateu 

Mir de Sant Gregori i la seva muller Elisenda custodiaven per encàrrec del seu 

veí Pere Pons, del veïnat de Prat de la mateixa localitat575. El comandant 

vengué el conjunt de drets sobre aquesta operació - que havia estat 

escripturada un any abans per un notari gironí - a Pere Mir, fill de Berenguer 

Mir de Sant Gregori a canvi de 40 s.576 

Les comandes de bestiar també podien funcionar com a vertaderes 

garanties de pagament per a d’altres deutes, evidenciant que el negoci era 

tingut com a rendible i conferia, per tant, seguretat als creditors. Guillem 

Benjamí, de Caldes, reconeixent un deute de 12 l. al ja conegut ramader 

Bonanat Alagot, de Cassà de la Selva, li obligà una truja i quatre porcells seus, 

a més de la pròpia fracció en uns altres porcs que tenia dipositats en comanda 

per encàrrec de Bonanat Cifre577. En una operació que degué contemplar 

detalls sancionats tan sols oralment (el termini de pagament), Guillem Benjamí 

                                            
574 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 24, f. 6v (1342-VIII-19). 
575 AHG, Notaria de Girona, Gi-04, 4, f.41v (1340-V-12). 
576 Vegeu d’altres exemples de transportacions de títols sobre comandes de bestiar a AHG, 
Notaria de Caldes-Llagostera, CL 31, f. 41r (1347-IV-24); Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 
4 (4), f.96r-96v (1350-XII-18); Sfe 642 (2), f.4v (1352-IV-23); Notaria de Caldes-Llagostera, CL 
51, f.75v-76r (1357-I-19) i CL 54, f.89v-90r (1358-III-1).  
577 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 25, f.110r-110v (1343-XI-17). 



CRÈDIT I MOROSITAT A LA CATALUNYA DEL SEGLE XIV. EL CAS DE LA BARONIA DE LLAGOSTERA 

 

263 

assegurà al comerciant que, de no fer efectives les 12 l., podria disposar dels 

porcs. 

En les comunitats rurals baixmedievals, sabem que el crèdit no només 

se subministrava de forma vertical (dels agents especialitzats i mercaders 

envers els homes de mas i els vilatans), sinó també secundàriament de forma 

horitzontal (entre veïns). Aquesta era una societat que ho pagava tot, o 

pràcticament tot, en diferit o bé amb obligacions de pagament. Tal i com s’ha 

observat per a d’altres zones, el crèdit privat estès d’aquesta forma constituïa 

les anomenades cadenes d’endeutament578. L’exigència de pagament en un 

extrem de la cadena provocava que s’activessin d’altres reclamacions que 

permetessin de cobrir el deute. La transportació de deutes era una manera 

d’activar aquestes cadenes i les comandes de bestiar no semblen pas alienes a 

aquesta dinàmica. 

Vegem-ne un cas concret on la comanda de bestiar intervingué per a 

cobrir un deute voluminós. El 7 d’octubre de 1374 Guillem Guic, el procurador 

del mercader gironí Guillem Vives – que en aquell moment vivia a la vila de 

Sant Feliu de Guíxols – reconeixia a uns homes de les parròquies 

gavarrenques de Sant Martí Vell (Francesc Casademont), Madremanya (Pere 

Bavia o Bavià) i de Sant Mateu de Montnegre (Guillem Saugueda), a més de 

Corts, al Pla de l’Estany (Pere Canelles) que havien intervingut com a pagadors 

en nom del mercader579. Aquests homes s’havien fet càrrec de l’abonament de 

140 l. per les quals Ramon Puig de de Sant Sadurní de Palol d’Onyar i la seva 

muller Cèlia, havien venut a Vives una pensió de censal mort obligada sobre el 

mas Puig i també el domini directe d’aquest mateix mas amb les possessions i 

servituds d’homes i dones580. A canvi, el representant dels Vives cedí als seus 

testaferros el dret a cobrar les pensions del censal mort (105 s. anuals) i els 

serveis personals dels homes del mas. Però com que probablement els homes 

de les Gavarres consideraven que aquestes cessions no els eren suficients per 

saldar el deute, el procurador del mercader els transferí aquell mateix dia els 

drets en una comanda de bestiar on els homes del mas Puig feien de 

comendataris. L’operació incloïa 21 ovelles -3 de llana negra i les restants de 
                                            
578 Per una discussió sobre aquest fenomen, vegeu per exemple la p. 654. 
579 Vegeu AHG, Notaria de Girona, Gi-05, 306 (1374-X-7). Agraïm aquesta referència a l’Albert 
Reixach i Sala.  
580 Així els Puig es convertien en homes propis dels mercaders. 
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llana blanca- , 3 moltons -1 de llana negra i 2 de llana blanca-, 14 anyells – 10 

mascles i 4 femelles -, 1 truja, 7 porcells de nodriment i 2 bous arecs que eren 

rojos581.  

Tal i com s’aclareix més endavant, els citats en el darrer exemple eren 

perfils habituals del negoci de les comandes de bestiar a l’àmbit de les 

Gavarres (homes de mas, mercaders gironins). Ara bé, el mecanisme de la 

transportació de deutes i l’activació de les cadenes d’endeutament van 

incorporar, col·lateralment, a grups que d’entrada tendien a participar menys en 

aquestes d’operacions, com ara els jueus o les dones vídues. A mesura que les 

cadenes d’endeutament creixien en extensió i es feren més complexes, 

interconnectant més individus i grups socials, els mecanismes per prevenir la 

morositat van haver d’afinar-se. Per evitar un esclat dels impagaments i dels 

contenciosos, el marc mediador o sancionador va haver d’adaptar-se a una 

realitat que cada cop era més complexa. 

 
9.1.6. Negociar i disputar les comandes de bestiar  

 
Al llarg de les properes línies es descriuen les comandes de bestiar des 

de la perspectiva de les demores, dels impagaments i d’altres desacords sobre 

els termes del negoci. Els estudis sobre el crèdit, en el context del 

medievalisme ibèric, han relegat la fase executòria per a fer-ne comentaris de 

caràcter general, tot sovint, imprecisos582. La novetat de l’enfocament i l’exigua 

reflexió prèvia per part de la historiografia condicionen els resultats obtinguts. 

Per això cal entomar-los com a provisionals.  

A mitjan segle XIV, per a forçar el pagament d’una comanda de bestiar o 

resoldre tensions derivades del contracte, els homes solien recórrer a formes 

de negociació privada, que evitessin costos suplementaris a les parts o 

perjudiquessin els equilibris socials. Però també és comú que els litigants 

                                            
581 La comanda també incloïa utillatge i atuells domèstics. 
582 En els darrers quinze anys, alguns autors han escollit d’incorporar la qüestió de la litigiositat 
entre particulars per crèdits en les seves línies de recerca. Sense cap ànim d’exhaustivitat, 
remetem a tres estudis i autors que han obert camí tot emplaçant al lector a seguir la descripció 
proposada en els capítols 11 a 14 d’aquesta tesi: FURIÓ, Antoni, “Crédit, endettement...” op.cit.; 
CARVAJAL DE LA VEGA, David, “Crédito privado en Castilla a finales del siglo XV. Una 
introducción a su estudio”, Anuario de Estudios Medievales, 47/1 (2017), p. 3-36 i també 
VICIANO, Pau, “Mercado cerealista, crédito a corto plazo y desigualdad económica en el reino 
de Valencia. Las villas de Cocentaina y Castellón en el siglo XV”, Hispania, 78, 258 (2018), p. 
103-137. 
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derivessin les seves controvèrsies a les corts d’abast local, habilitades per la 

senyoria que ostentava el mixt imperi sobre el territori, i que per tant eren les 

instàncies responsables de fer complir les obligacions i els crèdits contrets pels 

homes aforats a cada districte jurisdiccional. 

Per una o altra d’aquestes vies, era habitual que l’objecte de disputa no 

fos, en exclusiva, una sola comanda de bestiar. Tan pagesos com mercaders 

participaven en el territori de les Gavarres en estratègies cícliques de 

col·locació de crèdits i de subministrament de matèries primes o 

manufacturades (cereals, carbó vegetal, terra, draps...). Per això els prestataris 

acumulaven diferents deutes amb un sol prestador. En aquest sentit, tenim 

documentats allò que bé podríem anomenar expedients d’acumulació de 

deutes. Es negociava o es litigava un deute acumulat al llarg del temps i que 

derivava de diferents contractes. En aquestes circumstàncies, els documents 

notarials assenyalen un sol càrrec per, en canvi, pràcticament negligir els 

diferents conceptes que li havien donat origen. En els documents relacionats 

amb aquests expedients, la referència als tipus de crèdit era més aviat 

genèrica. L’any 1362, Pere Mola i la seva muller Francesca, del veïnat de Crota 

a la Santa Cristina d’Aro van negociar amb la seva veïna Guillema Ponça un 

conjunt de deutes impagats583 . Feren còmput de “deutes i comandes de 

bestiar” que tinguessin pendents, per acabar arrodonint el ròssec en 9 l. i 

concedint nous terminis amb els quals els Mola podrien més fàcilment retornar 

els diners. Sigui dit de passada, tenim constància que la qüestió no fou resolta 

en els terminis fixats en la negociació. Tan sols el llegat testamentari de Pere 

Mola, executat l’abril de 1370, eixugà l’obligació. En aquell moment, el deute ja 

havia saltat a la vessant nord de les Gavarres perquè el títol havia estat 

transferit a mans de Guillem Pons, de Sant Feliu de Boada.  

Hi ha una qüestió textual en aquest darrer exemple que posa de relleu 

l’especificitat de la comanda de bestiar. Mentre que les parts reconeixien que 

una col·lecció de deutes indeterminats constituïen el ròssec (d’entre els quals 

segurament hi havia censos, mutua o censals impagats), les comandes de 

bestiar mereixien una distinció. Aquests eren contractes certament diferents a 

la resta, subjectes al rendiment del bestiar, i tal vegada exposats a majors 

                                            
583 AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 19, f. 7v-8r (1362-I-26). 
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riscos com ara la malaltia i/o mort de la bèstia. Amb tot, la pròpia acumulació de 

deutes indica a la vegada que els mecanismes, formals i informals, de 

negociació i execució sobre els crèdits no eren específics per a un producte 

financer en concret. Una comanda de bestiar impagada era resolta 

aproximadament de la mateixa manera que, per exemple, es feia amb els 

préstecs personals de numerari. 

Tan a l’hora de negociar com de litigar a la cort per una comanda de 

bestiar impagada, els interessats podien encarregar-se’n personalment o bé 

nomenar procuradors per tal que actuessin en representació. Els procuradors 

no solien ésser personatges del món del dret, com ara juristes o advocats. Ben 

al contrari, solia tractar-se de pagesos o homes de les viles, tal vegada 

familiars dels interessats. Tanmateix, comptaven amb la disponibilitat de temps 

i de recursos i la capacitat d’accés a la cort o als mecanismes de negociació.  

En primera instància, els procuradors podien ser designats per tal de 

cobrir una distància física excessiva. L’any 1366 Bernat Ramon de Sant Joan 

de Mollet nomenava procurador a Pere Tomeu del veïnat de Ventalló de Cassà 

de la Selva perquè exigís als hereus de Francesc Ariol, de la cellera de Cassà, 

112 s. d’una mula que li havia estat entregada cinc anys enrere en una 

comanda registrada a la notaria de Caldes de Malavella584 . El molletenc 

procurava de delegar el negoci en un representant abans d’haver de creuar tot 

el massís per a resoldre un sol deute.  

En un territori que presentava una elevada fragmentació jurisdiccional, el 

procurador podia actuar com a agent més o menys apte per litigar per crèdits 

en una cort o en un espai baronial específic. Malgrat els procediments de 

persecució de la morositat a les cort eren homologables, hi devia haver detalls i 

mecanismes que requerien un cert nivell de familiaritat amb el medi. Arnau 

Guerau, de Riudellots de la Selva, designà l’any 1344 a Bartomeu Carp, 

d’Hostalric - que era territori del vescomte de Cabrera – com a procurador per 

exigir en representació seva 50 s. i el lucrum que hagués rendit una vaca i una 

vedella que tenia Bartomeu Prat, de Sils, en comanda585. Com és ben sabut, 

                                            
584 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 70, f. 457r (1366-V-25).  
585 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 27, f. 71v (1344-XII-13). En la designació també 
s’encomanava de resoldre una segona comanda de bestiar de 40 s. i un ase ros contractada 
amb el mateix comendatari. 
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Sils formava part del vescomtat mentre que Hostalric era una vila la fundació de 

la qual fou esperonada pels Cabrera. 

Finalment, una situació domèstica complexa imposava la necessitat 

d’escollir procuradors que fessin el cobrament dels crèdits. En algun moment 

entre l’abril i el desembre de 1356 Francesca, que era vídua de Bernat Alou del 

veïnat de Ganix de Llagostera, i filla del també difunt Arnau Pujada de Bell-lloc, 

va haver de nomenar a un procurador (Guillem Dijous, de Santa Cristina d’Aro) 

per exigir i cobrar un seguit de deutes, entre els quals hi havia comandes de 

bestiar, que diferents homes tenien amb Bernat Alou586. Després de cobrar-los, 

Dijous havia de firmar les àpoques corresponents. Enviudada, Francesca 

possiblement es trobava sola en l’empresa de mantenir el mas familiar; sabem 

que els seus joves fills, Guillem i Brunissenda, en aquell moment encara havien 

de ser mantinguts i alimentats per la mare587. En aquestes circumstàncies 

difícils, es pot assumir que Francesca havia delegat la representació en les 

negociacions sobre els crèdits. 

La negociació sobre les comandes de bestiar impagades es produïa 

arran de contractes que majoritàriament havien estat registrats en forma 

pública. Però eventualment també es donaven sobre tractes que no havien 

tingut certificació notarial prèvia. Creiem que a mitjan segle XIV, a l’àmbit de les 

Gavarres, la gran majoria de crèdits (incloent les comandes de bestiar) tard o 

d’hora eren protocolitzats. Se’n devien escapar pocs contractes. Amb tot, la 

litigiositat podia donar-se sobre contractes que no havien passat pel notari, com 

ara crèdits entre familiars o veïns propers entre els quals existia prou confiança  

com per evitar les taxes de l’oficina pública. Si retornem al cas dels Mola i la 

seva veïna Guillema Ponça, a la vall d’Aro, el debitori que acordaren de signar 

el 26 de gener de 1362 contemplava una sèrie de deutes i de comandes de 

bestiar que tenien entre mans, cum et sine instrumento588.  

 Vertaderament, sabem encara poc del procés efectiu de negociació 

sobre les comandes de bestiar impagades. Es tractava d’un procés oral i que 

no ha deixat rastre (almenys directe) a la documentació. Els protocols notarials 

                                            
586 Específicament, els conceptes eren el dot, la provisió testamentària pels fills i tots els altres 
deutes, a banda de comandes de bestiar. Vegeu AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 
10, s.d. 
587 Ibidem. 
588 AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 19, f. 7v-8r (1362-I-26). 
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donen algunes pistes són el resultat d’aquests acords. Ho fan especialment a 

través dels debitoris que fixaven terminis de pagament i on s’aportaven noves 

obligacions col·laterals. El 14 de setembre de 1367 Francesc Quart, de 

Franciac, i la seva muller Rumia atorgaren debitori al mercader gironí Bernat 

Vives pel qual li asseguraren que li pagarien 65 s. abans de la festivitat de Sant 

Pere i Feliu de 1368, a raó d’una vaca que havia estat entregada en comanda 

feia temps589. En aquest cas li presentaren una altra vaca com a aval. Disposar 

de bestiar o de béns per embargar si era menester, possiblement facilitava tot 

el procés negociador. Els debitoris també podien incloure d’altres clàusules de 

caució i penals, com ara l’obligació del deutor a fer-se hostatge en un territori 

delimitat si no complia els terminis590. 

Amb tot, l’observació de diferents casos evidencia que aquests 

processos no devien de ser percebuts com a extraordinaris. No necessàriament 

significaven la interrupció de la relació comercial entre les parts ni la imposició 

de mesures dràstiques per part del comandant. Podia ben ser el contrari. Una 

demora en el pagament requeria establir nous terminis a través de la 

negociació (d’altres vegades, amb la cort com a mediadora), evitant així el 

trencament de la relació de confiança entre els actors. Aquesta relació 

permetia, per part del comandant, fixar la seva clientela per a futurs negocis, i 

per part del comendatari, accedir amb facilitat com a consumidor als mercats 

de béns manufacturats, del diner o del bestiar. Reprenent el cas anterior, 

sabem que l’any 1365 el mateix Francesc Quart de Franciac havia entomat en 

comanda una vaca i un vedell de Guillem Vives591. Els animals estaven valorats 

en 100 s. i el contracte es feia a condició d’anar a mitges, prèvia deducció del 

capital. Com a hipòtesi, aquesta comanda no hauria encara estat liquidada 

completament el 1367 i d’aquesta manera s’hauria donat el procés de 

                                            
589 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 77, f. 90v (1367-IX-14). 
590 L’any 1368 Feliu Segals, que era un traginer de Sant Feliu de Guíxols oriünd del veïnat de 
Panedes de Llagostera, reconegué a Bonanat Valls, clergue de la primera vila, un deute de 12 
l. per una comanda de bestiar que incloïa dues mules. Assentaren un debitori amb avals 
especials, d’entre els quals la fracció que Segals tenia en les pròpies mules i el respectiu lucre. 
A més, s’establia que si aquest canviava les mules per unes altres, les noves també haurien de 
ser empenyorades. Ultra això, jurà de convertir-se en hostatge dins dels murs de Sant Feliu en 
cas que, havent transcorregut deu dies després d’una primera admonició per part del clergue, 
no s’efectués el pagament. Una nota dorsal al document indica que, efectivament, Segals es va 
sotmetre a aquest càstig per no haver respectat els terminis de pagament. Vegeu AHG, Notaria 
de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 22, f. 191r-191v (1368-XI-25).  
591 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 71, f.15v-16r (1365-VIII-16). 
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negociació apuntat592. Tan poc preocupant resultava aquest impagament per a 

Bernat Vives, que tan sols tres dies després de forçar el debitori, acudia de nou 

amb Francesc Quart a la notaria de Caldes per a registrar una nova comanda 

d’un brau roig valorat en 85 s593.  

S’haurà d’indicar finalment que les negociacions tenien en compte altres 

aspectes, a banda de la demora en el pagament. Un que degué resultar central 

és el coneixement, amb més o menys precisió, de la solvència de l’endeutat. 

En les comunitats rurals era possible d’obtenir informació sobre el mas i la 

família a partir d’agents intermediaris (notaris, corredors de la cort, prohoms, 

d’altres comerciants que coneguessin prèviament el territori). Si comandant i 

comendatari eren veïns i es coneixien prèviament, l’accés a la informació era 

encara més directe. En un mas viable, dotat de terres i de mans per a treballar-

les, la indisponiblitat puntual de numerari o la incapacitat de retornar un animal 

en una determinada conjuntura no era, en conseqüència, un indicador que 

marqués el camí de la cort jurisdiccional i de la confiscació de béns per a 

recuperar els deutes. La prevenció s’imposava. 

 
 9.1.6.1. Casos a les corts jurisdiccionals i processos judicials 

 
Cal aclarir, en primera instància, que les corts jurisdiccionals eren també 

un àmbit obert a la negociació. De fet, pràcticament en qualsevol moment del 

contenciós les parts podien acordar de resoldre les seves desavinences de 

forma privada i abandonar la tutela de la senyoria jurisdiccional. En aquest 

sentit, els procediments de les corts permetien, i fins i tot incentivaven, 

ajustaments d’aquest tipus. És per això que els mecanismes més compulsius, 

que implicaven la requisa de béns a través de la força pública, s’activaven tan 

sols de forma esporàdica. Abans, en la majoria de plets, els litigants haurien 

aconseguit d’arribar a acords com els que han estat assenyalats en les pàgines 

precedents.  

 En d’altres llocs ja hem indicat que a mitjan segle XIV, al nordest de 

Catalunya, el procés de districtualització i d’uniformització dels processos 

                                            
592 Malgrat el comandant era Guillem Vives i l’atorgant del debitori posterior era el seu germà 
Bernat, la dissolució de la societat comercial entre ambdós sabem que generà una redistribució 
dels títols de deutes.  
593 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 77, f.91r (1367-IX-17). 
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contenciosos estava pràcticament culminat594. Així, les corts de Sant Feliu de 

Guíxols, de Monells o de Caldes de Malavella – les tres cobrien una bona part 

del territori de les Gavarres – estaven facultades per a resoldre els crèdits 

impagats a través de procediments homologables entre si. Existia un iter 

processal compartit i pràcticament intercanviable, que imposava que el 

denunciant iniciés el litigi a través d’un clam, que podia repetir més endavant 

amb un reclam. A continuació, el batlle que presidia la cort, sense requerir 

proves documentals ni incoar procés inquisitiu, podia dictar mesures de 

constrenyiment, com ara les empares (retencions provisionals d’objectes), els 

manaments (ordres directes al denunciant) o les imposicions de penes (ordres 

directes, l’incompliment de les quals estava subjecte a una multa). Aquestes 

mesures solien ser esperons a la negociació, de tal manera que els 

embargaments efectius i les subhastes públiques apareixien, en els 

contenciosos per deutes impagats, de forma realment esporàdica. Tots aquests 

mecanismes quedaven redactats en forma d’acta pública en els llibres de la 

cort del batlle. 

El 15 de gener del 1341, Pere Gila de Vidreres presentà un clam a la 

cort de Caldes de Malavella contra Sibil·la Beça, d’aquesta vila, per raó de 125 

s. 7 d. impagats i també per un bacó de carnsalada595. Els clams eren transcrits 

en documents sintètics que només assenyalaven un deute i on rarament s’hi 

facilitava el tipus de contracte a partir del qual havia aflorat el conflicte. En 

aquest cas, sabem que els diners corresponien a una comanda de bestiar 

impagada, ja que aquell mateix dia es notificava la imposició d’una pena 

preventiva de 20 s. per forçar a  Beça a acostar-se el dilluns següent a la plaça 

de la vila amb 1 vaca, 6 cabres i 1 ovella596. La dona, indicava el segon 

document, exauget et exaugare debeat cum dicto Petro Gila et ei deliberet 

suam partem. No coneixem quin fou el resultat d’aquest procés. 

Els mecanismes intimants podien vetllar, com en el darrer cas, per a què 

el bestiar fos retornat al seu titular, o bé podien incentivar a les parts a arribar a 

un acord sobre el cas. El 18 de desembre del 1368 el saig de la cort de Caldes 

de Malavella indicava a Arnau Pastorell que, a instàncies de Pere Riera, del 

                                            
594 Vegeu MARCÓ, Xavier; SALES I FAVÀ, Lluís, “Crèdit i estratègies...” op.cit. 
595 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 17, f.126v (1341-I-15). 
596 Ibidem. 
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veïnat d’Aiguabona, disposava de tan sols un dia per arribar a un acord (fer 

composició) amb aquest darrer sobre una part del lucre que havia generat una 

vaca, i que Pastorell tenia custodiada en comanda597.  

 L’empara sobre el bestiar implicava la seva immobilització, tot impedint 

que fos transferit o fins i tot que participés en activitats productives. Aquest 

sembla un dels mecanismes més utilitzats, possiblement més efectiu, per a 

resoldre els conflictes entorn de  les comandes de bestiar. Les empares solien 

obligar al comendatari a continuar encarregant-se del benestar del bestiar, però 

sense obtenir-ne cap profit ni rendiment. Aquesta era una condició que no 

sempre era fàcil d’acomplir, fet pel qual la pròpia cort en ocasions es feia 

responsable de custodiar les bèsties a l’espera de l’acord entre les parts. Amb 

tot, les corts jurisdiccionals de les petites viles de l’entorn de les Gavarres no 

disposaven ni d’instal·lacions ni d’oficials que poguessin dedicar-se a aquestes 

tasques. Per això quan l’any 1368 a Berenguer Riera de Franciac li foren 

retingudes tres vaques, tres vedells i dos braus que tenia en comanda de Pere 

Fàbrega, de Riudellots, la cort hagué de cedir-les durant una setmana a tres 

homes de la vila perquè se’n fessin càrrec598. Sabem que un cop transcorregut 

aquest termini, els litigants ja havien arribat a un acord del qual no coneixem 

cap detall concret, excepte que el bestiar fou retornat a Pere Fàbrega. 

 Contemplem breument el fenomen de les empares de bestiar des d’una 

altra òptica. Si els creditors pretenien perseguir els incomplidors recalcitrants, 

podien requerir d’immobilitzar els béns que es trobaven a mans seves però 

també aquells que havien estat cedits en comanda. Aquest és un dels 

fenòmens a través dels quals constatem la ubiqüitat del bestiar col·locat en 

règim de comanda als masos de les Gavarres i del seu entorn. Així, en la 

documentació abunden els casos com el de l’empara que l’any 1346 s’abaté 

contra tots els animals que Bernat Coll, veí del disseminat de Caulès, tenia 

d’Arnau Coll, de Blanes599. Guerau Llorenç, del port de Lloret, en instar aquest 

mecanisme litigava en realitat contra el blanenc i els béns de la seva propietat, 

incloent-hi el bestiar que havia confiat a d’altri en comanda. Contràriament a 

allò que s’observa en l’esfera dels béns immobles, els creditors podien anar 

                                            
597 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 583, f.46v (1368-XII-18). 
598 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 583, f. 36r-36v (1368-XI-3). 
599 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 29, f. 95r (1346-IX-4). 
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contra el bestiar custodiat en comanda o cedit a tercers sense cap trava de 

caràcter impositiu ni jurídic. Per a empenyorar, immobilitzar o embargar els 

animals no era necessari de demanar permís al senyor, satisfer lluïsmes ni 

respectar drets de fadiga. En aquest sentit, la comanda de bestiar era un 

producte elàstic, que permetia dur a terme operacions complexes de 

compensació de deutes, però també satisfer els creditors amb més celeritat 

que amb d’altres objectes i productes. En posteriors capítols veurem que 

aquesta era també una característica que es donava amb les collites.   

La casuística no s’acaba ni amb les empares ni amb les disputes sobre 

els endarreriments en els pagaments. Tenint en compte la complexitat del 

sistema pel qual diferents titulars obtenien i transferien drets sobre les 

comandes de bestiar, els contenciosos podien aparèixer no tan sols per 

aquestes demores, sinó també pel rendiment dels animals, pel repartiment dels 

beneficis, i també per determinar qui en tenia, i qui no, els drets. En aquests 

casos, tractem amb disputes argumentals d’interessos, en les quals allò que 

s’havia de dirimir requeria d’un cert anàlisi de cas. En aquestes circumstàncies, 

les parts podien reclamar un arbitratge que dictés un laude, però també la 

decisió ferma d’un jutge. Recordem que els jutges eren juristes itinerants que 

prestaven els seu mestratge a les corts jurisdiccionals i s’encarregaven 

d’instruir processos inquisitius i emetre sentències. En el marc de les seves 

investigacions s’analitzaven proves documentals i se citaven testimonis per a 

prendre’ls declaració.  

 El 23 de gener del 1329, Pere Vengut, sabater de la cellera de Cassà de 

la Selva, diposità 22 s. a la cort local600. Els diners eren el preu pel qual havia 

adquirit un porc roig que li havia venut Guillemona, la muller d’un tal Pere Fels. 

La venda, aparentment, s’havia fet a nom de Guillem Despou, veí de 

Campllong. Despou havia entregat l’animal en comanda als Fels l’agost de 

l’any anterior601. Com que per alguna raó hi havia dubtes sobre qui mereixia els 

diners, el comprador feu el dipòsit a la cort, a l’espera que el jutge inspeccionés 

l’instrument de comanda i acabés dictaminant, finalment, que els 22 s. havien 

de ser lliurats a Despou. 

                                            
600 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 4, f. 74r (1329-I-23). 
601 La comanda original es localitza a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 3, f.37r (1328-
VIII-31), i inclou, a banda del porc esmentat, una truja prenyada. 
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Tal i com s’ha assenyalat, per a determinar aquestes qüestions no 

només es podien requerir proves documentals, sinó també contrastar les 

versions dels actors implicats. En la còpia d’una sentència localitzada entre els 

protocols notarials de Cassà de la Selva i que vam editar fa un temps, 

s’evidencia aquesta pràctica602. El document acredita que Ferrer Bessó, també 

de Cassà de la Selva, comparegué l’11 de març del 1329 davant del jutge 

Miquel Serra i dels oficials de la cort de Cassà per explicar que aquell mateix 

any, un dia que no recordava (dicens quod anno presenti, die quandam de qua 

non recordatur) fou emesa una sentència pel jutge que havia precedit a Serra, 

que era Arnau Vivers. La sentència resolia el conflicte sobre una comanda d’un 

bou que era de Bessó i que havia cedit a un tal Bernat Crosa en règim a mig 

lucre. El bou i el seu lucre havien estat estimats especialment per a l’ocasió en 

45 s. per un grup de persones escollides per l’antic jutge. D’aquests 45 s., li 

foren adjudicats 8 s. a Ferrer Bessó. Teòricament, aquests diners corresponien 

al cost inicial de la bèstia. Els restants 37 s. foren jutjats com el lucre obtingut 

en l’operació. Havien de ser repartit entre ambdós a parts iguals. Com que al 

cap d’un temps, Bessó manifestava que encara no n’havia percebut res, 

demanà ara que es fes execució sobre els bens de Bernat Crosa per a poder 

cobrar. Sabem que Miquel Serra, va preguntar per la certesa de tot això 

(predicta omnia fore vera) a Arnau Vivers, l’antic jutge que el març del 1329 

havia estat nomenat batlle de Cassà, i també als actors implicats. Un cop 

escoltats, ordenà a Guillem Vidal, batlle de Llagostera i regent de la batllia de 

Cassà pel baró Ot de Montcada, que executés la sentència per tal que Ferrer 

Bessó rebés 8 s. pel capital inicial d’una banda, i 18 s. 6 d. en concepte del 

lucre de l’altra603. 

En la disputa sobre les comandes de bestiar impagades i també sobre 

qüestions de fons del contracte, es demostra la capacitat de les parts per 

recórrer als diferents mecanismes a l’abast: la negociació, els procediments 

compulsoris de la cort jurisdiccional i el procés judicial. Els actors pretenien 

rescabalar-se o obtenir una decisió favorable, però a la vegada els 
                                            
602 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 4, f.81r (1329-III-11). Vegeu-ne l’edició a SALES I 
FAVÀ, Lluís, “Los libros de la corte…”, op. cit. 
603 Un cas que es devia desenvolupar de forma similar enfrontà el carnisser gironí Pere Torrent 
i un seu conciutadà, Francesc Sabater l’any 1334. Sabem que el segon exigia la seva part en 
un boc i una ovella que tenia el primer. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 8, f. 86r 
(1334-X-31).  
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mecanismes estaven dissenyats per a mantenir els fràgils equilibris sobre els 

quals se sostenia el sistema financer. Un sistema que pot ser concebut com 

una extensa xarxa de crèdits personals, en la qual les dependències eren 

bilaterals i que, a més, tenien impacte en l’esfera social i de les relacions 

comunitàries. 

 
9.1.7. Les comandes de bestiar en moviment: les funcions 

econòmiques 
 

Fins aquest punt s’han analitzat les comandes de bestiar des de 

diferents òptiques: l’estructura documental i les variacions de l’articulat en 

funció de la modalitat del producte, les cancel·lacions, la transportabilitat de la 

inversió i, finalment, la via executiva. Aquest és un examen eminentment 

formal, que ha mirat els contractes a través del microscopi. La comanda de 

bestiar és dels negocis pels quals els protocols notarials baixmedievals a 

Catalunya estan millor assortits. Però la mateixa abundància d’aquest crèdit és 

una invitació a sospitar de la seva rigidesa.  

A continuació es delimiten els múltiples usos que  -en funció de la 

conjuntura i/o de les necessitats econòmiques de la parts implicades- es van 

atorgar a la comanda de bestiar. Tal i com advertiren Garcia Sanz i Madurell en 

el seu estudi clàssic sobre les comandes comercials barcelonines, el nomen 

iuris dels documents sovint no corresponia al contingut real de l’acta, fet pel 

qual aquests historiadors comminaven a no limitar-se a estudiar les formalitat 

per analitzar-ne també els pactes entre els actors604. És doncs l’hora d’agafar el 

telescopi per a contemplar la interacció dels actors i de les operacions 

comercials entorn de les comandes de bestiar. 

Esquemàticament, pot considerar-se que els habitants de les Gavarres a 

la baixa edat mitjana van donar, com a mínim, cinc usos diferents a les 

comandes de bestiar (cf. gràfic 6). 

 

 

 

 

 
                                            
604 MADURELL MARIMON, Josep Maria; GARCIA SANZ, Arcadi, Comandas... op. cit., p. 72. 



CRÈDIT I MOROSITAT A LA CATALUNYA DEL SEGLE XIV. EL CAS DE LA BARONIA DE LLAGOSTERA 

 

275 

Gràfic 6. Usos econòmics de les comandes de bestiar 

 
Font: Elaboració pròpia 
 

Existí una operació estrictament comercial amb la qual els actors es 

repartien el lucre generat pel bestiar, prèvia deducció del capital inicial605.  

Aquest negoci s’exercia mitjançant la comanda a mig lucre que, com s’ha vist, 

es distingeix de la resta per disposar d’un clausulat específic. L’exercici 

comercial efectiu i l’anunciat del document, en aquest cas, coincideixen 

plenament. 

 Ara bé, la comanda a mig lucre presenta una variació a tenir en compte. 

L’operació podia implicar la capitalització del propi bestiar mitjançant una venda 

dels animals i la recepció d’aquests mateixos en comanda. 

Els dipòsits simples de bestiar són en canvi comandes amb un clausulat 

gens concloent, i que aparentment no donaven rendiment directe al 

                                            
605 Un dels trets distintius de les societats comercials (exercides mitjançant contractes de 
comanda a mig lucre) és que generalment s’hi valoritzava el cap del bestiar per tal de 
posteriorment deduir-ne el cost dels beneficis obtinguts. De forma excepcional, els contractes 
d’aquesta operació eviten registrar el valor de l’animal tot i condicionar la seva resolució al 
repartiment dels rèdits. Per exemple, d’entre les comandes de bestiar en règim a mig lucre 
documentades a la notaria de Monells a partir de 1330 i fins a 1369, es localitzen 16 documents 
que no assenyalen el valor de l’animal. D’aquests, en 12 casos l’animal es registra com a 
copropietat del comendatari i del comandant. Per aquest motiu, era innecessari repartir-se el 
capital inicial (tret de noves transferències de la titularitat entre ells o a tercers). 
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comandant. Admetrem que existí una pràctica estrictament dipositària, per la 

qual el comandant cedia desinteressadament el bestiar. 

 La modalitat de dipòsit simple podia també ocultar una pràctica 

hipotecària sobre el propi bestiar, per la qual el comendatari rebia un préstec 

en diners que eren garantits sobre els seus animals.  

Finalment, la comanda de bestiar podia acompanyar-se d’un debitori de 

compravenda d’animals, on l’exercici de la comanda era una forma de saldar el 

cost de la transacció.  

 
9.1.7.1. Capitalitzar el propi bestiar 
 
Les comandes de bestiar a mig lucre poden estar precedides per la 

compravenda dels mateixos animals. Així, un actor (A) venia els animals a un  

comprador (B) a canvi d’una quantitat de diners. Seguidament, el venedor (A) 

entomava els animals en comanda de part del nou titular (B). El bestiar, en 

conseqüència, no s’hauria mogut de lloc. Tal i com declarava expressivament el 

cassanenc Bartomeu Parades respecte a una operació d’aquest tipus que l’any 

1331 havia capitalitzat el seus porcs i cabres: in dicto manso meo nunc 

permaneant et permanserit per aliquid tempus. Et in rey veritate in dictis 

animalibus nichil habeo 606 . El clausulat de la comanda a mig lucre feia 

recordatori del cost de la compravenda, que era la quantitat que s’hauria de 

deduir quan se’n fes la liquidació, just abans de repartir el lucre. Compravenda i 

comanda poden figurar en documents separats o bé en documents conjunts 

que contenen dues parts dispositives (en primer terme, el reconeixement de la 

venda i en segon terme, el reconeixement d’entrega en comanda)607. 

Pel total de comandes de bestiar que s’han pogut documentar a les cinc 

notaries de l’entorn de les Gavarres (2.187) es localitzen 219 operacions 

d’aquest tipus (el 10%). La distribució és desigual i apunta a Sant Feliu de 

Guíxols com l’espai on aquest mecanisme fou més aprofitat. En aquesta 

escrivania es van registrar un mínim 101 comandes de bestiar relacionades 

amb una compravenda dels mateixos animals 608 . D’aquesta manera, 

                                            
606 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL3, f.120r (1331-VIII-19).  
607 Cf. doc. 36, a l’apèndix.   
608 Entre aquestes 101 comandes a mig lucre relacionades amb una compravenda del bestiar, 
es localitzen 16 casos en què els documents (compravenda i comanda de bestiar) es presenten 
separadament, i 85 en què l’operació es vehiculà mitjançant actes mixtes. A més, a aquests 
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pràcticament la meitat (el 47%) de les 216 comandes que s’hi han localitzat 

podrien correspondre a una operació per la qual el comendatari convertia el 

bestiar en actius circulants. Amb els diners, podia efectuar inversions 

productives en el mas o en d’altres negocis rurals. A la vegada, el bestiar 

suposava un recurs prou valuós en les explotacions familiars com per retenir-lo 

mitjançant la figura de la comanda. Des del punt de vist del comprador dels 

animals, el comendatari mantenia el bestiar fins que els els requerís.  

Corçà fou també un mercat on es documenten un cert volum 

d’operacions d’aquest tipus (24 de 88, que representen el 27%)609. A Cassà de 

la Selva es detecten 24 capitalitzacions del bestiar sobre un total de 287 

comandes (8,4%)610; a Monells, 25 de 344 (7,3%)611; i a Caldes de Malavella, 

45 de 1.252 (3,6%)612. 

Durant l’exercici d’aquesta operació mixta, el comendatari podia retornar 

el preu ingressat en la compravenda i efectuar la liquidació del lucre 

corresponent (els interessos meritats) al comandant. D’aquesta forma, la 

titularitat del bestiar retornava al comendatari. Pot dir-se que la comanda de 

bestiar podia funcionar a la pràctica com un pacte de retrovenda dels 

animals613.  

 
 

                                                                                                                                
casos cal sumar-los 6 comandes de bestiar de dipòsit simple lligades també a compravendes 
dels animals (1 en documents separats i 5 en el mateix document). Aquests casos han de ser 
entesos igualment, com la capitalització del bestiar. El retorn dels diners al comandant quedaria 
però subjecte als acords orals. 
609 En un sol cas s’assenten dos documents diferents, en els restants 23 expedients, l’acta era 
composta. A aquests, cal afegir-hi 7 comandes de bestiar de dipòsit simple lligades també a 
compravendes dels animals (en cada cas d’aquests 7, les comanda i la compravenda 
constaven en una mateixa acta composta).  
610 A Cassà, en un sol cas s’assenten dos documents diferents, en els restants 23 expedients, 
l’acta era composta. A banda, s’hi compten 8 casos de dipòsits simples relacionats amb 
compravendes de bestiar; cadascuna d’aquestes accions constaven en actes separades.  
611 A Monells, en 13 casos s’assenten dos documents diferents, en els restants 12 expedients, 
l’acta era composta. Cal sumar-hi també 8 comandes de bestiar de dipòsit simple lligades a les 
compravendes dels mateixos animals (5 operacions en documents separats, i 3 en el mateix 
document). 
612 A Caldes de Malavella, en 1 cas s’assenten dos documents diferents, en els restants 44 
expedients, l’acta era composta. A més cal afegir-hi 19 casos de dipòsits simples relacionats 
amb compravenda de bestiar. En tots aquests 19 casos, la compravenda i la comanda es 
registraren en assentaments separats. 
613 En els territoris germànics de l’Imperi, Hans-Jörg Gilomen ha percebut també que les 
comandes de bestiar, en funció de la conjuntura, oferien tan la possibilitat d’augmentar la 
productivitat de l’explotació del comendatari gràcies al bestiar prestat, com eren un recurs per a 
procurar-se diners a través de la venda del propi bestiar i la seva immediata recepció en règim 
comendatari. Vegeu GILOMEN, Hans-Jörg, “L’endettement paysan…”, op. cit., p. 118. 
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9.1.7.2. Hipotecar el bestiar 
 
Anteriorment ja ha estat anunciat que una fracció important de les 

comandes documentades incloïen, al marge dels animals, un préstec de diners. 

Un reduït nombre d’aquestes actes estan acompanyades d’una carta de gràcia, 

per la qual, de forma més aviat telegràfica el comandant prometia al 

comendatari que un cop restituïts els diners, donaria per cancel·lada el conjunt 

de la comanda (cf. doc. 39, a l’apèndix). Les comandes que s’utilitzaven en 

aquest negoci mixt pràcticament sempre tenen les clàusules pròpies del dipòsit 

simple.  

Del total de 2.187 comandes localitzades, 65 són –possiblement- 

hipoteques de bestiar (el 3% del total), ja que introdueixen diners en l’operació  

i s’acompanyen de cartes de gràcia per les quals es condicionava l’anul·lació 

de la comanda al retorn del préstec. Aquesta operació apareix sobretot a l’oest 

de les Gavarres. Mentres que en el període estudiat, a Caldes de Malavella n’hi 

ha 52 casos (el 4% del total de 1.252 comandes) o a Cassà de la Selva, 12 

(4% de 287), a Monells tot just n’hi ha 4 (1% de 344). A Sant Feliu de Guíxols o 

a Corçà aparentment no s’oferí aquest tipus de tracte.  

En aquest negoci, similar a la capitalització de bestiar, el comendatari 

obligaria els seus animals a canvi d’una quantitat de diners prestada pel teòric 

comandant. El 27 de setembre del 1344 Ramon Jaubert de Llagostera 

reconeixia de tenir en comanda de Pere Andreu, el ferrer de la vila de Caldes, 

una vaca roja i un ase bru, a més de 34 s.614 L’any 1348 el ferrer reconegué 

que d’aquests 34 s. tan sols n’havia recuperat 10 s.615 L’àpoca desvelava que 

en l’instrument de comanda original s’hi hauria obligat l’ase, propietat de 

Jaubert. Tanmateix, en aquest cas, donava permís a Jaubert perquè 

desobligués l’ase bru. És probable que la vaca roja, al seu torn, fos un animal 

genuïnament transferit entre els actors. 

De ser retornats els diners –amb algun tipus d’interès més o menys 

ocult, tal vegada fruit del treball de l’animal-, la carrega sobre la bèstia 

                                            
614 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 27, f. 28r (1344-IV-27). En aquest cas ni tan sols es 
localitza carta de gràcia juntament amb la comanda. Com a hipòtesi, aquest exemple indicaria 
que l’exercici hipotecari pot ampliar-se sobre un segment encara més ampli de comandes de 
bestiar. 
615 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 32, f. 81v (1348-I-14). Vegeu un cas semblant a 
AHG, Notaria de Caldes-Llagostera CL 28, f. 53r-53v (1346-III-13) 
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desapareixia. De no ser retornats, el comandant tenia l’opció d’executar la 

penyora (l’animal), que al seu torn generaria una suma superior al deute contret 

(i.e. la meritació dels interessos). Tenim documentat que es prestaven menys 

diners dels que realment valia la penyora per, en cas d’executar-la, poder 

percebre’n un interès616. 

Vegem un cas datat el 19 de maig del 1348, quan Bernat Blandric, de 

Lloret, reconegué de rebre en comanda de Bernat Saber, de Caldes de 

Malavella, 2 bous rossos juntament amb 81 s.; i a la vegada Saber li prometé 

que, quan saldés els diners, el conjunt de la comanda es donaria per 

cancel·lada617. Menys d’un mes després, en l’inici catastròfic de la Pesta Negra, 

Blandric degué constatar que no podria pagar. Per això, el 16 de juny de 1348 

la cort de Caldes dugué els dos bous a subhasta pública618. El document que 

aixecà acta de l’encant descriu els animals com a propietat de Blandric, tot i 

que estaven en aquell moment obligats en comanda. La venda generà 103 s. 

(per tant, un 21,4% de lucre sobre el capital ingressat originàriament), dels 

quals Saber teòricament només en rebé 81 s., a la vegada que manava de fer 

cancel·lar una comanda que havia tingut una vida realment efímera. La resta 

dels diners es repartiren entre diferents agents que havien participat en 

l’operació: el saig, el corredor, l’escrivà i dos individus que havien custodiat les 

bèsties. 

 
9.1.7.3. Comandes per a pagar l’adquisició del bestiar de càrrega 
 
En els protocols notarials que s’han estudiat es documenta un grup de 

comandes de bestiar de clausulat simple acompanyades de debitoris 

corresponents al preu de la compravenda dels mateixos animals. Generalment 

el debitori precedia a la comanda. En aquests casos, un individu (A) atorgava 

debitori a un altre (B) pel qual es comprometia a liquidar-li el pagament d’una 

quantitat deguda per la compra de bestiar. Majoritàriament, els terminis per a 

                                            
616 Giampaolo Cagnin, a Treviso, ha identificat comandes de bestiar que anomena de “depositi 
et salvamenti”. En aquests contractes s’hi adjuntaven préstecs de numerari, que segons aquest 
investigador havien de servir “...perché provvedesse lui stesso all’acquisto di animali, rinviando 
ad un momento successivo il perfezionamento formale dell atto e la sua trasformazione in 
contratto di soccida...”. És a dir, el contracte era un primer estadi del contacte entre els actors, 
que en darrer terme registrarien una comanda a parts de lucre (la soccida). Vegeu CAGNIN, 
Giampolo, “Pro bono et fino amore...” op.cit., p. 114. 
617 Vegeu ambdós documents a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 33, f. 48r (1348-V-19).  
618 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 565, f. 25v (1348-VI-16). 
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abonar el preu estaven fixats en l’acta, tot i que el pagament també podia 

quedar supeditat a la voluntat del comprador. A continuació, mitjançant una 

comanda de bestiar de dipòsit simple, el comprador (A) reconeixia custodiar els 

animals que acabava d’adquirir (però que encara no havia abonat, almenys 

totalment).  

D’entre el total de comandes de bestiar documentades a les cinc 

notaries gavarrenques (2.187), se n’han localitzat 60 que formaven part 

d’operacions com les suara descrites. Representen el 2,7% del total de les 

actes. Tan sols a Caldes de Malavella (on són 20 de 1.252 comandes de 

bestiar, el 1,6%) i especialment a Monells (on són 36 de 344, el 10,5%) 

representen xifres significatives sobre el total619. 

Les comandes de bestiar acompanyades d’un debitori per la 

compravenda d’animals tractaven amb equins en una proporció molt superior a 

la presència d’aquest tipus de bèsties en el conjunt de documents. En les 36 

comandes de bestiar acompanyades de debitori registrades a la notaria de 

Monells es localitzen 25 equins d’un total de 61 animals (el 41%). S’hi inclouen 

13 ases, 3 pollins, 4 muls i 5 someres620. En les 20 comandes de bestiar 

acompanyades de debitori registrades a la notaria de Caldes es localitzen 15 

equins – de fet, tots ases – d’un total de 42 animals (el 34,9%)621. La presència 

d’aquest tipus d’animal en concret és suggeridora sobre la funcionalitat del 

negoci. 

Tot i que no disposem de proves concloents al respecte, aquesta 

operació podia ser la forma que tenien les parts de cobrir el cost de la 

compravenda. Mitjançant acords que no quedarien registrats, el bestiar 

generava un rendiment que en primera instància no retenia totalment el nou 

titular o comprador, sinó que servia per a pagar la recent adquisició de l’animal. 

Aquesta operació ha de relacionar-se amb comendataris especialitzats en el 

transport de mercaderies per terra; o més possiblement, amb comendataris que 

s’encarregaven de transportar les matèries primeres que produïen ells mateixos 
                                            
619 A Corçà no hi cap cas representat. A Cassà de la Selva n’hi ha 3 de 287, l’1%; i a Sant Feliu 
de Guíxols, 1 de 216 (0,5%).  
620 La resta d’animals són 5 bous, 18 cabres, 3 cabrits, 9 vaques i 1 vedell. 
621 La resta d’animals són 12 cabres; 2 bocs; 5 porcs; 1 bou; 3,5 vaques; 3 vedells; 0,5 brau. En 
les 3 comandes de bestiar acompanyades de debitori registrades a la notaria de Caldes de 
Malavella, tots tres animals que es localitzen són equins: 2 muls i 1 ase. En l’única comanda de 
bestiar acompanyada de debitori de Sant Feliu de Guíxols hi ha tres animals, un dels quals és 
un equí: 1 ase i 2 bous.  
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cap als llocs de venda habituals (els mercats de Monells i de Caldes de 

Malavella). Agents, per tant, que se servien de la força motriu dels equins – tal 

vegada també de bous - per a culminar la seva principal ocupació professional. 

Dels 15 comendataris dels documents de Caldes implicats en aquest negoci, 

12 provenien de llocs més o menys allunyats, des d’on requeririen animals 

d’aquestes característiques per al transport de cereals o de carbó vegetal: 

Lloret (5 casos), Maçanet de la Selva (1), Santa Coloma de Farners (1), Pineda 

(1), Vidreres (1), Santa Cristina d’Aro (1), Tordera (1) i Falgars (1). La pauta és 

la mateixa en 17 dels 36 comendataris que apareixen en aquest tipus 

d’operacions que van ser registrades a Monells: Palau-sator (4), La Bisbal (2), 

Aiguaviva (1), Calabuig (1), Calonge (1), Castelló d’Empúries (1), Celrà (1), 

Gaüses (1), Jafre (1), Mata (1), Púbol (1), Romanyà de la Selva (1) i Sant 

Cebrià dels Alls (1). 

Malgrat amb l’exercici de la comanda de bestiar poguessin cedir-se un 

grup d’animals, el debitori de la compravenda tan sols s’expedia pels equins. 

És el cas de la comanda de bestiar que Arnau Barbat de Lloret reconegué de 

Guillem Prat, de la cellera de Cassà de la Selva, per un ase negre i un bou roig; 

tot i que en el debitori precedent li havia reconegut de deure 76 s. per la 

compravenda de, tan sols, l’ase 622 . L’equí era en exclusiva l’objecte de 

l’operació que es descriu aquí. 

 
9.1.7.4. Els dipòsits de bestiar. Cessió desinteressada? 
 
Descomptant les operacions que han estat assenyalades en les pàgines 

precedents, la resta de productes del dossier són comandes de dipòsit simple 

que, fent una lectura literal del clausulat, s’hauria d’assumir que no 

proporcionaven cap tipus de rendiment als titulars del bestiar. Aquest grup 

inclou també comandes a través de les quals, a banda de cedir bestiar, es 

prestava numerari (sense carta de gràcia annexa) o d’altres tipus d’objectes. 

Parlem d’una proporció gens menyspreable del total de comandes de bestiar 

contractades en mercats com el de Monells (74 de 344, el 22%), el de Cassà 

                                            
622 Vegeu la comanda de bestiar a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 26, f.113v (1344-VI-
21) i el debitori a CL 26, f.113r (1344-VI-21). Vegeu d’altres casos idèntics a la mateixa notaria: 
CL 7, f.13v-14r (1333-VII-12) [debitori] i CL 7, f.14r (1333-VII-12) [comanda de bestiar] i a CL 
16, f.15r (1339-IX-6) [debitori] i CL 16, f.15r (1339-IX-6) [comanda de bestiar]. 
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de la Selva (145 de 287, 51%) o el de Caldes de Malavella (643 de 1.353, 

52%)623. 

Hom pot tenir la temptació d’entendre que aquests eren negocis que 

emparellaven ‘iguals’, és a dir, veïns del mateix status socioeconòmic o fins i tot 

familiars. Seguint una lectura harmònica del crèdit i de les relacions socials, els 

actors estarien disposats a ajudar generosament el seus semblants amb la 

cessió de bestiar per a treballar la terra o per obtenir productes secundaris per 

alimentar-se. Però l’evidència documental posa en entredit aquesta 

interpretació.  

Fixem-nos en el cas concret de Cassà de la Selva i en els 145 dipòsits 

de bestiar que no tenen relació amb una operació estrictament comercial o amb 

l’obtenció de dividends per part del comandant. D’aquestes operacions, tan 

sols cinc van ser convingudes entre familiars directes, en una proporció similar 

a la resta de contractes. Creiem que el conjunt de comandes de bestiar no 

servien per a satisfer el que Karl Polanyi va anomenar els “deures de 

parentesc”624. Si bé és cert que la majoria de documents de comanda van ser 

acordats entre un comandant i un comendatari residents -ambdós- a Cassà, 

entre tots els comandants que participaren en aquests negocis, un de sol 

s’encarregà del 56% de les operacions (81 de 145). Bonanat Alagot, que ja ha 

estat esmentat anteriorment, era un tractant local de bestiar que entre 1330 i 

1370 va ascendir socialment gràcies a un mercat de bestiar que li resultà 

altament lucratiu.  

Les comandes de bestiar no eren exercicis altruistes. Bé a través d’un 

clausulat explícit, d’un acord privat o d’una combinació d’operacions, les parts 

intentaven rendibilitzar al màxim el treball dels animals o el risc aportat en 

forma de capital, amb l’objectiu d’obtenir-ne beneficis nets.  

S’ha d’assumir, a més, que les comandes de bestiar formaven part d’un 

ampli entramat, en el qual els individus i les famílies s’intercanviaven crèdits i 

favors. Prestar el bestiar al veí podia tenir, simultàniament, un retorn en forma 

d’ajuda o de préstec de caràcter privat. Les possibilitats són innumerables. 

                                            
623 A Sant Feliu de Guíxols les comandes que no poden relacionar-se amb una operació 
comercial són tan sols 9 de 216 (4%). A Corçà en són 5 de 120 (4%).  
624 Vegeu l’obra original del 1944 de POLANYI, Karl, The great transformation: the political and 
economic origins of our time, Beacon paperback ed., Boston, 2001.  
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 La comanda de bestiar fins i tot permet de ser pensada en sentit invers: 

cedir bestiar en comanda era una forma de desfer-se dels seus costos de 

manteniment (alimentació, custòdia, cures per malalties, manteniment dels 

estables i tancats). En conjuntures negatives, les famílies pageses més 

desafavorides podien actuar com a comandants amb l’objectiu de descarregar 

de despeses el conjunt del mas i, en un escenari més propici, intentar 

recuperar el seu bestiar. 

 
9.1.8. A mode de conclusió 

 
 La imatge de la ramaderia que s’ha començat a esbossar aquí és ben 

lluny del sistema de guardes senyorials propi de la ramaderia extensiva 

mallorquina del segle XIV que fou descrita per Gabriel Jover625.  De fet, el 

model de ramaderia senyorial ha estat, arreu, el més detalladament analitzat 

pels historiadors; en alguns territoris com la mateixa illa de Mallorca arribà a 

condicionar l’estructura del parcel·lari amb l’objectiu de compactar els terrenys 

de pastures. A les Gavarres, mentrestant, els caps de bestiar eren sovint 

col·locats, d’un en un, a mans de les famílies pageses mitjançant el sistema de 

comandes. La ramaderia en el nostre context tingué un impacte més modest, i 

es vehiculà a través de famílies que majoritàriament eren titulars remences d’un 

mas.  

Aquests unitats familiars comptaven especialment amb la comanda per 

omplir les seves explotacions de bestiar. Els animals els servirien, entre 

d’altres, per alimentar-se, per a llaurar la terra o per a carregar mercaderies. 

Constatant que la comanda va esdevenir un contracte tan freqüent en 

l’economia pagesa, resulta insòlit que, fins avui, els historiadors hagin passat 

de puntetes per damunt de les fórmules que fixaren el bestiar al territori. La 

presència de bestiar a les Gavarres i al seu entorn era notable a finals de l’edat 

mitjana. En aquest context, s’ha documentat que pràcticament tres quartes 

parts dels contractes que tenen relació amb els animals i amb els ramats eren, 

de fet, comandes.  

                                            
625 JOVER, Gabriel, “La crisi tardomedieval i el desenvolupament d’una ramaderia senyorial. 
Mallorca, segles XIV-XVI”, Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, 5 (1994), p. 81-
99. 
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 En paral·lel, l’anàlisi de les comandes de bestiar ha descrit el sistema pel 

qual es compartien els drets sobre els contractes i els animals. Aquests drets 

eren fàcilment transferits a tercers, empenyorats o obligats, constituint una 

espècie de mercat de títols que té molts punts en comú amb el mercat del 

crèdit privat. D’entre aquests elements en comú amb el crèdit, s’ha apuntat el 

sistema de garanties prestades, cert nivell d’impersonalitat de les operacions, o 

la rendibilitat oferta pel negoci. De fet, la comanda de bestiar pot començar ara 

a ser observada com una activitat que va enriquir i, en determinades 

circumstàncies, va contribuir a l’empobriment d’alguns segments o individus de 

la comunitat626. La comanda és en aquest sentit un factor més de polarització 

social. Però a la vegada, no pot ser oblidat que oferia una oportunitat per a 

renovar i/o ampliar la dotació de bestiar de cada mas.  

És per tots aquests factors que proposem d’entendre les comandes de 

bestiar com a crèdits privats. El crèdit privat a la baixa edat mitjana havia estat 

jutjat severament per la historiografia tradicional com un factor d’estancament 

que contribuí a l’ofec econòmic de les classes populars, però avui els 

investigadors han acreditat que també podia facilitar a les famílies pageses 

d’efectuar inversions productives i accedir a béns de consum (o disposar de 

bestiar, en aquest cas) sense patir en excés per la disponibilitat puntual de 

numerari.  

Cal afegir, d’altra banda, que la comanda de bestiar adquirí centralitat en 

els mercats locals de bestiar en part gràcies a la concisió dels clausulats dels 

contractes, que deixava marge perquè els contractants perfilessin privadament 

el negoci, adaptant-lo a les seves necessitats. En aquest sentit, un mínim del 

13% d’aquests acords -incloent les hipoteques sobre el bestiar i les 

capitalitzacions- passaren no tant per rebre bestiar d’un comandant sinó per 

convertir els propis actius en líquid, assumint el pagès el risc de perdre els 

animals, però obrint l’oportunitat de disposar de diners per efectuar les 

despeses necessàries per al sosteniment del mas i els seus membres. Les 

execucions dels crèdits aporten indicis de que el volum d’aquest tipus 

d’operacions podia ser superior. Les operacions pignoratícies, en el cas del 
                                            
626 Tal i com també deduïa Belén Moreno en el cas de les comandes de bestiar del Penedès al 
segle XVII. Vegeu MORENO CLAVERÍAS, Belén, “La ramaderia, el bestiar de treball i de transport 
en les economies familiars pageses. El Penedès (1670-1690)”, Estudis d’Història Agrària, 14 
(2000-2001), p.131-142. 
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bestiar, es veieren afavorides per un marc normatiu que no comptava amb el 

control o sanció senyorials. No eren per tant operacions homologables a les 

dels immobles. En general, a les comarques gironines, els béns d’aquesta 

darrera naturalesa estaven obligats a satisfer els lluïsmes i/o foriscapis als 

senyors directes a canvi de poder ser embargats, hipotecats o empenyorats627. 

El bestiar se n’escapava, i això devia convertir les les hipoteques sobre els 

animals en un recurs idoni per a capejar situacions complexes sense haver de 

contreure deutes suplementaris amb els senyors.  

El fet que en certs contractes, el bestiar, al capdavall, no es mogués de 

lloc, té una altra derivada. Quan els investigadors interessats en la distribució i 

mobilitat del bestiar analitzin les comandes hauran de parar atenció a la 

naturalesa no pas jurídica, sinó efectiva, de l’acta. Un comandant gironí que 

formalment col·locava bestiar a les parròquies gavarrenques pot ben ser que 

mai hi hagués dut bestiar ni tampoc que se n’endugués productes derivats. El 

gironí tan sols hauria aportat diners a crèdit, en tot cas garantits amb el bestiar 

del propi territori.  

A les diferents localitats estudiades es documenta una gamma similar de 

funcions econòmiques dutes a terme a través de les comandes de bestiar. Això 

es produïa a l’empara d’un contracte altament estandarditzat pel que fa al 

clausulat i a les seves caucions. Tot plegat permeté tant la transportació dels 

títols com la persecució dels incompliments entre diferents espais 

jurisdiccionals. Aquest marc normatiu compartit fou un esperó per a la 

integració de mercats i de fet, un altre dels factors que expliquen l’èxit de la 

comanda de bestiar. Per primera vegada, s’ha descrit el procés executiu que, 

de forma uniforme, totes les corts jurisdiccional del territori posaven en marxa 

per a garantir l’acompliment del contracte.  

Havent analitzat els mecanismes precisos amb els quals es gestionà una 

part important de l’economia ramadera, ara pot interpretar-se la dinàmica del 

mercat de bestiar i el paper dels animals respecte el seu espai ecològic, el 

massís de les Gavarres; i estudiar quina influència concreta tingué el mercat de 

bestiar en les dinàmiques socials del territori. 

                                            
627 Vegeu el títol XXV (De laudimio, tertio, foriscapio et aliis iuribus ad directum dominum 
pertinentibus) de COBJOS FAJARDO, Antoni (ed.), Costums de Girona... op.cit. i també la 
discussió sobre aquest aspecte a la nota 955 del capítol 10.  
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9.2. El mercat de bestiar a les Gavarres i el seu entorn al segle XIV 
 
Anteriorment s’ha descrit la forma jurídica i les diferents tipologies de la 

comanda de bestiar; així com les possibilitats d’aquest producte - que era molt 

versàtil – en mans de la pagesia. S’ha escollit aquest tipus de contracte perquè 

fou l’opció majoritària a través de la qual les famílies del nord-est català es 

proveïren d’animals i també els cediren als seus veïns. En aquest epígraf 

s’inspecciona el mercat de bestiar, tot estimant el volum de negoci que degué 

representar en l’espai de les Gavarres, descrivint la dinàmica lligada amb la 

conjuntura general i estacional, i també delimitant l’abast i especialitzacions de 

cinc dels mercats ramaders que perimetraven el massís. En l’epígraf 

subsegüent (9.3) s’analitza cada tipologia de bestiar, relacionant-la amb les 

opcions contractuals, els espais de custòdia, la mida dels ramats, la cura i 

engreix, els usos i aprofitaments econòmics, i els preus del mercat. 

Amb aquests propòsits es tenen en compte el conjunt d’operacions 

comercials ramaderes que han estat documentades. A banda de les 

comandes, ja descrites, s’inclouen les alienacions, que a la documentació 

notarial es testimonien a través dels contractes de compravenda de bestiar i 

també de debitoris. 

 Els debitoris tinguts en compte són actes derivades d’una transacció 

que, tal i com era habitual en el comerç baixmedieval, posposava el pagament 

per a més endavant. Si es para compte, per exemple, al cas específic de 

Monells, una proporció important dels debitoris documentats especifiquen que 

el cap de bestiar hauria estat adquirit bé al mercat (foro), bé a la fira (nundinis) 

de la vila (138 de 234). Una petita part d’aquests (8) detallen, en canvi, que el 

document es registrava com a recordatori d’un deute contret feia temps i que 

hauria estat liquidat tan sols parcialment. Per aquests motius s’assumeix que 

bona part dels debitoris eren, genuïnament, fruit d’operacions efectuades ex 

novo.   

 La compravenda no era registrada com a tal; l’acord tan sols generava 

el debitori en qüestió. Incloïa un nombre reduït d’animals i es limitava a fixar la 

data en la qual s’hauria de liquidar el deute. En canvi, els documents de 

compravendes (que són escassos) es registraren per a testimoniar la 

transferència d’un nombre major, i sovint més divers, de caps de bestiar, que 
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alhora també implicava un preu força elevat628. Les compravendes inclouen 

una gamma més àmplia de caucions, avals i d’altres clàusules contractuals. Tot 

i que molt possiblement eren també vendes finançades, els terminis de 

pagament no consten pràcticament mai a l’acta. 

Quants animals, de mitjana, participaven en cadascuna d’aquestes 

operacions? Per a respondre aquesta pregunta és necessari advertir que 

l’activitat ramadera avaluada en aquest estudi no contempla formes de 

transhumància ni tan sols de trasterminància de ramats. Al contrari, la 

ramaderia gavarrenca a la baixa edat mitjana majoritàriament era un 

complement a l’explotació agrícola, una activitat amb la qual es relacionava 

positivament (per exemple, a través de la fertilització dels sòls que 

incrementava la productivitat dels cultius) i sovint també de forma conflictiva (la 

freqüent invasió dels terrenys de cultiu per part del bestiar menut). En aquest 

sentit, la naturalesa de la majoria dels masos del nordest català - també els de 

la muntanya litoral- imposaven certs límits ecològics als grans ramats. La 

pobresa de la majoria de sòls o la forma del parcel·lari de les explotacions, que 

majoritàriament no era compacte, devia posar limitacions a l’engrandiment de 

l’estoc de bestiar. Tot i així, per modest que fos, les evidències documentals 

indiquen que cada mas devia disposar d’un mínim contingent d’animals, propi 

i/o cedit en comanda. 

Els homes i les dones de les Gavarres al segle XIV de normal 

participaven en transferències de bestiar modestes. Més del 80% dels 

contractes documentats, per exemple al mercat de Monells, van mobilitzar tan 

sols 1 o 2 caps de bestiar (cf. taula 28). La dinàmica que s’hi documenta és 

extrapolable, amb algunes diferències, a la resta de localitats. S’ha de 

reconèixer tanmateix que aquestes xifres són poc operatives, ja que no 

expliquen quines diferències, notables, hi ha entre tipus d’opcions contractuals. 

En primera instància, les comandes de bestiar registrades a Monells 

entre 1330 i 1369 proporcionen una moda d’un sol cap de bestiar, o menys, per 
                                            
628 Per a quantificar les compravendes i els debitoris existents se n’han exclòs expressament 
els que formaven una operació complexa amb una comanda. Aquesta operació implicava que 
el pagès alienés la titularitat dels animals sense deixar de fer-ne ús. En aquests casos, el 
mateix bestiar sol constar en els dos documents (debitori/compravenda i comanda). Dit d’una 
altra manera; més enllà de la tipologia documental, es tindran en compte transaccions de la 
titularitat i de l’ús (expressades en els debitoris i en les compravendes) d’una banda, i acords 
per una cessió temporal (expressats en les comandes, que a vegades es combinaven amb 
debitoris o compravendes) de l’altra. 
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contracte629. A grans trets, a mesura que augmenta el nombre de caps de 

bestiar cedits, disminueix el nombre de comandes documentades. Així, nou de 

cada deu comandes inclouen menys de 10 animals630. Cal precisar que a 

través de les comandes s’entregava bestiar de tipus divers: porcins, ovicaprins, 

equins o bovins. Això també incloïa animals en estadis maduratius diferents, 

per exemple les cries o animals joves. A la vegada, una sola comanda podia 

combinar tipus diferents d’aquestes bèsties. 

 Semblantment, els debitoris reflecteixen operacions a través de les 

quals es transferia un sol cap de bestiar. Ara bé, la diversitat en aquest cas és 

molt menor, ja que preferentment s’usava aquesta operació per a transferir els 

animals més preuats, en l’estat òptim de maduració (adults) que permetés 

començar a rendibilitzar l’operació de forma més o menys immediata. Pel cas 

de Monells, i també el de Caldes, els debitoris pràcticament es restringeixen als 

bous, ases, eugues, someres, muls i vaques.  

 

 

                                            
629 La cessió d’un animal sobre el qual només es té una fracció de la titularitat s’hi documenta 
en 12 ocasions. 
630 La mitjana observada d’animals per contracte se situa entre 6,1 i 3,7 en funció de la localitat. 
A Corçà era de 6,1 animals per contracte; a Sant Feliu de Guíxols de 5,8; a Cassà i a Caldes 
de 3,7 ambdós; i a Monells de 3,4. És clar que els tractes que incorporen ovicaprins impliquen 
la mobilització d’un volum superior de bestiar; la presència més elevada de cabres o ovelles als 
mercats de Corçà i de la Vall d’Aro explica de fet la diferència entre les mitjanes esmentades.  
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Taula 28. Volum de caps de bestiar transferits en funció de la tipologia del contracte (Monells, 1330-1369) 
 
 

n. d’animals | proporció 0,5 - 1 % 1,5 - 2 % 2,5 - 3 % 3,5 - 4 % 5 - 10 % 11 - 20 % 21 - 39 % ≥40 % Totals 
n. de comandes 161 47 92 27 17 5 13 4 28 8 19 6 13 4 1 0,3 344 
n. de debitoris 201 86 25 11 2 1 0 0 2 1 0 0 3 1 1 0,4 234 
n. de compravendes 4 22 0 0 2 11 0 0 0 0 5 28 5 28 2 11 18 
Totals 366 61 117 20 21 4 13 2 30 5 24 4 21 4 4 0,6 596 

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Monells (AHG). 
 
Taula 29. Estimació del volum de contractacions al mercat de bestiar de les Gavarres (1330-1370)a 
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Caldes de Malavellad 51  361 6.855 596 709 30.318 1.890 8.234 776 3.301 47.958 2.537 9.304 85.131 
 (34)e (239) (4.542) (395) (470) (20.089) (1.252) (5.456) (514) (2.187) (31.777) (1.681) (6.165) (56.408) 
Cassà de la Selvaf 9 78 3.726 62 96 4.730 479 1.843 206 841 13.754 550 2.017 22.211 
 (5) (43) (2.060) (34) (53) (2.615) (265) (1.019) (114) (465) (7.604) (304) (1.115) (12.279) 
Monellsg 63 1.211 11.483 817 1.420 64.721 1.200 4.536 778 3.413 65.122 2.080 7.167 141.326 
 (18) (347) (3.291) (234) (407) (18.548) (344) (1.300) (223) (978) (18.663) (596) (2.054) (40.502) 
Corçàh 10 98 404 71 161 4.500 444 2.921 383 2.401 39.532 525 3.180 44.435 
 (3) (19,5) (80) (14) (32) (892) (88) (579) (76) (476) (7.837) (105) (615,5) (8.869) 
Sant Feliu de Guíxolsi 36 271 3.541 74 431 9.930 454 2.582 421 2.071 24.947 563 3.284 38.418 
 (17) (129) (1.684) (35) (205) (4.723) (216) (1.228) (200) (985) (11.865) (268) (1.562) (18.272) 
Totals 169 

(77) 
2.019 
(777,5) 

26.009 
(11.657) 

1.618 
(712) 

2.818 
(1.167) 

114.199 
(46.867) 

4.467 
(2.165) 

20.116 
(9.582) 

2.564 
(1.127) 

12.026 
(5.091) 

191.313 
(77.746) 

6.255 
(2.953) 

24.937 
(11.619,5) 

331.521 
(136.270) 

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera, de Monells, de Corçà i de Sant Feliu de Guíxols (AHG). 
 
a. S’ha treballat amb les dades disponibles que pertanyen, en exclusiva, als 492 mesos (i.e 41 anys) que s’estenen entre el 1330-I-01 i el 1370-XII-31. Es projecten aquestes 
dades disponibles sobre el conjunt del període. En el cas de la notaria de Corçà, per la qual pràcticament només es disposa de dades posteriors a 1352, en el càlcul s’ha tingut 
en compte la davallada general d’activitat del període posterior a la Pesta. En aquest cas, per estimar les dades pertanyents al període 1330-1348, s’ha aplicat el coeficient de 
diferència de les mitjanes anuals dels contractes que han estat observades entre els períodes 1330-1348 i 1349-1370 al mercat veí de Monells.   b. No inclou compravendes 
associades a comandes de bestiar.   c. No inclou debitoris associats a comandes de bestiar   d. Per aquesta notaria, disposem de dades pertanyents a 326 mesos.   e. En 
negreta, dades projectades. Entre parèntesis, dades disponibles.   f. Per aquesta notaria, disposem de dades pertanyents a 272 mesos.   g. Per aquesta notaria, disposem de 
dades pertanyents a 141 mesos.   h. Per aquesta notaria, disposem de dades pertanyents a 112 mesos.   i. Per aquesta notaria, disposem de dades pertanyents a 234 mesos.     
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Per contra, les compravendes implicaven la mobilització d’una cabanya 

més gran d’animals, i també més diversificada. De fet, aquestes compravendes 

tenen un enorme interès, ja que poden implicar la transacció del lot sencer 

d’animals d’un mas. És el cas, per exemple, de les 22 cabres i 7 cabrits, 7 

porcs, 1 truja i 6 porcells, a més d’1 vedell (44 animals) que el desembre de 

1332 Pere Sastre del mas Alenyà, a Sant Cebrià dels Alls comprà a Bernat 

Sols de Cruïlles631. 

 
9.2.1. El volum del negoci ramader a les Gavarres 
 
Tot i que s’ha constatat que, una a una, les transaccions eren modestes, 

la documentació disponible per a les Gavarres i les viles del seu perímetre 

evidencia que, entre 1330 i 1370, aquesta àrea va acollir una persistent activitat 

ramadera. La dinàmica possiblement es remuntava a dècades enrere632. La 

tirada del negoci ramader, en una zona tan propera a la ciutat de Girona, havia 

fet de les Gavarres un espai cobejat pels senyors feudals i pel capital urbà, 

interessats tant en la sostracció directa de renda com en la col·locació de 

bestiar per a la pastura i l’engreix. 

Projectant les dades disponibles per a les quatre dècades que són 

objecte d’estudi en aquest capítol (1330-1370), s’interpreta que, entre els cinc 

mercats estudiats, podrien haver-se tancat més de 6.200 negocis ramaders, 

                                            
631 El document descriu que aquest era el bestiar del mas que el venedor tenia a l’espai també 
conegut com a Sols, a Cruïlles; i que, de fet, la transacció era una operació destinada a saldar 
el deute contret pro dotem sive exoarii Elicessendis, matris tue. AHG, Notaria de Monells, Mn 
162 (1332-XII-28).  
632 Ho testimonien diferents notícies sobre el territori, algunes de ben antigues. Els oficials de 
Ramon Berenguer IV recomptaven l’any 1151 fins a 270 porcs i 136 parells de gallines que 
pagaven anulament en forma de cens els masos de Llagostera i de Caldes. Vegeu ACA, 
Cancelleria, Ramon Berenguer IV, pergamí n. 233, que fou treballat per BISSON, Thomas N., 
Fiscal accounts of Catalonia under the early count-kings: 1151-1213, University of California 
Press, Berkeley, 1984. El privilegi reial concedit als homes de Caldes, Llagostera i Santa 
Seclina 90 anys més tard, el 1241, regulava la pastura de porcs al  massís de l’Ardenya, 
circumstància que de ben segur devia reproduir-se a les veïnes Gavarres. Vegeu MALLORQUÍ, 
Elvis; VARAS, Montse, “El privilegi del rei Jaume I (1241). Contingut, context i permanència” in 
ALBÀ, Marta; MALLORQUÍ, Elvis (coord.), Història de Llagostera... op.cit., p. 147-164. Vint anys 
després, el 1261-XII-30 Guillem Corterol, de Llagostera, transferia a Arnau Orreu, del mateix 
lloc, l’exercici de representació senyorial (vicarius) del territori i tots els censos que per aquest 
ofici li prestaven anualment tots els homes de Llagostera i alguns de Santa Seclina. La 
naturalesa d’aquests censos és també eloqüent respecte al component ramader de la zona: 
ous, palla, gallines, civada i arbres glanífers, a banda de diners. Vegeu-ne una referència a 
AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 44, f.143-144v (1353-VI-18).  
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que haurien implicat la mobilització d’una xifra propera al 25.000 caps de 

bestiar, i en els quals s’haurien invertit al voltant de 600.000 s. (cf. taula 29)633. 

Tot i que més endavant se’n descriu l’evolució real, la mitjana anual del 

comerç de bestiar se situa sobre els 600 animals per al conjunt d’aquestes 

localitats. Els resultats obtinguts per Christian Guilleré per a la ciutat de Girona 

entre 1341 i 1348 exhumant informacions provinents dels protocols d’una 

trentena de notaris, podrien assenyalar que el volum dels mercats rurals 

gavarrencs era superior al de la capital de la vegueria. En el mercat de bestiar 

de la ciutat de Girona, sempre segons l’historiador francès, en aquest lapse de 

temps es documentarien menys d’un centenar de comandes634. Cal dir que la 

ciutat, al marge dels masos de l’anomenada Muntanya de Girona, teòricament 

abastia una zona més àmplia, que s’estenia cap a l’Empordà i també penetrava 

per la vall del Llémena. En conseqüència, pot deduir-se que la majoria de les 

famílies pageses del territori veien satisfeta les seves necessitats, en quant al 

bestiar, als mercats rurals i als de les viles que tenien relativament a prop. Tal i 

com veurem més endavant, el mercat de Girona era possiblement el destí 

d’una part dels animals engreixats i dels productes secundaris, però no era el 

principal centre proveïdor de la pagesia. 

 L’estimació que es fa aquí pel conjunt de les Gavarres s’hauria de 

completar amb el volum dels mercats més orientals del massís: la Bisbal 

d’Empordà, Peratallada, Palafrugell i Calonge. Localitats, aquestes, que s’han 

deixat fora de l’estudi perquè - pel període 1330-1370 – se’n conserven sèries 

notarials molt fragmentàries o són directament inexistents. 

D’entre les cinc localitats estudiades, dos d’aquests mercats ramaders – 

Monells i Caldes de Malavella - destaquen per damunt dels altres tres – Cassà 

de la Selva, Corçà i Sant Feliu de Guíxols -. Despunten en relació a diversos 

factors, especialment en el nombre total de contractes protocolitzats, la 

diversitat de negocis que van acordar-s’hi, el volum de la cabanya de bestiar 

que passava pels seus respectius mercats, la diversitat en l’oferta d’animals i, 

lògicament, el volum de negoci que tot això va representar. Les dues primeres 

viles, entre 1330 i 1370, podrien haver concentrat una xifra propera a les 4.500 
                                            
633 La taula 29 assenyala 331.521 s., xifra que correspon a la projecció per les operacions les 
actes de les quals donen un preu pels animals: els debitoris, les compravendes i les comandes 
a mig lucre. Aquestes actes representen aproximadament la meitat del negoci. 
634 GUILLERÉ, Christian, Girona... op.cit., v.1, p. 371-380. 
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operacions en el mercat del bestiar, amb un saldo lleugerament favorable per a 

Caldes635.  

Amb tot, tres quartes parts del negoci ramader d’aquest espai econòmic 

hauria tingut lloc als mercats de Caldes i de Monells. Entre les dues localitats, 

podrien haver absorbit un tràfic d’uns 16.500 caps de bestiar durant tot el 

període. De mida similar, les dues viles-mercat estan ubicades en extrems 

oposats del massís. Ben comunicades amb la ciutat de Girona i els principals 

camins comercials i ramaders, tenien l’avantatge d’actuar com una ròtula entre 

l’economia gavarrenca, les explotacions de les respectives planes, l’Empordà i 

la Selva i la pròpia capital de la vegueria. És a dir; posaven en contacte 

diferents hàbitats i productes, que possiblement fou la clau del seu èxit com a 

centres comercials. 

Contràriament, la vila de Sant Feliu de Guíxols, epicentre de l’activitat 

mercantil portuària al nord del Principat, no presenta volums tan remarcables 

en el camp del negoci ramader. Tot i que ben connectada amb Girona per 

terra, l’àrea rural sobre la qual exercia influència era més reduïda i tancada en 

si mateixa per l’orografia (la Vall d’Aro i els contraforts marítims de les 

Gavarres). La majoria d’operacions, tal i com veurem, estaven dirigides a 

satisfer les necessitats de les famílies pageses d’aquest territori. Contra el que 

podria suposar-se en el cas guixolenc, són poques les operacions que 

mobilitzaven grans ramats; tan sols alguns negocis operats pel monestir de la 

vila. Tenint en compte aquests condicionants, la projecció efectuada dóna unes 

560 operacions ramaderes entre 1330 i 1370, que haurien implicat, 

aproximadament, 3.200 animals.  

D’aquesta manera, i en relació al negoci del bestiar, a Sant Feliu de 

Guíxols s’haurien tancat pràcticament el mateix volum de contractes que a 

Corçà o a Cassà de la Selva, dues viles molt més petites i que no comptaven ni 

amb mercat setmanal ni amb estructures comercials permanents, i que eren 

subsidiàries de l’empenta comercial d’altres nuclis propers. 

 

                                            
635 Un saldo que se supera llargament en els caps de bestiar que haurien passat per una i altra 
vila. Recordem que de mitjana, les operacions caldenques implicaren una quantitat superior de 
caps de bestiar – 3,7 contra els 3,4 de Monells. 
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Taula 30. Total de caps de bestiar documentats en els contractes (1328-1371) 
 

Mercat 
(n.contractes) Bous 

Vaques i altres 
bovinsa 

Ases i 
someres 

Muls i 
mules Cabresb Ovellesc Porcsd 

Altres 
equinse 

Ruscs 
d’abelles Oques s.id. Totals 

n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % 
Caldes de M. 
(1.681) 298 4,8 914 14,8 463 7,5 56 0,9 1.079 17,5 1.601 26,0 1.654 26,8 35 0,6 0 0 34 0,6 29 0,5 6.163 100 
Cassà de la S. 
(326) 86,5 6,9 175 14 68 5,5 42,5 3,4 141 11,3 309 24,8 410 32,9 4 0,3 10 0,8 0 0 1 0,1 1.247 100 
Monells  
(596) 96,5 4,5 414 19,3 133 6,2 62 2,9 334 15,6 843 39,4 205,5 9,6 50 2,3 0 0 0 0 2 0,1 2.140 100 
Corçà 
(105) 18 2,9 95,5 15,5 16 2,6 9 1,5 22 3,6 393 63,9 48 7,8 4 0,6 0 0 0 0 10 1,6 615,5 100 
St. Feliu de G. 
(269) 29 1,9 221,5 14,2 18 1,2 25 1,6 629,5 40,3 318 20,3 284,66 18,2 4 0,3 30 1,9 0 0 3 0,2 1.563 100 
Totals 
(2.977) 528 4,5 1.820 15,5 698 6 194,5 1,7 2.205,5 18,8 3.464 29,5 2.602 22,2 97 0,8 40 0,3 34 0,3 45 0,4 11.728,5 100 

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 
a. Inclou vaques, vedells, vedelles, braus, braves i jònecs.   b. Inclou cabres, cabrits i bocs.   c. Inclou ovelles, moltons, anyells i anyelles.   d. Inclou porcs, porques, truges, 
porcells i porcelles.   e. Inclou rossins, eugues, pollins, pollines i poltres. 
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9.2.2. L’oferta de bestiar 
 
 Els animals objecte de transacció a les places i nuclis de l’entorn de les 

Gavarres eren tot tipus de bestiar domèstic, incloent bovins, equins, cabrum, 

òvids, porcins, oques i ruscs d’abelles (cf. taula 30). Els darrers grups són 

certament testimonials. Els ruscs tan sols apareixen en dues comandes, una 

registrada a Cassà de la Selva i l’altra a Sant Feliu de Guíxols. D’altra banda, 

les oques únicament es detecten en cinc operacions, totes procedents de la 

notaria de Caldes de Malavella.  

 Els bovins – tan bous com la resta d’animals, específicament les vaques 

– apareixen massivament en els contractes registrats. Aquests animals eren 

presents amb una proporció similar en tots els mercats, ja que era el tipus de 

bestiar més comú al mas baixmedieval degut a la versatilitat de les vaques i a 

la importància de la força de treball aportada pels bous. Tal i com reprendrem 

amb més detall, tot i l’àmplia difusió dels bovins, alguns mercats podien haver-

se especialitzat en varietats específiques de vaques o bous: animals que fossin 

més adients per a dur a terme feines concretes, o bé més adaptables a 

condicions orogràfiques específiques. 

 Els grups que marquen la gran diferència en els mercats estudiats eren 

en canvi els ovicaprins i els porcins. És necessari observar que els primers 

constituïen una part important del volum de bestiar transaccionat: lògicament, 

cabres i ovelles solien conformar ramats més grans. Amb tot, s’acredita que 

determinats nuclis tenien una oferta més àmplia d’aquests animals. A Sant 

Feliu de Guíxols i a Corçà, concretament, constitueixen respectivament el 

60,3% i el 67,5% del total dels animals documentats. En la primera vila el 

nombre de cabres té el doble de pes que el de les ovelles, mentre que a la 

segona aquestes apareixen testimonialment. Les segueix Monells, on el 55% 

dels animals descrits són també ovicaprins. A Cassà de la Selva i a Caldes 

representen el 36,1% i el 43,5% respectivament, evidenciant que aquest tipus 

de bestiar tenia més centralitat per a l’economia comercial i domèstica al nord i 

a les Gavarres marítimes que no pas al vessant oest del massís i a la plana 

selvatana. 

Els porcs, de la seva banda, presenten una localització inversa. És als 

nuclis de l’oest on representen entorn del 30% del negoci ramader, mentre que 
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a Monells o a Corçà no passen del 10%. Els porcins documentats a  Sant Feliu 

de Guíxols són el 18,2% del total d’animals.  

Ases i muls formaven part d’un grup de bestiar que és més escadusser a 

la documentació. Feien feines quotidianes més enllà de les tasques agrícoles i 

el seu desgast podia ser important i donar-se amb certa celeritat. Per això, 

aquests animals, conjuntament amb els bous, eren el tipus de bestiar que més 

freqüentment entraven com a opció de compra. Els cavalls (rossins i eugues, 

que s’agrupen en l’epígraf ‘altres equins’ a la taula 30 conjuntament amb 

bestiar descrit com pollins i pollines, del qual no podem saber la naturalesa 

exacte) comprenen un volum marginal del negoci. L’epígraf 9.3 d’aquest capítol 

repassa amb detall les característiques funcionals i geogràfiques de cada tipus 

de bestiar. 

 
9.2.3. El mercat i la conjuntura  
 
El mercat de bestiar acomplia diverses funcions econòmiques: la 

reposició de l’estoc d’animals de cada mas, o bé la col·locació de bèsties per a 

l’engreix en el marc d’una operació comercial. A més, tal i com s’ha documentat 

en el cas del mercat immobiliari636, el mercat de bestiar hauria permès adaptar 

la pròpia explotació pagesa davant d’un context de crisi (venent-ne, hipotecant-

lo o bé incorporant bestiar més adaptable). A continuació s’interpreten 

aquestes operacions relacionant-les amb la conjuntura general. 

Les dades analitzades per Monells, Cassà de la Selva i Caldes de 

Malavella, que són localitats per les quals disposem de documentació seriada 

més antiga, indiquen que el comerç associat al bestiar experimentà una 

crescuda notable en els primers anys de la dècada de 1330 (cf. gràfics 7 a 9). 

A Caldes s’hauria passat de 20 contractes l’anualitat 1332 a 134 en el conjunt 

del 1333. Igualment, a Cassà de la Selva el 1332 es registren 12 negocis, que 

                                            
636  Entre d’altres exemples, vegeu l’estudi de FURIÓ, Antoni, “Reproducción familiar y 
reproducción social: familia, herencia y mercado de la tierra en el País Valenciano en la Baja 
Edad Media”, in GARCÍA GONZALEZ, Francisco (ed.), Tierra y familia en la España meridional, 
siglos XIII-XIX. Formas de organización doméstica y reproducción social, Universidad de 
Murcia, Múrcia, 1998, p. 25-43. 
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l’any 1334 podrien haver arribat a superar la quarantena 637 . A Monells 

l’increment s’hauria produït entre 1330 (10) i el 1332 (69).  

A partir de mitjan dècada, l’activitat remeté i s’estabilitzà fins a inicis de 

la dècada de 1340. Amb variacions, aquesta tendència és també observable 

pels tres nuclis. A Caldes es tancarien 65, 60 i 76 contractes el 1337, el 1339 i 

el 1341 respectivament. Per Cassà de la Selva tan sols disposem de dades 

pels dos anys extrems, que donarien 4 contractes el 1337 i 19 el 1341. A 

Monells, on la mostra documental també és escassa per aquest període, la 

tendència podria haver estat més estable després de la pujada a inicis de la 

dècada de 1330. Es comptarien 60 contractes el 1334, 67 el 1337 i 56 el 1341. 

 A partir d’aquest darrer any es detecta un nou repunt general de 

l’activitat, que en aquesta ocasió també s’acredita a Sant Feliu de Guíxols, vila 

per la qual ja es disposa de dades (cf. gràfic 11). Les xifres proporcionades pel 

buidatge de les sèries notarials dels quatre llocs indiquen que el període 1341-

1348 fou d’intensa activitat ramadera, amb pics als anys centrals de la dècada: 

a Monells s’arribarien a tancar 128 negocis l’any 1344, i a Caldes, 132 el 

1346638.  

Les mortaldats associades a la Pesta Negra i l’abandonament d’algunes 

explotacions incidiren en una contracció severa del mercat de bestiar. 

Específicament a Monells i a Caldes de Malavella, aquest mercat quedà reduït 

aproximadament a una cinquena part del volum de negoci previ a la Pesta. En 

la notaria d’aquesta darrera localitat, l’any 1350 es registrarien 25 contractes i a 

Monells, el 1357, tan sols 18. Aquest règim perdurà durant la dècada posterior 

a la mortaldat i és vàlid, malgrat algunes diferències locals, pel conjunt del 

territori.  

L’inici de la dècada de 1360 apunta a la recuperació de l’activitat. 

Conjuntament amb les altres notaries, a Corçà també s’acredita la remuntada 

(cf. gràfic 10). Les dades agregades pel conjunt de notaries assenyalen un 

repunt a inicis de la dècada (1360-1361), i un altre a finals (entre 1366 i 1369, 

en funció de la localitat).  

                                            
637 La mostra documental del 1334 en aquesta localitat és feble: tan sols disposem de les actes 
notarials corresponents als dos darrers mesos de l’any, durant els quals es registren fins a 7 
contractes de bestiar. L’any 1335, amb 11 mesos documentats, proporciona 27 actes. 
638 Guilleré ja havia detectat aquesta reactivació del mercat ramader de la ciutat de Girona. 
Vegeu GUILLERÉ, Christian, Girona... op.cit., v.1, p. 374 i ss.  
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Gràfic 7. Evolució en el nombre de contractes de bestiar (debitoris, compravendes i comandes). Mercat de Caldes de Malavella 
(1332-1369) 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 
Gràfic 8. Evolució en el nombre de contractes de bestiar (debitoris, compravendes i comandes). Mercat de Cassà de la Selva 
(1328-1371) 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
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Gràfic 9. Evolució en el nombre de contractes de bestiar (debitoris, compravendes i comandes). Mercat de Monells (1330-1369) 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Monells (AHG). 
 
Gràfic 10. Evolució en el nombre de contractes de bestiar (debitoris, compravendes i comandes). Mercat de Corçà (1352-1370) 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Corçà (AHG).  
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Gràfic 11. Evolució en el nombre de contractes de bestiar (debitoris, compravendes, comandes). Mercat de Sant Feliu de Guíxols 
(1339-1369) 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Sant Feliu de Guíxols (AHG).
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D’aquesta manera, les cinc etapes de la ramaderia comercial a les 

Gavarres a mitjan segle XIV podrien resumir-se de la següent manera: 

- 1331-1334: Intensificació de l’activitat. 

- 1335-1340: Estabilització. 

- 1341-1348: Intensificació de l’activitat. 

- 1349 -1360: Contracció severa. 

- Dècada de 1360: dos repunts, a inicis (1361) i final de la dècada 

(1366-1370). 

Les dinàmiques observades a Caldes de Malavella i a Monells, que són 

comparables pel seu volum i que a més mostren la pauta a cadascun dels 

vessant del massís de les Gavarres, es recullen en el gràfic 12. 
 

Gràfic 12. Contractacions al mercat de bestiar a Caldes de Malavella i Monells 

(1330-1369) (n. índex 200=100) 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera i de Monells (AHG). 
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prudència, cal indicar que Sant Feliu de Guíxols presentaria una tendència 

particular després de la Pesta de 1348. La recuperació en el mercat de bestiar 

hi apareix de forma primerenca i amb certa empenta. Després de la caiguda 

post-Pesta, ja l’any 1352 s’assolia pràcticament el mateix nombre de contractes 

(31) que el 1345 (32). Tot i que no podem encara oferir propostes concloents 

per aquesta tendència, s’ha d’indicar, per exemple, que d’entre les 42 

comandes de bestiar formalitzades a la notaria ganxona entre 1351 i 1354, en 

28 (66%) el mateix bestiar hauria estat prèviament adquirit al comendatari, tot 

capitalitzant els animals d’uns masos que haurien vist reduïda la mà d’obra 
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s’observa amb aquesta proporció en les altres quatre localitats estudiades. Els 

pagesos de la vall d’Aro, més que en d’altres zones, podien optar per buscar 

formes alternatives d’ingressos, tot hipotecant una part del propi bestiar. Cal 

especificar que ja en el període precedent una bona part de comandes de 

bestiar registrades a Sant Feliu es constituïen amb un reconeixement de la 

venda del bestiar per part del propi comendatari: 37 de 62 (60%) entre 1339 i 

1359. A la Vall d’Aro les comandes de bestiar es revelen com un tipus 

d’operacions a través de les quals la pagesia cercava liquiditat immediata 

mitjançant la hipoteca dels ramats. Més que en d’altres llocs, aquí les 

comandes devien funcionar com a préstecs garantits sobre la rendibilitat i el 

treball del propi ramat. Caldrà recordar la particularitat guixolenca en descriure 

les dinàmiques del seu mercat de bestiar, ja que de forma efectiva el bestiar 

mobilitzat era menys del que les actes poden donar a entendre. 

Amb tot, en termes generals és remarcable el fet que els quatre cicles en 

què es registren increments destacat però de relativa curta durada de l’activitat 

comercial ramadera (1331-1334, 1341-1348, 1361 i 1366-1370) coincideixen 

amb crisis “curtes”, en què la historiografia ha documentat alces de preus de 

cereals, escassetats frumentàries i fams, propagació de malalties i mortaldats, 

i/o períodes bèl·lics.  

En primer terme, s’aprecia un increment pronunciat de contractes abans 

i durant el període conegut com el de la crisi del mal any primer de 1333 les 

conseqüències del qual s’estenen a 1334, quan entre d’altres circumstàncies 

es registrà una important alça dels preus agrícoles639.  

També són mitjanament conegudes les notícies de males collites i de 

sequeres immediatament anteriors a la Pesta de 1348, que haurien debilitat la 

població de l’Europa occidental abans de delmar-la amb l’extensió de la 

malaltia640. Particularment, l’etapa 1343-1346 hauria estat de crisis alimentària i 

d’abastament per a les ciutats641.  

                                            
639 Vegeu ORTI GOST, Pere, “El forment a la Barcelona baixmedieval: preus, mesures i fiscalitat 
(1283-1345)”, Anuario de Estudios medievales, 22 (1992), p. 415 i ss. 
640 Vegeu la interpretació clàssica de VALDEÓN, Julio, “La crisis del siglo XIV en Castilla: 
Revisión del problema", Revista de la Universidad de Madrid, 79 (1971), p. 169-172. 
641  Vegeu per exemple CÀCERES NEVOT, Juanjo, La participació del consell municipal en 

l’aprovisionament cerealer a la ciutat de Barcelona, (1301-1430), Tesi doctoral inèdita, 
Universitat de Barcelona, 1999, p. 137 i ss.  
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Les dificultats persistiren després de la Pesta Negra. Avançant en el 

temps, l’any 1362 es donà la coneguda com a mortaldat dels infants, que 

vingué acompanyada d’una crisis frumentària a escala europea que 

s’estengué, com a mínim, entre 1360 i 1362642.  

Tot i que no tenim documentada una crisi específica en la producció o 

distribució de cereals a finals d’aquella dècada, els episodis de la guerra amb 

Castella i també l’augment de la pressió fiscal podrien haver provocat dificultats 

al camp. Estan ben informades entrades de companyies militars al territori 

circumdant de les Gavarres l’any 1365 (en aquest cas, contractades per Pere 

III) 643  i el 1368-69 (tropes partidàries dels castellans)644 . Ambdues visites 

d’aquestes companyies estranyes generaren episodis de violència amb la 

població local, danys a cases i infraestructures645, i molt possiblement, el 

pillatge sobre les collites. El dia de sant Esteve de 1365, per exemple, l’escrivà 

de Caldes, Dalmau Jaspert, testimoniava a través d’una acta que més de 

15.000 homes havien transitat pel territori encapçalats per una ‘deventera del 

pilatge’ quod dominus rex eis concesserat de omnibus bonis et rebus que et 

quas invenire possent extra forcias
646. En paral·lel, el finançament de la guerra 

produí durant la dècada de 1360 una intensificació de la pressió fiscal sobre les 

comunitats647. 

La coincidència dels repunts en el mercat del bestiar amb aquestes crisis 

és mereixedora d’una interpretació que creiem podria tenir a veure amb l’encaix 

                                            
642 Vegeu per exemple BENITO, Pere, “Del castillo al mercado y al silo. La gestión de la renta 
cerealista de la Almoina de Barcelona en la castellanía de Sitges (1354-1366)”, Historia 

Agraria, 51 (2010), p. 13-44. 
643 Vegeu diverses referències als incidents a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 71, 
f.100v-101r (1365-XII-24); CL 71, f.102r (1365-XII-25); CL 70, f.396v-397v (1366-I-5); CL 72, 
f.126v-127r (1366-VIII-5).  
644 Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 583, f.20r (1368-VIII-14) i CL 583, f. 45v 
(1368-XII-11). En aquest mateix context, a Monells, l’agost del 1368 es manava que tothom que 
tingués finestres en el mur les tanqués i les reconvertís “a estament de balesteria”, a més de 
prohibir que els porcs circulessin per la vila. Vegeu AHG, Notaria de Monells, Mn 215 (1368-
VIII-30). 
645 Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 76, f.39v-40r (1367-I-25) 
646 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 71, f.102r (1365-XII-26). SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Manuel 
ha abordat les conseqüències de l’entrada de les companyies estranyes a “Les villes de 
Catalogne et les Grandes Compagnies (1365-1366)” in RAYNAUD, Ch., Villes en guerre XIVe – 

Xve siècles,  Publications de l'Université de Provence, Aix-en-Provence, 2008, p. 43-62 i també 
a “Cortes y fiscalidad: el caso de Cataluña durante la segunda mitad del siglo XIV”, Aragón en 

la Edad Media, 21 (2009), p. 279-308. 
647 Vegeu, entre d’altres, SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Manuel, El naixement de la fiscalitat d’Estat a 

Catalunya (segles XII-XIV), Eumo, Vic, 1995 i ORTI GOST, Pere, “Una primera aproximació…” 
op.cit. 
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de la ramaderia en l’economia pagesa. Tal i com s’ha observat en les grans 

fams de l’Àfrica de les darreres dècades, la carestia alimentària pot induir a les 

famílies pageses a capitalitzar el bestiar, fins el punt que el mercat d’animals ha 

arribat a saturar-se648. Hom accedeix al mercat precipitadament, per a vendre o 

hipotecar el propi ramat amb l’objectiu d’adquirir gra. En aquest sentit, en les 

economies agrícoles, l’estoc de bestiar pot ser concebut com un actiu líquid per 

a fer front a l’escassetat de gra i explicaria la tendència a recórrer a aquest 

mercat en temps de collites insuficients, alça dels preus agrícoles o d’altres 

dificultats econòmiques al mas. És el cas particular de la compravenda d’un 

ase entre els germans Reig, de Sant Cebrià dels Alls registrada el 31-I-1341649. 

El venedor, Pere, que era a punt d’entrar al mas Campins de Cruïlles, al·legava 

que no tenia res per alimentar-se i que, donada la gran inopia en què vivia, 

havia de vendre la bèstia al seu parent a canvi de 50 s.  Però més enllà de les 

particularitats, hem de poder explicar-nos aquestes coincidències.  

En el cas de les comandes de bestiar, els homes de mas que en 

aquestes conjuntures se situaven com a comandants (és a dir, cedien el 

bestiar) podien intentar descarregar la pròpia explotació del cost de mantenir el 

bestiar davant de l’escassetat d’herba i/o alça de preus del farratge 

Del costat dels comendataris, anteriorment s’ha vist que les comandes 

podien ser un mecanisme a través del qual hipotecaven la pròpia cabanya 

d’animals a canvi d’un préstec. En d’altres ocasions, es constituïa una venda 

dels animals després de la qual el venedor retenia el bestiar en comanda. Però 

les comandes no sempre ocultaven préstecs garantits sobre els propis anyells, 

porcs o vaques. De fet, creiem que la majoria d’operacions devien implicar, 

efectivament, la incorporació més o menys temporal de nou bestiar en l’estoc 

d’un mas. 

Tot i que la ramaderia era una activitat estructural -que suposava una 

font d’ingressos regular per a la majoria de les famílies del nordest català al 

llarg del segle XIV, al costat de les tasques agrícoles-, també podia tractar-se 

d’una activitat refugi per a temps difícils. La ramaderia requeria de menys 
                                            
648  Vegeu per exemple ADIMASSU, Zanede; KESSLER, Aad; STROOSNIJDER, Leo, “Farmers’ 
strategies to perceived trends of rainfall and crop productivity in the Central Rift Valley of 
Ethiopia”, Environmental Development, 11 (2014), p. 123-140 i també HELGESON, Jennifer F.;  
DIETZ, Simon; HOCHRAINER-STIGLE, Stefan, “Vulnerability to weather disasters: the choice of 
coping strategies in rural Uganda”, Ecology and Society, 182, 2 (2013). 
649 AHG, Notaria de Monells, Mn 165 (1341-I-31). 
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inversió en temps i diners que no pas les collites, la pastura podia encarregar-

se als subjectes menys productius del mas (infants, gent gran...), estava menys 

amenaçada per les males anyades (l’alimentació del bestiar de fet es podia 

adaptar en funció del tipus de cereal, farratge, llegums o vegetació que hi 

hagués a l’abast) i, tal i com descrivia Riera Melis per als temps de la revolució 

feudal, era en general una activitat més pràctica en moments d’atacs i 

incerteses650.  

Hipotèticament, la tendència del mercat de bestiar gavarrenc a mitjan 

segle XIV podria indicar que les famílies pageses van prendre la decisió de 

diversificar les seves inversions per tal de garantir la continuïtat de les 

explotacions o la seva pròpia supervivència651. De fet, tal i com mostra la taula 

31 corresponent al mercat de Caldes de Malavella, la transacció dels animals 

que millor s’adaptaven a les condicions adverses, i a les sequeres en particular 

(cabres), sembla incrementar-se en períodes crítics: les males anyades 

agrícoles de la dècada de 1340 i el període d’inestabilitat de finals de la dècada 

de 1360652. 

                                            
650 RIERA MELIS, Antoni, “La ramaderia pagesa als comtats catalans (segles IX-XI), Estudis 

d’Història Agrària, 17 (2004), p. 751-764. 
651 En circumstàncies realment adverses fins i tot s’optava per disminuir la superfície conreada, 
destinant tot el gra disponible per a la pròpia alimentació i per al manteniment del bestiar. L’any 
1358, una anotació relativa a un compte privat de Bonanat Vila, de Cassà de la Selva, i 
elaborat en motiu d’un deute que tenia amb el seu veí Pere Sala, desvelava que l’any 1349, per 
exemple, no s’hauria llaurat als masos de la zona (aprés de les mortadats no·s laurà), incloent, 
aparentment, aquells que tenien bous per a fer-ho. Vegeu  AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, 
CL 55, f.72r-72v (1358-I-22). En un estudi recent centrat en la ciutat holandesa d’Edam a inicis 
del segle XVI, s’ha demostrat la capacitat de les unitats domèstiques pageses per a 
contrarestar els riscos derivats de males anyades i les fluctuacions de preus. En aquest sentit, 
s’han traçat correlacions positives o negatives -segons la conjuntura- entre les inversions en el 
mercat immobiliari, en el ramader i en el del crèdit. Vegeu ZUIJDERDUIJN, Jaco; MOOR, Tine de, 
“Spending, saving, or investing? Risk management in sixteenth-century Dutch households”, The 

Economic History Review, 66, 1 (2013), p. 38-56. En el cas anglès, s’ha acreditat que la 
reserva senyorial del bisbe d’Ely a la localitat de Wisbech incrementà la cria d’ovelles i 
incorporà la de vaques per a compensar la caiguda dels preus dels cereals registrada a la 
dècada de 1320. Aquesta estratègia es revertiria amb la recuperació dels preus a inicis de la 
dècada següent. Vegeu STONE, David, Decision-making in medieval agriculture, Oxford 
University Press, Oxford, 2005, p.74. 
652 La intensificació de la ramaderia per davant de l’agricultura no devia ser general. Tal vegada 
estava circumscrita a sectors amb més dificultats per a treballar la terra (vídues soles, pubills i 
orfes, titulars de masos que ja eren grans). Així, per exemple a Caldes de Malavella, de les 79 
dones que apareixen soles com a comendatàries en comandes de bestiar al llarg del període 
estudiat, 59 (el 75%) ho fan en algun dels quatre períodes de crisis de subsistència i/o 
bèl·liques que s’han indicat.  A Caldes de Malavella, les dones contractaren bestiar en solitari 
en les següents ocasions: 1333 (2 contractes), 1335 (4), 1336 (5), 1341 (5), 1342 (6), 1343 (3), 
1344 (12), 1346 (8), 1347 (11), 1348 (4), 1349 (1), 1350 (1), 1351 (5), 1354 (2), 1358 (1), 1365 
(1), 1367 (3), 1368 (1) i 1369 (4). La majoria d’aquestes dones participaven soles bé perquè 
eren vídues, bé perquè els marits estaven incapacitats per fer feines al mas. Amb tot, cal aclarir 
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Taula 31. Evolució de la proporció d’animals contractats a Caldes de Malavella 

(1332-1369) 

 

 

bous 

vaques i  
altres 
bovins equins ovelles cabres porcins altres total 

n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % 

1331-1334 8 2,9 38,5 14,0 29 10,5 78 28,3 30 10,9 90 32,7 2 0,7 275,5 100 

1335-1339 38 6,2 78 12,7 80,5 13,1 175 28,5 70 11,4 163,5 26,6 10 1,6 615 100 

1340-1344 61 4,0 179,5 11,9 152,5 10,1 438 29,0 185 12,3 475 31,5 17 1,1 1508 100 

1345-1349 48 3,0 166,5 10,2 121 7,4 345 21,2 420 25,8 516 31,7 10 0,6 1626,5 100 

1350-1354 40 6,8 136,5 23,2 33 5,6 83 14,1 110 18,7 176 29,9 11 1,9 589,5 100 

1355-1359 29 7,8 88 23,7 41 11,0 116 31,2 60 16,1 38 10,2 0 0 372 100 

1360-1364 26 7,8 56,5 16,9 35 10,5 129 38,6 16 4,8 72 21,5 0 0 334,5 100 

1365-1369 48 5,7 173 20,5 61 7,2 237 28,1 188 22,3 123,5 14,6 13 1,5 843,5 100 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 

La dinàmica del mercat de bestiar també tingué influència en els tipus de 

contractes establerts entre els particulars (alienacions o comandes). En aquest 

cas emergeixen pautes diferenciades a l’oest i al nord de les Gavarres (cf. 

gràfics 13 a 17).  

Abans de la Pesta, a totes cinc localitats estudiades, els actors del 

mercat del bestiar havien optat per confiar i rebre la majoria d’animals 

mitjançant comandes. Sabem que aquesta era una tendència general del 

nordest català al període653. En canvi, s’havien restringit les compres als 

animals més preuats (especialment ases, mules i bous). El cost d’aquests 

animals havia de ser satisfet en terminis generalment curts. 

La pesta de 1348 defineix un canvi d’estratègia al vessant oest de les 

Gavarres. Tal i com s’evidencia als gràfics 13 i 14, a partir de la Pesta comprar 

animals hauria esdevingut una activitat excepcional als mercats de Cassà de la 

Selva i a Caldes. A Caldes, entre 1349 i fins 1369 – el darrer any treballat - no 

es retrobaran mai més de 10 contractes de compravenda o debitoris anuals. En  

                                                                                                                                
que aquests canvis en les opcions productives no podien consolidar-se, ja que efectivament 
existien condicionants ecològics que impedien el creixement il·limitat de la ramaderia: la 
convivència espaial amb l’agricultura i els cicles temporals d’una i altra activitat. Vegeu algunes 
reflexions en aquest sentit per a l’àrea pirinenca a OLIVER BRUNY, Jaume, Treball forçat? 

Agricultura, ramaderia i domini feudal al Pirineu: una proposta d'articulació Pallars i Ribagorça, 

c. 800-1100, Treball de Recerca inèdit, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 1997.  
653 Vegeu FÉRNANDEZ TRABAL, Josep, Una família catalana... op.cit., p. 369-375 i també FERRER 
GODOY, Joan, Guillem Masó, mercader de Sant Joan de les Abadesses: bestiar, draps i crèdit 

en una vila monàstica al darrer quart del segle XIV, Treball de recerca inèdit, UdG, Girona, 
2014.  
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Gràfic 13. Evolució dels tipus de contractes de bestiar. Mercat de Caldes de Malavella (1332-1369) 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 
Gràfic 14. Evolució dels tipus de contractes de bestiar. Mercat de Cassà de la Selva (1328-1371) 
 

 Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG).  
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Gràfic 15. Evolució dels tipus de contractes de bestiar. Mercat de Monells (1330-1369) 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Monells (AHG). 
 
Grafic 16. Evolució dels tipus de contractes de bestiar. Mercat de Corçà (1352-1370) 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Corçà (AHG).  
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Gràfic 17. Evolució dels tipus de contractes de bestiar. Mercat de St. Feliu de Guíxols (1339-1369) 
 

 Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Sant Feliu de Guíxols (AHG).  
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canvi, entre 1333 i 1348, la mitjana anual de compravendes i debitoris 

per bestiar s’hauria situat en 35, amb un màxim de 54 contractes d’aquest tipus 

precisament l’any 1333. Tot i que la informació és més fragmentària a Cassà, 

es constata que l’any 1334 es registraria un pic de 18 adquisicions de bestiar, 

amb una tendència que apunta a registres similars l’any precedent. Després del 

buit documental en els anys centrals de la dècada de 1340, a partir de 1349 les 

compravendes i els debitoris per animals pràcticament desapareixen del mercat 

local: se’n documenten entre zero i quatre, anualment. 

Tal vegada la comanda pogué ser jutjada com un negoci que s’adaptava 

millor a unes explotacions que, després de les mortaldats, estaven en procés 

de redimensionament. Aquestes explotacions, a més, podien anar curtes de mà 

d’obra arran de la despoblació causada per la catàstrofe demogràfica. La 

comanda de bestiar devia ser una solució més barata i elàstica, que permetia 

usar els animals, obtenir-ne productes derivats i després de satisfer el seu 

propietari, retornar-los de forma més o menys còmoda i sense haver-hi efectuat 

una inversió destacable. A més, tal i com es veurà, Caldes i Cassà 

experimentaren de forma primerenca una major penetració del capital gironí i 

també l’especialització en poques mans del negoci ramader. Aquests agents 

haurien preferit la comanda de bestiar per davant de la compravenda, ja que el 

primer era un contracte pel qual els homes de les Gavarres tenien cura i 

engreixaven els animals sense despeses per part del tractant. Després, eren 

reintroduïts al circuit comercial que proporcionava carn i d’altres productes a la 

ciutat. 

En canvi, al vessant nord de les Gavarres i en menor mesura també a la 

vall d’Aro, la solució adoptada fou de continuïtat. Els animals més preuats 

(bous, ases, i en aquests espais també un cert nombre d’eugues, someres, 

muls i vaques) seguien posant-se a disposició de la pagesia mitjançant 

compravendes per les quals s’emetien debitoris. Per exemple, en anualitats 

com el 1357, el 1361 o el 1364, a Monells, s’haurien registrat més contractes 

d’aquest tipus que no pas comandes de bestiar654.  

Aquest elevat nombre de vendes implica que efectivament es trobaven 

compradors, generalment titulars de masos, disposats a fer front al cost 

                                            
654 L’any 1357 s’haurien contractat 11 debitoris i 7 comandes; l’any 1361, 64 debitoris i 36 
comandes; i l’any 1364, 1 compravenda, 28 debitoris i en canvi tan sols 15 comandes.  
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relativament elevat d’un animal d’aquest tipus en un sol termini de pagament. 

Ña majoria de debitoris documentats establien un sol termini de pagament (193 

de 234 instruments), que a més no solia superar el mig any. A tall d’hipòtesi, la 

represa desigual en la forma com s’accedia el mercat de bestiar podria ser un 

indicatiu de que els masos del vessant empordanès de les Gavarres i de les 

parròquies adjacents es van ressituar en el nou escenari de forma més 

vigorosa que no pas els de la Selva, tot i que en un mercat menys integrat amb 

les demandes urbanes. Per acreditar-ho, tanmateix, caldrien estudis més 

globals sobre les conseqüències de la pesta de 1348 als masos de la vegueria 

de Girona, una avaluació que queda lluny de les pretensions d’aquest treball655. 

Alternativament, o potser com a explicació complementària, aquesta 

diferència podria parlar-nos també de la pèrdua d’empenta dels mercats 

caldenc i cassanenc a partir de la segona meitat del segle XIV. Aquesta és ja 

una dinàmica prou documentada, que en el cas del mercat de bestiar queda 

ben descrit en les properes pàgines. Eclipsats per espais com Blanes (que 

precisament l’any 1349 va posar en marxa un mercat i fira propis)656 o Santa 

Coloma de Farners (que ho havia fet el 1344)657, el negoci ramader a la plana 

selvatana podria haver-se repartit, replegant-se cap al sud i cap a l’interior de la 

comarca. S’hauria de resseguir d’altra documentació que pogués certificar que, 

efectivament, els masos selvatans s’orientaren cap als nous mercats setmanals 

establerts a la comarca. La pràctica absència de protocols per aquest període a 

les esmentades viles és un seriós entrebanc a l’hora de certificar-ho. 

 
9.2.4. L’estacionalitat del mercat ramader 
 
En el mercat de bestiar, pot provar d’interpretar-se les necessitats de 

cada client en funció del període de l’any en què tancava un contracte. Aquesta 

                                            
655 Seguiu per aquest propòsit a TRENCHS ÒDENA, Josep, “Documentos pontificios sobre la 
peste negra en la diócesis de Gerona”, Cuadernos de trabajos de la Escuela Española de 
Arqueología e Historia en Roma, 14 (1980), p.183-230; GUILLERÉ, Christian, “La peste noire a 
Gérone (1348)”, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 27 (1984), p. 87-161, o també DONAT 
PÉREZ, Lídia, “Contractes ad laborationem…” op.cit. 
656 Tal i com ha descrit BATLLE, Carme, “Desenvolupament econòmic…” op.cit. Tot interpretant 
la concessió d’aquesta franquesa en el marc de les relacions fluctuants entre els vescomtes de 
Cabrera i el rei, l’assumpte també ha estat tractat per MARTÍNEZ GIRALT, Alejandro, L’Expansió 
medieval de Blanes sota el domini dels vescomtes de Cabrera (segles XII-XV), Ajuntament de 
Blanes, Blanes, 2010. 
657 Les fires de Santa Coloma de Farners se celebraven per Santa Cecília, al novembre, i 
duraven tres dies. AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 583, f.26v (1368-IX-9). 
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aproximació al problema és especialment rellevant en els mercats de les 

Gavarres, que es demostren actius al llarg de l’any agrícola, permetent als 

clients tant d’ampliar transitòriament l’estoc d’animals, d’adquirir-ne en propietat 

o també de capitalitzar els que ja tenien. 

Si fem atenció a les tendències dels gràfics 18, 19 i 20, s’evidencia que 

les comandes de bestiar, tot i contractar-se al llarg de l’any, presenten una 

estacionalitat marcada cap a la tardor (setembre-octubre). En aquell moment ja 

s’havien conclòs els treballs agrícoles de la sega dels cereals i de la verema, i 

també havia estat venut l’excedent agrícola. A més, la tardor era el primer 

moment en què s’efectuaven les llaurades pels als conreus d’hivern, i quan 

podia ser menester d’incorporar el bestiar arec utilitzat en aquestes tasques. Si 

es té en compte no el nombre de contractes, sinó el pes de caps de bestiar 

contractats (cf. gràfics 23, 24 i 25) la tendència s’allargassa cap als mesos de 

l’hivern, fet que s’explica perquè en aquest moment és quan els ramats 

d’ovelles, per norma, eren cedits en comanda. Això tenia lloc després del 

moment de major concentració de ventrades dels ramats, que en la ramaderia 

tradicional tenia lloc entre el setembre i el febrer. Aquestes són tendències 

observables per a Cassà de la Selva, Caldes de Malavella i Monells. 

L’especificitat del tipus de bestiar ofert als mercats ramaders de Sant Feliu de 

Guíxols i de Corçà (amb més proporció d’ovicaprins) donen estacionalitats 

diferents; aquí el volum d’activitat i també el volum d’animals transferits es 

concentren a la primavera (cf. gràfics 21 i 22, 26 i 27). 

L’estiu no resultava, en cap cas, un moment d’especial tràfic ramader. 

Les habituals cites comercials estivals, com la de Santa Margarida el vint de 

juliol i la de Sant Pere i Feliu l’u d’agost, servien específicament per a negociar-

hi la comercialització de l’excedent agrícola, posposant els tractes de bestiar 

per a més endavant. El moment del bestiar arribava amb les fires anuals 

(nundinis), que a Caldes se celebraven durant quinze dies a partir la mare de 

Déu del setembre (8 de setembre)658 i, a Monells, la primera setmana d’octubre 

                                            
658 Vegeu la lletra de 1368 per la qual es demanava pregonar a Monells la propera celebració 
de la fira de Caldes: AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 583, f. 24r (1368-X-1). Vegeu la 
transcripció en el registre de cort de la crida pública feta a Monells l’any 1365 per aquest mateix 
assumpte: AHG, Notaria de Monells, Mn 215 (1365-IX-6). 
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i a partir de 1335, al maig659. Podem afirmar que a mitjan segle XIV ambdues 

cites s’havien consolidat com a vertaderes fires ramaderes regionals.  

Un segon aspecte que resulta significatiu és l’estacionalitat definida per 

la modalitat de comandes. Observant les gràfiques corresponents als dos 

principals centres ramaders (cf. gràfics 28 i 29), les comandes a mig lucre 

apareixen majoritàriament concentrades durant les fires de la tardor (setembre 

a Caldes i octubre a Monells). En canvi, les comandes de dipòsit simple, tot i 

contractar-se també en aquesta època de l’any, presenten certa distribució en 

d’altres moments del cicle agrícola, especialment durant la soldadura, a l’abril-

juny (cf. gràfics 30 i 31) En aquest context, les comandes a mig lucre es 

podrien interpretar com operacions amb les quals els comendataris es 

proveïen, efectivament, de bestiar sota les condicions descrites a cada 

contracte. 

En canvi, alguns dipòsits, que solien implicar un seguit de condicions 

contractuals informals, podien respondre a formes més o menys encobertes de 

suplir l’escassetat de numerari o de cereals mitjançant la hipoteca del propi 

bestiar.  Ara bé, aquests dipòsits podien també implicar la cessió efectiva del 

bestiar (sovint acompanyat d’un préstec) en condicions més exigents per als 

pagesos. En accedir al mercat durant la soldadura, en un context d’alça dels 

preus agrícoles i en una posició de major vulnerabilitat, el comendatari tindria 

menys marge per a negociar, obtenint un més baix rendiment de l’operació 

comercial però, al cap i a la fi, una ajuda econòmica per a superar els temps 

difícils.  

Finalment, els debitoris derivats d’una transacció presenten 

concentracions de casos tant a la tardor com al maig (cf. gràfics 32 i 33). En el 

primer cas generalment s’obligava a saldar el deute per Nadal del mateix any. 

En el segon, la liquidació es produiria per Sant Pere i Feliu. Aquestes 

operacions imposaven terminis de pagament notablement curts, d’entre dos i 

cinc mesos.  
                                            
659 L’any 1335 Alfons el Benigne va autoritzar el canvi de data de la fira al maig i aquesta 
efectivament devia començar a celebrar-se. Vegeu MARQUÈS I CASANOVAS, Jaume, “Monells 
(II)”, Revista de Girona, 53 (1970), p. 11-16. Tanmateix, no disposem de cap evidència que 
indiqui que la cita de l’octubre s’abandonés i, a més, el volum de contractes assenyala que de 
fet aquesta darrera seguí essent la fira ramadera més activa a la localitat durant el període 
estudiat. Vegeu un pregó que anunciava a la vila de Caldes les fires de Monells al maig, que 
l’any 1369 havien de començar el 15 d’aquell mes i havien de durar deu dies:  AHG, Notaria de 
Caldes-Llagostera, CL 10, f. 5v (1369-V-7).  
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Gràfic 18. Contractació de les comandes de bestiar, per mes de l'any. Mercat 
de Caldes de Malavella (1331-1369) 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 
Gràfic 19. Contractació de les comandes de bestiar, per mes de l'any. Mercat 
de Cassà de la Selva (1328-1371) 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 
Gràfic 20. Contractació de les comandes de bestiar, per mes de l'any. Mercat 
de Monells (1330-1369) 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Monells (AHG). 
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Gràfic 21. Contractació de les comandes de bestiar, per mes de l'any. Mercat 
de Corçà (1352-1370) 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Corçà (AHG). 
 
Gràfic 22. Contractació de les comandes de bestiar, per mes de l'any. Mercat 
de St. Feliu de Guíxols (1339-1369) 
 

 Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Sant Feliu de Guíxols (AHG). 
 
Gràfic 23. Contractació de caps de bestiar per mes de l'any. Comandes de 
bestiar al mercat de Caldes de Malavella (1331-1369)  
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
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Gràfic 24. Contractació de caps de bestiar per mes de l'any. Comandes de 
bestiar al mercat de Cassà de la Selva (1328-1371)  
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 
Gràfic 25. Contractació de caps de bestiar per mes de l'any. Comandes de 
bestiar al mercat de Monells (1330-1369)  
 

 Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Monells (AHG). 
 
Gràfic 26. Contractació de caps de bestiar per mes de l'any. Comandes de 
bestiar al mercat de Corçà (1352-1370)  
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Corçà (AHG). 
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Gràfic 27. Contractació de caps de bestiar per mes de l'any. Comandes de 
bestiar al mercat de St. Feliu de Guíxols (1339-1369)  
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Sant Feliu de Guíxols (AHG). 

 
Gràfic 28. Comandes a mig lucre al mercat de bestiar de Caldes de Malavella 
(1331-1369). Recompte mensual 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 
Gràfic 29. Comandes a mig lucre al mercat de bestiar de Monells (1330-1369). 
Recompte mensual 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Monells (AHG). 
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Gràfic 30. Comandes de dipòsit simple al mercat de bestiar de Caldes de 
Malavella (1331-1369). Recompte mensual 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 

 
Gràfic 31. Comandes de dipòsit simple al mercat de bestiar de Monells  (1330-
1369). Recompte mensual 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Monells (AHG). 
 

 

Gràfic 32. Debitoris per compres de bestiar, per mes de l'any. Mercat de  
Caldes de Malavella (1330-1370) 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
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Gràfic 33. Debitoris per compres de bestiar, per mes de l'any. Mercat de  
Monells (1330-1369) 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Monells (AHG). 
 

Constatant una activitat sostinguda del negoci ramader a les Gavarres i 

al seu entorn a mitjan segle XIV, fins aquí s’ha caracteritzat un mercat de petits 

intercanvis, on rarament s’acumulaven més de 10 caps de bestiar i que 

normalment implicaven una o dues bèsties. Tenint en compte la naturalesa 

certament modesta dels intercanvis detectats, pot deduir-se que pràcticament 

tot el negoci ramader gavarrenc comptava amb una forma o altra de document 

públic.  

En aquest sentit, amb la documentació estudiada no podríem acreditar 

que al massís de les Gavarres i al seu entorn es comercialitzessin un nombre 

significatiu de vertaders ramats d’animals (més de 50 caps de bestiar). Tot i 

així, sabem que durant les dècades inicials del segle XIV alguns ramats de 

porcins – en desconeixem la mida - que pertanyien als senyors del territori 

pasturaven a les parts més altes de les Gavarres660. De la seva banda, el 

monestir de Sant Feliu de Guíxols també era el titular de com a mínim un ramat 

de cabrins que l’any 1367 estava compost per 189 exemplars i que es 

custodiava a la jovaria de les Eroles, la reserva senyorial a Santa Cristina 

d’Aro. L’abat cedia els animals a pastors, que percebien un salari, i a la vegada 

podien compartir els guanys de la custòdia mitjançant un contracte de comanda 

a mig lucre661. Malgrat aquestes notícies, la comercialització dels grans ramats 

passa inadvertida en les actes de les notaries estudiades. És per aquest motiu 

                                            
660 Vegeu MALLORQUÍ, Elvis, Parròquia i societat... op.cit., p. 207-208. 
661 Vegeu AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 15, f.141r (1359-IX-14); Sfe 716 (1367-
III-31); Sfe 644 (1367-IX-11). 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

gener febrer març abril maig juny juliol agost set. octubre nov. des.

n.
 d

e 
de

bi
to

ris



CRÈDIT I MOROSITAT A LA CATALUNYA DEL SEGLE XIV. EL CAS DE LA BARONIA DE LLAGOSTERA 

 

319 

que creiem pot considerar-se que la ramaderia senyorial al territori era un 

fenomen limitat. 

 D’altra banda, s’han descrit les solucions que la ramaderia podia oferir 

als pagesos. Així, s’ha indicat que els repunts del negoci del bestiar es 

documenten durant les principals crisis de subsistència del període. A tall 

d’hipòtesi, lluny d’una coincidència, podria indicar la capacitat de la pagesia 

remença per a diversificar les seves inversions i adaptar mida i tipologia de la 

cabanya amb l’objectiu d’encarar conjuntures d’escassetat frumentària o 

dificultats d’accés als conreus (i.e. les guerres). Per tal de superar les crisis, 

creiem que els pagesos optaven no pas per retirar-se del mercat, sinó per 

buscar-hi productes que els permetessin superar les dificultats.  

Durant el període estudiat, els contractes a través dels quals hom 

accedia a nou bestiar foren majoritàriament les comandes, per bé que els 

animals més preuats també eren posats a la venda. D’altra banda, la Pesta de 

1348 marcà un punt d’inflexió a l’oest de les Gavarres, on pràcticament 

desaparegueren d’altres formes d’accés als animals que no fossin les 

comandes de bestiar. Masos amb menys mans per a treballar i en un procés de 

canvis profunds podien buscar opcions més elàstiques que els permetessin 

disposar de bestiar arec en els moments claus del cicle agrícola, o bé de nous 

animals d’engreix quan la relaxació de les feines al camp deixés temps per 

tenir-ne cura. De moment encara no hem pogut respondre de forma conclusiva 

perquè, als mercats de la vessant nord de les Gavarres i també a la vall d’Aro, 

després de la pesta, persistiren ambdós mecanismes (comanda i adquisició) 

d’accés al bestiar. 

Finalment, s’ha descrit l’estacionalitat del mercat de bestiar, que tenia les 

fires de la tardor com el moment àlgid. Sabem que les comandes a mig lucre 

foren majoritàriament assignades entre el setembre i l’octubre per tal d’encarar 

el nou any agroramader. Específicament, aquestes es revelen com operacions 

destinades a proveir de nous animals a les famílies pageses. Per al 

comandant, podien esdevenir un negoci lucratiu. Mentrestant, les comandes de 

dipòsit simple, amb una estacionalitat menys definida però amb certa 

concentració durant la fretura cerealística de la primavera avançada, podien 

proporcionar liquiditat als masos mitjançant la hipoteca del propi bestiar o bé 

cedir-ne en condicions més exigents per als pagesos. Les compres, de la seva 
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banda, es concentren tan a la tardor com al maig, amb terminis de pagament 

relativament curts, que apunten a les festes de Nadal en el primer cas, i a Sant 

Pere i Feliu (1 d’agost) en el segon. En síntesi, s’evidencia que aquests 

mercats presentaven una oferta permanent de bestiar, al llarg dels cicle anual. 

Aquesta oferta donava resposta a clienteles amb necessitats diferents. 

L’autonomia de la pagesia respecte al mercat es mostra aquí, de nou, 

amb rotunditat. A banda de proporcionar ingressos regulars, aliments proteics o 

força de treball, incorporar animals al mas oferia als seus habitants la 

possibilitat de superar conjuntures crítiques. Estudiant la primera reacció a la 

Pesta de 1348,  Lídia Donat ha demostrat la utilitat que podien tenir, per a les 

famílies pageses, la cessió de masos sencers a llauró davant d’una situació 

d’emergència662. L’elecció d’una o altra modalitat de contracte o d’actiu per a 

satisfer les necessitats específiques de les famílies és una prova evident de 

que els remences, els principals protagonistes d’aquests negocis en tant que 

clients, van poder escollir entre un ventall d’opcions econòmiques al seu abast 

per tal de millorar les pròpies condicions de vida.  

 
9.2.5. La xarxa de mercats ramaders  
 
Els cinc espais comercials estudiats tenien àrees d’influència diferents 

pel que fa al mercat ramader (cf. mapa 4). Tot i així, compartien 

característiques relatives a la forma de captar la clientela circumdant o a 

l’especialització comercial. 

Caldes de Malavella i Monells, localitats dotades de mercats setmanals i 

fires anuals, absorbiren un tràfic comercial molt superior a la resta de places i 

l’abast geogràfic de la clientela d’aquestes cites ramaderes resulta més extens. 

En canvi, Cassà de la Selva, Corçà – on no s’hi celebrava mercat setmanal - i 

Sant Feliu –on tampoc s’hi celebrava mercat setmanal però tenia estructures 

comercials permanents -  presenten una capacitat d’atracció més reduïda.  

 En primera instància es descriuen les àrees de mercat per més 

endavant comparar la manera amb què cada localitat estructurà una xarxa de 

clientela sobre el territori i, quan fou el cas, com es generaren competències i/o 

complementarietats. 

                                            
662 DONAT PÉREZ, Lídia, “Contractes ad laborationem…” op.cit. 
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Mapa 4. Àrees prioritàries d’influència dels mercats de bestiar de l’àmbit de les 
Gavarres al segle XIV 
 

 
 Font: Elaboració pròpia. 

 
9.2.5.1. El mercat de Caldes de Malavella 
 
Amb l’estudi de les sèries de contractes de bestiar, proposem entendre 

l’àrea d’influència directa del mercat ramader de Caldes de Malavella com un 

territori d’uns 140 quilòmetres quadrats, de forma més o menys romboïdal, on 

precisament Caldes ocupava el centre geogràfic. Atenent a la freqüència de 

contactes documentats, els habitants dels nuclis i masos d’aquest espai  (on no 

tenim notícia que se celebrés cap altre mercat setmanal, tret del de 

Llagostera663) devien optar, preferentment, pel mercat caldenc per proveir-se 

de bestiar.  

                                            
663 Llagostera comptava amb mercat setmanal i fira anual, concedits l’any 1324 per Jaume II. 
Formalment, la fira de Llagostera començava per Sant Jaume (25 de juliol) i durava 15 dies. 
Tanmateix, dubtem de l’empenta comercial d’aquestes cites, ja que la documentació disponible 
dona escasses referències de negocis formalitzats a Llagostera. Vegeu AHG, Notaria de 
Caldes-Llagostera, CL 583, f.s.6, (1368-VII-24). D’altres notícies indirectes acrediten que en el 
període el volum d’activitat comercial en aquesta localitat devia ser més aviat modest. Així, 
l’any 1352 es documenta l’arrendament de les imposicions dels pans de la fleca, de la carn i del 
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Tal i com s’ha apuntat, la fira que se celebrava al setembre era un ganxo  

per atraure clients a la vila. Tanmateix, no es documenta que en aquest 

període hi arribessin persones de parròquies que altrament no freqüentessin el 

mercat setmanal de Caldes.  

 Els vèrtexs de la principal àrea d’influència se situaven a Riudellots de 

la Selva al nord, als veïnats de la plana de Cassà de la Selva al nordest 

(Esclet, Serinyà), al veïnat de Panedes de Llagostera a l’est, i a Maçanet de la 

Selva al sud. Aquesta darrera localitat es troba a una distància màxima de 10 

quilòmetres del mercat ramader, igual que Panedes, mentre que Riudellots és a 

uns 7 quilòmetres, i Cassà de la Selva a uns 8,5 quilòmetres664. A l’interior de 

tot aquest espai s’hi inclouen les localitats i els masos de Caldes, així com de 

Campllong, Franciac, Vallcanera, Vidreres, Sils, Santa Seclina i Sant Andreu 

Salou. Els seus habitants són responsables de 1.288 contractes de bestiar, que 

representen gairebé el 77% del total documentat (cf. taula 32, a l’apèndix). Els 

diferents veïnats de Caldes de Malavella (amb 455 contractes, el 27,1% del 

total), Franciac (amb 258, el 15,3%) i Llagostera (amb 142, el 8,4%) són les 

localitats que més clients enviaren a la vila de Caldes atrets per l’oferta de 

bestiar.  

L’àrea principal estava més o menys delimitada pel camí ral (camino 

publico barchinonense), a l’oest del qual d’altres mercats (Girona primer, i 

Santa Coloma després, tal vegada també Hostalric) podien haver exercit major 

influència sobre la clientela. Així, els pagesos de les parròquies de Salitja (amb 

4 contractes), de Vilobí d’Onyar (21) o de Riudarenes (24), que se situen a 

menys de 7 quilòmetres de Caldes però que són a ponent del camí ral no 

superen el 3% del total del negoci.  

En el període estudiat, l’espai principal sobre el qual es comerciava amb 

el bestiar es trobava sota el domini jurisdiccional de dos barons poderosos, els 

Montcada al nord i els vescomtes de Cabrera al sud (que en aquest territori 

                                                                                                                                
vi de Llagostera per un valor de 14 l. 5 s. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 41, 
f.128v-129r (1352-III-19). 
664  Les distàncies no són lineals, sinó que han estat calculades atenent a les vies que 
actualment connecten els nucis de població. Per aquesta empresa, s’han seguit també les 
indicacions de MALLORQUÍ, Elvis, Parròquia i societat... op. cit., p.168 i ss; IDEM, “Vies perdudes” 
in IDEM, Històries amagades de les Gavarres, Consorci de les Gavarres, Monells, 2008, p. 67-
74 i finalment, MALLORQUÍ, Elvis (coord.), Cinquanta-cinc llegües de passos oblidats i 
xarrabascos. Els camins històrics de la plana selvatana (la Selva i el Gironès), Centre d’Estudis 
Selvatans, Santa Coloma de Farners, 2015-2016, 2 v. 
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havien situat Sils, Vidreres, Maçanet de la Selva o Riudellots de la Selva en la 

seva òrbita de poder). Tal i com s’acredita més endavant en aquesta tesi, el fet 

que mercat i clientela se situessin sota autoritats diferents no necessàriament 

suposava un fre al comerç. 

El factor de la proximitat actuava com un element decisiu per a lligar la 

clientela dels mercats. Alguns dels tipus de bestiar, més que no pas d’altra 

mercaderia inert, patia en el trasllat de llargues distàncies. Així, els homes de 

Vidreres, aforats del vescomtat de Cabrera, habitaven masos que en alguns 

casos eren a menys de 5 quilòmetres de la plaça de Caldes. En aquest sentit, 

els vidrerencs tancaren fins a 130 operacions de bestiar com a clients (el 7,7% 

del total). Ho feien malgrat es tractés d’un mercat situat en un espai 

jurisdiccional contigu.  

 Si en aquest espai central les distàncies no superen els 10 quilòmetres, 

el mercat caldenc proveïa, almenys esporàdicament, altres àrees més 

allunyades, d’entre els 11 i els 25 quilòmetres. Atenent al volum de 

contractacions, cal destacar en primera instància el massís de l’Ardenya, 

incloent els espais meridionals de Tordera i Blanes, fins a Lloret i Tossa.  De 

fet, per si sols, específicament els homes dels masos i també del port de Lloret 

tancaren 118 negocis (el 7% del total). Les disputes jurisdiccionals entre els 

Montcada i la pabordia de juliol de la Seu de Girona (la segona acabaria 

desplaçant els primers en el control del terme del castell de Lloret a partir del 

1357), intuïm que provocaren una contracció significativa de la presència de 

lloretencs en el mercat de bestiar de Caldes. Del 6% dels contractes que 

representen en el període 1332-1340 o l’11% en el període 1341-1350, els 

homes de Lloret tan sols n’assumiren el 3% entre 1351 i 1360 o un 1% entre 

1361 i 1369. (cf. taula 33). Coincidint amb el canvi de titularitat jurisdiccional i 

també amb la posada en marxa del mercat de Blanes, els lloretencs podrien 

haver perdut incentius per desplaçar-se fins a Caldes. Mentre que en el passat 

haurien comptat amb certa seguretat jurídica per a fer-hi negocis, en un context 

disputat entre senyories aquesta podria haver-se erosionat. 
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Taula 33. Origen de la clientela en el mercat de bestiar de Caldes de Malavella. 
Evolució, 1332-1369 
 
 1332-1340 1341-1350 1351-1360 1361-1369 TOTAL 
Localitat n. % n. % n. % n. % n. % 

Caldes (veïnats) 71 23 223 28 69 27 92 30 455 27,1 
Franciac 78 25 109 14 40 16 31 10 258 15,3 

Llagostera 11 4 55 7 56 22 20 7 142 8,4 
Vidreres 20 6 64 8 4 2 42 14 130 7,7 
Lloret 18 6 91 11 7 3 2 1 118 7,0 
Sils 9 3 46 6 12 5 10 3 77 4,6 
Caulès 7 2 41 5 6 2 17 6 71 4,2 
Cassà de la Selva 2 1 12 1 19 7 22 7 55 3,3 
Santa Seclina 6 2 22 3 7 3 11 4 46 2,7 
Maçanet de la Selva 7 2 21 3 4 2 8 3 40 2,4 
Riudellots de la Selva 8 3 8 1 10 4 8 3 34 2,0 
Sense identificar 17 5 9 1 1 0,4 6 2 33 2,0 
Riudarenes 4 1 17 2 1 0,4 2 1 24 1,4 

Vilobí d’Onyar 2 1 4 0,5 11 4 4 1 21 1,2 
Caldes (vila) 15 5 4 0,5 0 0 0 0 19 1,1 
Tordera 6 2 11 1 1 0,4 1 0,3 19 1,1 
Santa Cristina d'Aro 1 0,3 12 1 2 1 0 0 15 0,9 
Solius 4 1 10 1 0 0 0 0 14 0,8 
Sant Andreu Salou 2 1 9 1 1 0,4 2 1 14 0,8 
Tossa 0 0 2 0,2 1 0,4 10 3 13 0,8 
Vallcanera 6 2 4 0,5 1 0,4 0 0 11 0,7 
Girona 1 0,3 2 0,2 2 1 3 1 8 0,5 
Campllong 4 1 0 0 1 0,4 2 1 7 0,4 
Blanes 0 0 7 1 0 0 0 0 7 0,4 
Sant Feliu de Guíxols 3 1 2 0,2 0 0 0 0 5 0,3 

Sant Cebrià de Fogars 2 1 2 0,2 0 0 1 0,3 5 0,3 
Santa Coloma de Farners 2 1 1 0,1 0 0 1 0 4 0,2 
Pineda 1 0,3 3 0,4 0 0 0 0 4 0,2 
Salitja 1 0,3 1 0,1 0 0 2 1 4 0,2 
Romanyà de la Selva 0 0 4 0,5 0 0 0 0 4 0,2 
L'Esparra 2 1 1 0,1 0 0 0 0 3 0,2 
Santa Maria de Bell-lloc 1 0,3 1 0,1 0 0 0 0 2 0,1 
Grions 0 0 1 0,1 0 0 1 0,3 2 0,1 
Martorell de la Selva 0 0 2 0,2 0 0 0 0 2 0,1 
Sant Dalmai 0 0 2 0,2 0 0 0 0 2 0,1 
Amer 0 0 0 0 1 0,4 1 0,3 2 0,1 
Sant Feliu de Buixalleu 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0,1 

Fenals 0 0 1 0,1 0 0 0 0 1 0,1 
Sant Mateu de Montnegre 0 0 1 0,1 0 0 0 0 1 0,1 
Sant Sadurní de l'Heura 0 0 1 0,1 0 0 0 0 1 0,1 
Brunyola 0 0 1 0,1 0 0 0 0 1 0,1 
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Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 

 Tossa es trobava en una situació semblant. La jurisdicció també hi havia 

estat en disputa, en aquest cas entre el monestir de Ripoll i els Montcada, per 

bé que a partir de 1348 es resolgué a favor del primer. Tot i que tenim ben 

acreditat que en el mercat d’altres productes, com el del crèdit privat o el dels 

draps, els tossencs eren assidus clients de la plaça de Caldes, el bestiar no 

sembla que els incentivés a desplaçar-s’hi (tan sols es documenten 13 

contractes, que representen el 0,8% del total, i dels quals 10 foren tancats 

entre 1361 i 1369, un cop resolta la disputa jurisdiccional). Tenint en compte 

que el mercat de bestiar de Sant Feliu de Guíxols tampoc fou capaç d’atraure 

gran nombre de tossencs (cf. taula 38), rau la possibilitat que aquests 

normalment es desplacessin a la fira o mercat de Llagostera per incorporar el 

bestiar que necessitaven a les seves explotacions.  

En aquesta segona corona de subministrament de bestiar, cal comptar-

hi també els veïns de les parròquies de la Selva interior, és a dir, els espais 

situats a l’oest de la línia que pot traçar-se entre Sant Dalmai i Riudarenes, i 

que inclou Amer, Brunyola, Vilobí d’Onyar, Salitja, Santa Coloma de Farners, 

l’Esparra, Fogars, Grions, Martorell de la Selva i Sant Feliu de Buixalleu. En 

aquest cas es documenten 72 contractes, que representen el 4,2% del total. 

D’altra banda, el mercat d’animals caldenc també proveïa de forma secundària, 

els nuclis i parròquies de la Vall d’Aro; Santa Cristina d’Aro i castell d’Aro, 

Solius, Sant Feliu de Guíxols, Romanyà, Bell-lloc i Fenals (sumen 42 

contractes, que representen el 2,4% del volum total).  

Al nord-est de Caldes, cap a les Gavarres, es subministrava bestiar als 

masos de muntanya de Cassà de la Selva i de Llagostera, però en canvi el 

mercat tenia poca penetració a les parròquies de muntanya (Sant Mateu de 

Montnegre), i pràcticament mai servia a les necessitats dels homes del vessant 

nord del massís (tan sols es documenta una compra d’un client de Sant 

Sadurní de l’Heura). En aquest sentit, i respecte al massís, pot dir-se que 

Hostalric 0 0 0 0 1 0,4 0 0 1 0,1 
Castell d'Aro 0 0 0 0 0 0 1 0,3 1 0,1 
Fornells de la Selva 0 0 0 0 0 0 1 0,3 1 0,1 

Llambilles 0 0 0 0 0 0 1 0,3 1 0,1 
Navata 0 0 0 0 0 0 1 0,3 1 0,1 
Totals 311 100 807 100 258 100 305 100 1.681 100 
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Caldes era un mercat que col·locava bestiar, tan sols, al vessant oest de les 

Gavarres. 

Ja s’ha apuntat que en termes absoluts, després de la Pesta de 1348, el 

moviment del negoci ramader a Caldes va quedar seriosament tocat. Tot i que 

en aquest període el dibuix de les zones d’abastament, a grans trets, s’hauria 

mantingut, es detecten algunes variacions interessants (cf. taula 33). En aquest 

sentit, pot dir-se que entre 1351 i 1369 el mercat de bestiar de Caldes hauria 

tendit a replegar-se cap els territoris de la baronia de Llagostera. Per exemple, 

Cassà de la Selva passà de l’1% del negoci entre 1332 i 1350, al 7% entre 

1351 i 1369, i als veïnats de Caldes i a Santa Seclina també s’anoten lleugers 

increments. Els habitants del que podríem anomenar segona corona sembla 

que perderen incentius pel bestiar de Caldes. A banda dels casos ja esmentats 

de Lloret i de Tossa, els homes d’indrets com Blanes, Riudarenes, Vilobí 

d’Onyar o Tordera desaparegueren o es veié minimitzada la seva presència a 

la vila. L’única excepció és la de Vidreres, a la qual Caldes continuaria satisfent 

bestiar, fins i tot amb un increment destacable a la dècada de 1360.  

Una altra tendència interessant s’apunta en l’increment de la demanda 

de Llagostera, del 7% en el període 1341-1350, fins al 22% del període 1351-

1360, que possiblement es deu a les dificultats de la fira llagosterenca, que 

hauria perdut empenta en aquests anys, si realment mai l’havia tingut. 

Finalment, cal indicar el repunt de clients de Vilobí d’Onyar entre els períodes 

1341-1350 i 1351-1360 (del 0,5% al 4%), que coincideix amb la integració de 

Vilobí a la baronia de Llagostera (1358) i, en conseqüència, l’assoliment d’un 

marc juridíc i institucional plenament compartit amb Caldes. 

Durant les dècades centrals del segle XIV, el mercat de bestiar de 

Caldes de Malavella proveïa regularment animals als homes de mas que 

habitaven un espai compacte, al sud i al nord de la vila, en un radi màxim de 10 

quilòmetres. En condicions normals, més o menys pacífiques, l’oferta del 

mercat era capaç de superar les divisions jurisdiccionals característiques a la 

vegueria de Girona, per abastir masos propers però sotmesos a baronies 

foranes. Ara bé, s’ha constatat que els canvis de jurisdicció al territori tenien 

efectes concrets sobre la capacitat d’integració del mercat. Amb tot, l’oferta no 

degué ser prou potent com perquè els habitants de les parròquies centrals de 

les Gavarres o del vessant nord, ja a una certa distància, s’hi sentissin atrets. 
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Tot i així, de forma esporàdica, veïns de localitats més llunyanes (de fins a 25 

quilòmetres de distància) s’arribaven a la plaça de Caldes per a manllevar-hi 

animals per a les seves explotacions. A partir de la pesta de 1348, el mercat de 

bestiar de Caldes es debilità, perdent atractiu per a les poblacions més 

allunyades. 

 
9.2.5.2. El mercat de Cassà de la Selva 
 
Malgrat tinguem ben acreditat que a Cassà de la Selva, al llarg del segle 

XIV, no se celebrà un mercat setmanal formalitzat, el mercadeig hi era prou 

actiu. Els habitants d’aquest nucli en formació i els seus veïnats tenien a l’abast 

una oferta més o menys sostinguda de bestiar. Una oferta que, en la majoria 

d’ocasions, provenia dels propis veïns de Cassà i també de mercaders locals. 

Els intercanvis de bestiar possiblement no se centralitzaven a la cellera –on tot i 

així pervivia el topònim fossilitzat de la plaça del mercat665-, sinó que n’hi devia 

haver a cada mas o explotació, en un sistema que podria concebre’s com de 

mercat ambulant. 

En contrast amb el de Caldes, els negocis de bestiar de Cassà abastien 

pràcticament en exclusiva els masos del propi terme, és a dir de la parròquia de 

Sant Martí (cf. taula 34, a l’apèndix), d’uns 40 quilòmetres quadrats. El 77% 

dels negocis registrats a la notaria local van atendre clients cassanencs, que 

provenien d’un radi màxim de 4 quilòmetres S’hi documenten tant clients 

provinents de territori muntanyós (del veïnat de Verneda, amb 26 contractes; 

de Candell, amb 24; i la zona de les Serres, amb 3) com dels masos de les 

zones més planes (per exemple, Esclet, amb 30, o Llebrers, amb 11). 

Tanmateix, cal advertir que una gran majoria dels contractes (92) tractaren amb 

clientela que fou descrita genèricament com a habitant de Cassà. 

És destacable que els veïns de la cellera també participessin activament 

en el mercat com a clients: se’n comptabilitzen 17 contractes, que representen 

un 5,2% sobre el volum total de negocis. S’evidencia així l’orientació 

parcialment agroramadera d’aquest nucli i un procés d’urbanització incomplet a 

mitjan segle XIV, característica que permetia la convivència amb la cura del 

bestiar. En comparació, els habitants de la vila de Caldes, un nucli amb major 
                                            
665 Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 48, f. 101v-102v (1355-X-5).� 
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concentració d’oficis i d’especialització menestral, tan sols havien participat 

com a clients en un 1,1% de les operacions que s’havien tancat en el seu propi 

mercat. 

L’oferta de Cassà de la Selva presenta una petita segona corona de 

penetració comercial que en aquest cas s’estenia per les localitats ubicades a 

la falda i al vessant oest de les Gavarres, i que no s’allunya més de 7 

quilòmetres respecte a la cellera cassanenca. Els clients de Llagostera (12 

contractes), Fornells de la Selva (7), Campllong (6), Llambilles (6) o Santa 

Pellaia (6) participaren, en conjunt, en un 11% dels tractes de bestiar.  

Malgrat al llarg del període estudiat aquest mercat informal de bestiar a 

Cassà perdé volum, la seva àrea d’abast – que principalment incloïa els propis 

parroquians-, no va veure’s alterada.  

 
9.2.5.3. El mercat de Monells 

 
La major fragmentació dels dominis jurisdiccionals al Baix Empordà en 

comparació a la Selva implica que el mercat de bestiar de Monells servís a una 

clientela provinent d’una nòmina molt diversa de districtes i de castells 

termenats. Ara bé, la principal àrea d’abast resulta més compacta que per 

exemple en el cas de Caldes de Malavella. De l’anàlisi de la sèrie documental, 

proposem entendre el mercat de bestiar de Monells com el principal proveïdor 

d’una petita àrea d’uns 30 quilòmetres quadrats i amb forma de ‘L’ invertida, 

que podia tenir l’extrem més allunyat a Sant Iscle d’Empordà (a 9 quilòmetres 

de Monells), i els més propers a Madremanya i a Cruïlles (a 4 quilòmetres i 2 

quilòmetres de Monells, respectivament).  

Aquesta àrea estava ben delimitada per les zones d’influència de dos 

altres zones comercials contigües: la Bisbal d’Empordà i Corçà. Entre les tres 

cites comercials es repartiren diferents franges de la plana del baix Ter. El riu 

Ter, precisament, esdevingué un límit natural a l’expansió del mercat de 

Monells, ja que a la llera nord se celebraven els mercats de Verges i de 

Torroella de Montgrí. L’espai d’influència de Monells comprenia els territoris 

que se situen a l’est d’Ullastret i que inclouen, de nord a sud, Sant Iscle 

d’Empordà, Fonolleres, Matajudaica i Casavells (en un mateix eix) i també 

Cruïlles i Sant Miquel de Cruïlles, Sant Sadurní de l’Heura i Monells. Finalment, 
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s’enfilava cap als masos del vessant nord de les Gavarres, de Madremanya a 

Cruïlles.  

Aquestes localitats aportaren el 48% de la clientela del mercat de bestiar 

local. D’entre aquests nuclis, els que aparentment eren més poblats aportaven 

més clientela al mercat: es registren 85 clients de Monells i els seus veïnats (el 

14,3% del total), 53 de Sant Sadurní (8,9%) i també 53 de Cruïlles i de Sant 

Miquel de Cruïlles (cf. taula 35, a l’apèndix).  

Aquesta àrea incloïa, com el mateix Monells o Sant Iscle, territoris que 

es trobaven sota la fèrula dels comtes d’Empúries o dels seus feudataris, 

indrets que eren controlats pel bisbe de Girona com ara Sant Sadurní, o 

dominis d’altres senyors laics (els Cruïlles, al castell homònim). Superant les 

divisions jurisdiccionals, a Monells es constata que s’hi reunien tots els 

habitants d’aquests espais per provar de trobar les millors ofertes en el mercat 

de  bestiar.  

Amb tot, el mercat de Monells tenia influència secundària sobre tres 

altres àrees circumdants, a les quals també proveïa més o menys regularment 

de bestiar. En primer terme cal esmentar el conjunt de la plana del Baix Ter. 

Espais que estaven mediatitzats, alhora, per l’oferta de Corçà i de la Bisbal. 

D’una banda, tractem la zona compresa entre Corçà al sud i Foixà al nord, Sant 

Martí Vell a l’oest i Parlavà a l’est; de l’altra, l’espai que s’estén entre el Ter i les 

muntanyes de Begur i que s’endinsa fins al camí que va de nord a sud i que 

passa pel turó de Sant Andreu. La primera era l’àrea natural del mercat de 

Corçà; la segona podia haver-ho estat de la Bisbal. En tota aquesta àrea 

secundària hi ha localitats que són realment properes de Monells (Corçà és tan 

sols a dos quilòmetres), mentre d’altres clients havien d’invertir diverses hores 

de camí per arribar-hi (Regencós, per exemple, és a uns 18 quilòmetres). 

Aquest espai secundari d’abastament comprenia les localitats de Sant Martí 

Vell, La Pera, Púbol, Cassà de Pelràs, Foixà, Parlavà, Rupià, Ultramort, Santa 

Coloma de Matella, Corçà, La Bisbal d’Empordà, Castell d’Empordà, Vulpellac, 

Serra de Daró, Gualta, Palau-sator, Peratallada, Sant Climent de Peralta, 

Fontanilles, Sant Feliu de Boada, Torrent, Llofriu, Palafrugell, Torroella de 

Mont-ras, Esclanyà, Regencós i Begur. La clientela d’aquestes zones assumí el 

25% dels contractes. Homes dels termes de la mateixa Bisbal d’Empordà (amb 
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22 contractes, el 3,7%) o de Corçà (12, el 2%), tot i estar dotats de mercat de 

bestiar local, van recórrer a les ofertes proposades a Monells.  

Com en el cas de Caldes, la fira anual generava un increment d’activitat 

en el mercat de bestiar, però no era capaç d’atraure localitats que no estiguin ja 

representades en el mercat setmanal al llarg de l’any.  

Els habitants de les parròquies centrals de les Gavarres, fins i tot d’altres 

que es trobaven en el vessant oposat a Monells, apareixen també amb certa 

freqüència en el mercat d’aquesta vila. Així, es documenten 11 contractes amb 

clients de Calonge (1,8%), que possiblement travessaven la Ganga per arribar 

al mercat i semblantment, 8 negocis amb homes de masos de Sant Cebrià dels 

Alls (1,3%)666. De forma esporàdica, la vila captà l’atenció de clients provinents 

de la plana empordanesa, entre el Ter i el Fluvià (Torroella de Montgrí, Canet 

de la Tallada o Verges), així com dels Terraprims d’Empordà i la Llera del Ter 

(Parets d’Empordà, Vilaür o Sant Mori - a més de 25 quilòmetres - en el primer 

cas; Bordils o Juià en el segon).  

La configuració de l’espai d’influència del mercat no experimenta 

modificacions durant el període estudiat, si bé pot advertir-se que la zona del 

Baix Ter guanyà pes en el mercat local, tal vegada manllevant puntualment 

clientela a la Bisbal (cf. taula 36). D’aquesta manera, entre 1361 i 1369, Palau-

sator i Sant Iscle d’Empordà passaren de volums inferiors al 2% que s’havien 

registrat en dècades anteriors a pràcticament el 4% cadascuna. 

 
Taula 36. Origen de la clientela en el mercat de bestiar de Monells. 
Evolució, 1331-1369 

 

                                            
666  Aquests homes podrien haver seguit la carrera mercadera que Elvis Mallorquí ja 
documentava el 1264. Vegeu MALLORQUÍ, Elvis, Històries amagades... op.cit., p.69.  

 1332-1340 1341-1350 1351-1360 1361-1369 TOTAL 
Localitat n. % n. % n. % n. % n. % 
Monells 14 8,8 15 17,2 20 16,9 36 15,6 85 14,3 
Sant Sadurní de l'Heura 18 11,3 6 6,9 11 9,3 18 7,8 53 8,9 
Cruïlles 12 7,5 0 0 20 16,9 15 6,5 47 7,9 
Casavells 3 1,9 5 5,7 6 5,1 11 4,8 25 4,2 
Matajudaica 0 0 5 5,7 7 5,9 12 5,2 24 4,0 
La Bisbal d'Empordà  11 6,9 5 5,7 3 2,5 3 1,3 22 3,7 
Ullastret 4 2,5 0 0 5 4,2 9 3,9 18 3,0 
Sense identificar 6 3,8 2 2,2 3 2,5 5 2,2 16 2,7 
Sant Martí Vell 6 3,8 3 3,4 0 0 5 2,2 14 2,4 
Sant Iscle d'Empordà 2 1,3 0 0 3 2,5 9 3,9 14 2,4 

Corçà 6 3,8 0 0 4 3,4 2 0,9 12 2,0 
Madremanya 7 4,4 2 2,2 2 1,7 1 0,4 12 2,0 
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Calonge 2 1,3 0 0 2 1,7 7 3,0 11 1,9 
Palau-sator 0 0 0 0 2 1,7 9 3,9 11 1,9 
Rupià 1 0,6 1 1,1 1 0,8 7 3,0 10 1,7 
Castell d'Empordà 1 0,6 1 1,1 0 0 7 3,0 9 1,5 
Sant Cebrià dels Alls 3 1,9 1 1,1 1 0,8 3 1,3 8 1,3 
Ultramort 1 0,6 3 3,4 0 0 4 1,7 8 1,3 
Canet de la Tallada 2 1,3 4 4,5 1 0,8 0 0 7 1,2 
Fonolleres 1 0,6 0 0 3 2,5 3 1,3 7 1,2 
Sant Cebrià de Lledó 4 2,5 0 0 1 0,8 2 0,9 7 1,2 
Gualta 1 0,6 0 0 0 0 5 2,2 6 1,0 
Llofriu 2 1,3 0 0 0 0 4 1,7 6 1,0 
Sant Miquel de Cruïlles 0 0 0 0 0 0 6 2,6 6 1,0 
Calabuig 1 0,6 0 0 1 0,8 3 1,3 5 0,8 
Cassà de Pelràs 2 1,3 1 1,1 1 0,8 1 0,4 5 0,8 
Parlavà 0 0 2 2,2 1 0,8 2 0,9 5 0,8 
Pontós 3 1,9 1 1,1 1 0,8 0 0 5 0,8 
Púbol 1 0,6 1 1,1 2 1,7 1 0,4 5 0,8 
Romanyà de la Selva 0 0 4 4,5 0 0 1 0,4 5 0,8 
Torroellà de Montgrí 2 1,3 2 2,2 0 0 1 0,4 5 0,8 
Bordils 2 1,3 0 0 1 0,8 1 0,4 4 0,7 
Fitor 2 1,3 1 1,1 1 0,8 0 0 4 0,7 
Fontanilles 1 0,6 0 0 0 0 3 1,3 4 0,7 
Jafre 1 0,6 0 0 2 1,7 1 0,4 4 0,7 
Juià 2 1,3 0 0 1 0,8 1 0,4 4 0,7 
Llabià 0 0 1 1,1 0 0 3 1,3 4 0,7 
Serra de Daró 0 0 0 0 0 0 4 1,7 4 0,7 
Vilaür 0 0 1 1,1 1 0,8 2 0,9 4 0,7 
Vulpellac 2 1,3 0 0 2 1,7 0 0 4 0,7 
Celrà 1 0,6 0 0 0 0 2 0,9 3 0,5 
Foixà 1 0,6 2 2,2 0 0 0 0 3 0,5 
Garrigoles 1 0,6 2 2,2 0 0 0 0 3 0,5 
Girona 2 1,3 0 0 1 0,8 0 0 3 0,5 
La Pera 1 0,6 1 1,1 0 0 1 0,4 3 0,5 
Navata 0 0 3 3,4 0 0 0 0 3 0,5 
Palafrugell 3 1,9 0 0 0 0 0 0 3 0,5 
Peratallada 0 0 1 1,1 0 0 2 0,9 3 0,5 
Sant Climent de Peralta 2 1,3 0 0 0 0 1 0,4 3 0,5 
Santa Àgata 0 0 0 0 2 1,7 1 0,4 3 0,5 
Ullà 2 1,3 1 1,1 0 0 0 0 3 0,5 
Sant Jordi Desvalls 0 0 1 1,1 0 0 1 0,4 2 0,3 
Aiguaviva 0 0 0 0 0 0 2 0,9 2 0,3 
Albons 0 0 1 1,1 0 0 1 0,4 2 0,3 
Cervià 1 0,6 0 0 0 0 1 0,4 2 0,3 
Esclanyà 2 1,3 0 0 0 0 0 0 2 0,3 
Flaçà  1 0,6 0 0 0 0 1 0,4 2 0,3 
Gaüses 0 0 0 0 1 0,8 1 0,4 2 0,3 
Pals 0 0 2 2,2 0 0 0 0 2 0,3 
Pelacalç 2 1,3 0 0 0 0 0 0 2 0,3 
Sant Feliu de Boada 2 1,3 0 0 0 0 0 0 2 0,3 
Sant Martí d'Empúries 0 0 1 1,1 0 0 1 0,4 2 0,3 
Sant Miquel de Fluvià 0 0 2 2,2 0 0 0 0 2 0,3 
Torroella de Montràs 2 1,3 0 0 0 0 0 0 2 0,3 
Verges 1 0,6 1 1,1 0 0 0 0 2 0,3 
Viladasens 1 0,6 1 1,1 0 0 0 0 2 0,3 
Begur 0 0 1 1,1 0 0 0 0 1 0,2 
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Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Monells (AHG). 
 

El mercat de bestiar de Monells serví prioritàriament una àrea petita al 

centre de la plana del Baix Ter, on possiblement competia directament amb el 

mercadeig a Corçà i sobretot amb el mercat setmanal de La Bisbal (una plaça 

controlada pel bisbe, que ostentava la senyoria d’aquests dos darrers llocs). 

L’àrea d’influència de Monells s’estenia entre el Ter i les Gavarres en una franja 

més aviat estreta i d’uns 9 quilòmetres de llarg, tot i que de forma secundària 

abastia les Gavarres marítimes i, també, un ampli territori que arribava fins el 

Fluvià i els Terraprims de l’Empordà. 

 
9.2.5.4. El mercat de Corçà  
 
Lluís To va documentar el trasllat del mercat d’Anyells fins a tocar del 

castell de Monells l’any 1102, moviment que hauria estat pactat entre el comte 

Ramon Berenguer III i el senyor de la fortalesa, Ramon Otger667. Dos segles 

mes tard, Corçà i el seu terme (en el qual s’hi trobava el territori d’Anyells, ara 

convertit en un veïnat) no haurien perdut del tot la tirada comercial. Tot i que a 

la vila no se li concediria ni fira ni mercat setmanal en època baixmedieval, les 

                                            
667 TO FIGUERAS, Lluís, Família i hereu a la Catalunya nord-orientl (segles X-XII), Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1997, p. 212. 

Bellcaire d'Empordà 0 0 0 0 1 0,8 0 0 1 0,2 
Campllong 1 0,6 0 0 0 0 0 0 1 0,2 
Cassà de la Selva 1 0,6 0 0 0 0 0 0 1 0,2 
Castelló d'Empúries 0 0 0 0 1 0,8 0 0 1 0,2 
Santa Maria de Fenals 0 0 0 0 0 0 1 0,4 1 0,2 
Llambilles 1 0,6 0 0 0 0 0 0 1 0,2 
Orfes 0 0 0 0 1 0,8 0 0 1 0,2 
Palamós 0 0 0 0 0 0 1 0,4 1 0,2 
Parets d'Empordà 1 0,6 0 0 0 0 0 0 1 0,2 
Perpinyà 0 0 0 0 0 0 1 0,4 1 0,2 
Regencós 0 0 0 0 0 0 1 0,4 1 0,2 
Sant Andreu d'Esterri 1 0,6 0 0 0 0 0 0 1 0,2 
Sant Feliu de la Garriga 1 0,6 0 0 0 0 0 0 1 0,2 
Sant Mori 1 0,6 0 0 0 0 0 0 1 0,2 
Santa Coloma de Matella 0 0 0 0 0 0 1 0,4 1 0,2 
Serinyà 0 0 0 0 0 0 1 0,4 1 0,2 
Torrent 0 0 0 0 1 0,8 0 0 1 0,2 
Vall-llobrega 0 0 0 0 0 0 1 0,4 1 0,2 
Ventalló 1 0,6 0 0 0 0 0 0 1 0,2 
Vilafreser 0 0 0 0 0 0 1 0,4 1 0,2 
Vilajoan 0 0 0 0 0 0 1 0,4 1 0,2 
Vilar de Sant Andreu 0 0 0 0 1 0,8 0 0 1 0,2 
Totals 159 100 87 100 118 100 231 100 595 100 
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actes notarials testimonien, entre d’altres, un cert nombre de moviments en el 

mercat de bestiar. 

Per a l’època que ens interessa, la mostra documental disponible per 

Corçà és exigua i limitada en el temps (1352-1370, amb nombrosos buits 

documentals); per això cal ser prudents a l’hora de descriure les àrees d’abast. 

A tall d’hipòtesi, els negocis registrats a Corçà intuïm que principalment 

responen als dels masos d’una petita àrea de 10 quilòmetres quadrats, que 

s’estendria des de la parròquia de Corçà fins a La Pera (a uns 5 quilòmetres de 

distància) i que també inclouria Púbol i, tal vegada, Cassà de Pelràs. Aquests 

indrets haurien aportat el 48% dels clients en el període estudiat (cf. taula 37, a 

l’apèndix). 

A banda d’aquesta reduïda especialització regional, els negocis a Corçà 

competirien per d’altres territoris (tant de la plana com del massís de les 

Gavarres) amb els veïns mercats de bestiar de Monells i, possiblement també, 

de la Bisbal d’Empordà. Això és especialment eloqüent pel cas de les 

parròquies de Sant Cebrià de Lledó i de Madremanya, clients de les quals es 

troben, amb proporcions similars, tan als mercats de bestiar de Monells com 

registrant negocis a la notaria de Corçà. 

 
9.2.5.5. El mercat de Sant Feliu de Guíxols 
 
El mercat de bestiar de Sant Feliu de Guíxols drenava la seva clientela 

de la Vall d’Aro, una àrea compacta d'uns 100 quilòmetres quadrats, que 

incloïa les cinc parròquies de la vall d'Aro a més de la vila de Sant Feliu de 

Guíxols i del nucli del Castell d'Aro (Santa Cristina d’Aro, Santa Maria de 

Fenals, Santa Agnès de Solius, Sant Martí de Romanyà i Santa Maria de Bell-

lloc). El lloc més allunyat de Sant Feliu era Romanyà: alguns masos de la 

muntanya del qual podien trobar-se a 8 o 9 quilòmetres de distància de la plaça 

ramadera. En total, aquesta àrea aportà el 79% dels clients durant el període 

1339-1369. 

La parròquia de Santa Cristina, que fou la més extensa i poblada durant 

tot el període baixmedieval de la vall, és la que aportà, de llarg, un major 

nombre de clients al mercat. Se’ls documenta en 115 operacions, que 

representen gairebé el 43% del total. Segueixen Solius (32 casos, el 12%), 

Romanyà (24, el 9%) i Sant Feliu de Guíxols (17, 6%), del qual destaca el pes 
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de la clientela provinent de Sant Amanç, un veïnat rural (cf. taula 38, a 

l’apèndix). 

No s’observa cap canvi destacable en l’àrea d’abast del mercat durant 

aquest període. S’ha de tenir en compte que durant les primeres dècades del 

segle XIV el conjunt de la Vall d’Aro formava un espai compacte de jurisdicció 

reial mentre que la vila de Sant Feliu es regia per autoritat de l’abat del 

monestir. L’any 1364 la jurisdicció sobre les parròquies de la vall fou transferida 

a l’abat del monestir de Sant Feliu de Guíxols, situació que tornaria a canviar 

l’any 1374 pel retorn a la jurisdicció reial. Totes aquestes circumstàncies 

aparentment no van alterar la integració del mercat i la seva utilitat per als 

pagesos del territori. 

Secundàriament, els animals venuts o cedits en comanda a Sant Feliu 

de Guíxols captaren l’atenció dels veïns de Llagostera i de Cassà de la Selva, 

possiblement dels veïnats més propers a la Vall d’Aro (és el cas de Panedes, 

amb 4 casos documentats). Entre els dos llocs aportaren clients en 23 

contractes diferents (8,5% del total).  

 
9.2.5.6. Mercats estancs, mercats complementaris 
 
En el darrer cas, s’ha pogut constatar que els veïns de Cassà de la 

Selva s’acostaven almenys esporàdicament al mercat de bestiar de Sant Feliu 

de Guíxols. La nota evidencia la mobilitat dels pagesos per accedir a les millors 

ofertes en cites setmanals que no tenien precisament a prop. 

 A la vegada, aquesta notícia acaba de completar el ventall de 

possibilitats a l’abast pels pagesos – en aquest cas els de Cassà de la Selva -

quan havien d’incorporar bestiar al seu mas. Si recapitulem, en les pàgines 

anteriors s’ha anotat que els cassanencs accediren de forma regular al mercat 

de Caldes de Malavella, fins i tot incrementant-hi la seva presència a la dècada 

de 1360; a la vegada tenien a la seva disposició un mercat local no 

institucionalitzat que els abastia pràcticament en exclusiva; i finalment, en 

alguns casos sabem que s’arribaven a llocs com Sant Feliu de Guíxols i 

possiblement també a Girona per abastir-se (Cassà es troba a mig camí entre 

ambdues localitats). En canvi, pràcticament pot descartar-se que creuessin 

habitualment les Gavarres per seleccionar el bestiar que s’oferia en les 

localitats d’aquell vessant del massís. Tan sols en una ocasió, l’any 1333, es 
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documenta el cassanenc Pere Seguer al mercat de Monells per rebre en 

comanda un ase i 54 s. de préstec de mans del negociant local Bernat 

Teixidor668. El cas de Cassà de la Selva pot exemplificar les dinàmiques 

d’aquests mercats rurals. Amb el mateix objectiu, més endavant s’avalua la 

dinàmica del mercat de bestiar a Llagostera. 

Al llarg del període estudiat s’han documentat 316 operacions de bestiar 

que implicaren a clientela de Cassà de la Selva, incloent tant els homes de la 

cellera com dels veïnats (cf. taula 39). Malgrat que optaren per participar 

majoritàriament en operacions comercials de bestiar formalitzades dins de la 

mateixa parròquia, en un 16% dels casos van desplaçar-se a d’altres localitats 

a la recerca d’ofertes que satisfessin les seves necessitats. Vegem quins 

incentius trobaven per desplaçar-se més lluny. 

                                            
668 AHG, Notaria de Monells, Mn 161 (1333-V-1). 
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Taula 39 Contractes amb clientela de Cassà de la Selva en els mercats de bestiar de les Gavarres (1328-1371) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera, Sant Feliu de Guíxols i Monells (AHG). 
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n. % n. % n. n. % n. % n. % n. % n. % n. % 
Cassà de la S. (251) 220 87,6 31 12,4 251 126 50,2 75 29,9 30 12 28 11,2 41 16,3 2 0,8 
Caldes de M. (55) 49 89 6 11 55 38 69 9 16,7 6 10,9 1 1,8 6 10,9 0 0 
St. Feliu de G. (9) 2 22,2 7 77,7 9 0 0 3 33,3 0 0 6 66,6 0 0 0 0 
Monells (1) 1 100 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 
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Els cassanencs van incorporar bovins (vaques, bous i vedells) en una de 

cada dues ocasions que van tancar un negoci a la seva pròpia parròquia. A la 

vegada, un terç de les operacions implicaren bestiar porcí (truges, porcs i 

porcells). Si totalitzéssim les bèsties i no pas la seva aparició en els contractes, 

ovelles i cabres representarien una proporció molt superior a la que s’indica a la 

taula. Tanmateix, cal tenir en compte que tan sols apareixen en un 12% de les 

actes, que és de fet menys que no pas els negocis que inclouen ases i 

someres (16,3%). Gran part d’aquests animals van ser incorporats a l’estoc 

dels masos a través de comandes a mig lucre, mentre que muls i mules 

majoritàriament van ser comprats. La comparativa amb els negocis que els 

cassanencs anaren a fer com a clients a Caldes de Malavella dona valors 

similars, tan pel que fa a l’elecció d’un tipus de negoci en concret (comandes a 

mig lucre), com al bestiar transferit. En aquest cas els cassanencs desplaçats a 

Caldes optaren de forma encara més decidida pel bestiar boví, pel qual podien 

tenir especial preferència per tractar-se d’animals de millor qualitat o bé el 

mercat disposar d’una oferta més diversa. En aquest sentit, Caldes sembla que 

disposaria d’una ventall més ampli de vaques descrites com a rosses, negres o 

moresques, que tal vegada eren de races o presentaven característiques  

diferents al tipus majoritari al territori, les rogenques669. La densitat del mercat 

de Caldes habilitaria millors ofertes. Els cassanencs, en canvi, no veurien tants 

al·licients per moure’s fins a Caldes per manllevar porcs o muls. En aquesta 

localitat, les adquisicions (debitoris per compravenda) dels cassanencs es 

reservarien per al bestiar asiní. 

No satisfets amb els tractes tancats a Cassà o amb el mercat setmanal i 

la fira caldencs, encara es localitzen 9 operacions a la vila de Sant Feliu de 

Guíxols en què diferents homes de Cassà de la Selva manllevaren porcs i 

sobretot mules, de mercaders locals. Tal i com era habitual en aquest tipus 

d’animal al mercat guixolenc, els clients van optar per comprar abans de 

participar en una comanda de bestiar. És interessant de constatar que la 

cronologia d’aquestes adquisicions de mules (1352, 1357, 1358, 1365 i 
                                            
669 Les vaques (i vedells i vedelles) oferts en comanda de bestiar a Caldes de Malavella i pels 
quals la documentació descriu la coloració sumen 302 exemplars. D’aquestes, 201 bovins 
(66,6%) eren vermells, i 38 (12,6%) eren rossos. A Cassà de la Selva, en canvi, dels 105 
bovins dels quals en sabem el color de pell, 68 (64,8%) eren vermells, 14 (13,3%) eren llors, i 
10 (9,5%) rossos. Sobre aquesta caracterísitica dels bovins, vegeu els epígrafs 8.3.1 i 8.3.2 
d’aquest capítol. 
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1366)670 coincideix amb el període posterior a la Pesta en què els mercats de 

l’oest de les Gavarres, i el de Cassà en particular, experimentaren una 

davallada de l’activitat i la pràctica desaparició de la possibilitat d’adquirir-hi 

animals en propietat. Disposem de fragments dels protocols notarials de Sant 

Feliu des de 1339, però no s’hi ha localitzat cap notícia de visites de 

cassanencs al mercat de bestiar local al llarg de la dècada de 1340. Amb 

l’oferta comercial cassanenca en ple rendiment, en aquell moment l’opció de 

desplaçar-se fins a Sant Feliu no devia entrar en el càlcul de les famílies 

pageses. Però en canvi podria haver resultat una alternativa interessant per 

suplir l’atonia comercial de Cassà documentada a partir del 1348.  

Cal advertir que l’opció de marxar més o menys lluny a comprar un 

animal de qualitat, que pogués oferir un millor rendiment, és una constant en 

els mercats gavarrencs del període. Aquesta oportunitat era valorada per tal 

d’accedir a productes especialment preuats -sobretot, animals de tir- i tan sols 

va poder donar-se en determinades condicions: un territori ben comunicat, tant 

pel que fa a les infraestructures (camins, ponts, hostals i tal vegada espais de 

repòs pel bestiar) com a la informació disponible sobre les ofertes de cada 

mercat. Aquestes particularitats s’observen tan sols pels casos de Caldes, de 

Monells i de Sant Feliu de Guíxols, que eren mercats consolidats i que 

disposaven per exemple d’hostals i tavernes per acollir els visitants. En canvi, a 

Corçà i a Cassà de la Selva no s’havien desenvolupat estructures mercantils 

potents com per atraure compradors eventuals. 

Aquest també és el cas, per exemple, de les 14 visites que veïns de 

Solius van fer al mercat de Caldes de Malavella, 12 de les quals van produir-se 

entre 1335 i 1347 per adquirir bestiar de treball, principalment ases i bous (cf. 

taula 33)671. Malgrat disposar d’un mercat ben assortit a curta distància, la 

incorporació d’aquest bestiar, que suposava una inversió important i que era 

una peça fonamental de l’explotació pagesa, justificava el desplaçament. Cada 

                                            
670 AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 628 (1345-IV-4);  Sfe 4(5), f.13r-13v (1352-I-21); 
Sfe 642, f.5r-5v (1352-IV-24); Sfe 8 (1354-I-14); Sfe 11, f.44r-44v (1357-VII-10); Sfe 11, f.154v-
154r (1357-XI-22); Sfe 14, f.6r-6v (1358-VII-14); Sfe 642 (1365-III-12); Sfe 20, f.4v-5r (1366-II-
25). 
671 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 9, f. 104r-104v (1335-08-21); CL 14, f. 23v (1336-XI-
11); CL 16, f. 19r (1339-IX-13); CL 20, f. 85v (1339-IX-13); CL 20, f. 128v (1341-V-09); CL 21, f. 
74r (1341-IX-14); CL 25, f. 23r (1341-IX-14); CL 25, f. 99r (1343-XI-03); CL 26 f. 114v-115r 
(1344-VII-05), CL 27, f. 21r-21v (1347-X-22); CL 31, f. 65r (1347-V-21); CL 32, f.22v (1347-X-
22). 
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compra implicava un sol animal, en rares ocasions un parell. Les notícies de la 

presència de clientela de Riudarenes i de Tordera en el mateix mercat de 

Caldes, o les de Calonge, Palau-sator o Rupià en el de Monells acreditaria que 

els veïns de les localitats menys integrades en la dinàmica d’un determinat 

mercat hi accedien tan sols ocasionalment per comprar el bestiar més valuós. 

La proporció de comandes i alienacions, que és molt favorable al primer tipus 

de contracte entre els clients habituals, s’inverteix en canvi quan tractem amb 

clientela que prové de lluny o de localitats que no formen part de l’àrea 

d’influència immediata del mercat. Aquesta dinàmica s’exemplifica en el gràfic 

34, en el qual s’ha optat per representar tan sols les localitats els veïns de les 

quals van participar en 4 o més operacions en el mercat de bestiar a Caldes de 

Malavella672.  

 
Gràfic 34. Correlació entre la distància i el pes les compravendes. Mercat de 
bestiar de Caldes de M. (1331-1369) 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 

 
Punts numerats: 1. Vallcanera   2. Vidreres   3. Sils   4. Franciac   5. Santa Seclina   6. Llagostera   7. Caulès   
8. Riudellots de la S. 

 

 

 

 

 

                                            
672 El coeficient de correlació de Pearson entre la proporció de compravendes fetes a Caldes 
pels habitants de cada localitat i els quilòmetres que havien de fer per arribar-hi és r = 0,603. 
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Taula 40. Contractes amb clientela de Llagostera en els mercats de bestiar de 
les Gavarres (1328-1371) 
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n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % 
Caldes de M. (142) 110 77,5 32 22,5 64 45,1 13 9,2 6 4,2 6 4,2 64 45,1 
St. Feliu de G. (14) 9 64,3 5 35,7 6 42,9 2 14,3 3 21,4 5 35,7 1 7,1 
Cassà de la S. (12) 10 83,3 2 16,7 6 50 2 16,7 0 0 3 25 5 41,7 

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera i de Sant Feliu de Guíxols (AHG). 
 

Els negocis de bestiar dels habitants del terme del castell de Llagostera 

ens forneixen d’un segon exemple que permet indagar en la complementarietat 

dels mercats. En primera instància es constata que amb la mateixa 

documentació i cronologia amb la qual s’ha estudiat el cas dels 316 negocis de 

Cassà, tan sols es poden documentar 168 operacions que implicaren a clients 

de Llagostera (cf. taula 40). Els fogatjaments de finals del segle XIV certifiquen 

que ambdues parròquies podien tenir un volum similar de població: el recompte 

realitzat el 1365 dóna 175 focs per a Llagostera i 165 per a Cassà; el del 1378 

en dóna 104 i 99 respectivament673. Tenint en compte que es tracta de dos 

termes contigus, amb hàbitats i espais ecològics similars – per tant, amb 

dotacions de bestiar que també s’haurien de poder comparar - pot intuir-se que 

els animals que falten, els llagosterencs, els trobarien al mercat que se 

celebrava a la seva pròpia vila. Ja ha estat advertit que disposem de poques 

dades sobre aquesta cita, perquè la documentació notarial del període no ha 

sobreviscut al pas del temps674. 

                                            
673 Vegeu IGLÉSIES FORT, Josep, “El fogaje de 1365-1370…” op.cit. i també REDONDO GARCÍA, 
Esther (ed.), El Fogatjament general… op.cit. 
674 Tan sols disposem de notícies aïllades de l’activitat del mercat ramader a Llagostera. El 19 
de desembre de 1351 Guillem Benaula de Llagostera reconeixia que el seu veí Arnau Coll li 
havia retornat les 20 ovelles que anteriorment li havia transferit en comanda, un negoci que 
havia quedat escripturat als llibres del notari de Llagostera i que en aquell moment ordenava 
que fos cancel·lat. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 41, f.43r-43v (1351-XII-19). 
Un altre exemple data del 1353, quan els mercaders guixolencs Bernat Sitjar i Joan Bonet 
reconeixien de Bernat Padrer de Llagostera dos pagaments de 50 s. i 30 s. que eren debuts per 
la compra d’un bou, necessari pels treballs al mas Padrer. La bèstia havia estat adquirida al 
mercat o a la fira de Llagostera amb un instrument que, indicaven, ja havia estat cancel·lat. 
Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 46, f.23v-24r (1353-IX-8). Vegeu sobretot les 
notícies recollides per SOLDEVILA TEMPORAL, Xavier, Llagostera medieval… op.cit., p. 151-154. 
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Sense perdre de vista tot allò que no tenim per Llagostera, s’observa 

que Caldes els proveïa principalment de bovins i d’ases, i secundàriament de 

porcins. Aquests intercanvis tan es vehiculaven en forma de comandes (77,5%) 

com de compravendes i debitoris (22,5%). El gràfic 35 assenyala que la 

contractació de vaques i de porcins per part dels llagosterencs a Caldes seguí 

tendències similars entre 1341 i 1360, amb una pauta que sembla mostrar una 

correlació inversa a l’interès demostrat pels ases i per les someres. La 

davallada dels contractes que concerneixen els primers entre 1351 i 1355 

acompanyada d’un augment de transferències de vaques i porcs podria 

suggerir que els masos llagosterencs també ajustaven la seva força productiva 

en el període crític després de la Pesta. Els ases, principalment usats per a 

carregar pesos i potser en tasques agrícoles, podrien haver-se convertit en 

equipament superflu en un període en el qual es tenen notícies que alguns 

masos no van poder llaurar (1349)675 i alhora hauria disminuït el tràfic de 

mercaderies i el transport de productes agrícoles. En canvi, el recurs a les 

vaques i als porcins, animals que podien tenir com a destí l’engreix, devia ser la 

resposta de la pagesia per a superar el xoc inicial i les primeres conseqüències 

de la Pesta. 

 
Gràfic 35. Contractes de bestiar amb clientela de Llagostera. Mercat de Caldes 
(1341-1360)   

 

 
 1341-1345 1346-1350 1351-1355 1356-1360 1361-1365 1366-1370 
contractes amb ases (n.) 20 17 5 8 7 3 
contractes amb vaques i 
vedells (n.) 8 2 16 7 1 4 

contractes amb porcins (n.) 1 1 10 0 1 0 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 

 
                                            
675 Vegeu la nota 651. 
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No pot passar per alt que la resta de tipologies de bestiar tenen en 

aquest cas una presència testimonial. Els llagosterencs mostraven interès en 

una oferta ben limitada del mercat caldenc, ja que pràcticament no hi 

contractaren ovicaprins ni mules, i no tenim documentat cap altre tipus d’equí. 

Proporcionalment, els viatges que els llagosterencs feien al mercat de Sant 

Feliu de Guíxols els fornien de més ovelles i cabres, així com de mules. Aquest 

darrer ja hem vist que era un dels tipus de bestiar que els habitants de la Selva 

hi valoraven per a la compra, especialment arran de l’estancament dels 

mercats de l’oest de les Gavarres que es documenta després de la Pesta. A 

banda dels bovins (especialment vaques), que són omnipresents en tots els 

mercats, a Cassà de la Selva els llagosterencs també hi accedirien per endur-

se animals de càrrega, com les mules i els ases. Tenint en compte la 

migradesa de porcs i d’ovicaprins en els recomptes efectuats per la clientela 

llagosterenca, és temptador de pensar que en l’esmunyedís mercat de 

Llagostera aquest tipus de bestiar hi podria haver tingut un cert pes. 

Amb els exemples de Cassà de la Selva i de Llagostera es constata 

l’especialització regional de les places, que abastien prioritàriament zones 

properes. Tot i així, el sistema no era estanc. Al contrari; ofertes més atractives 

en un mercat setmanal o fira més ben assortits –és a dir, l’efecte de la 

competència– devia normalitzar una xarxa basada en les complementarietats. 

A l’hora d’efectuar inversions al mas en forma de bestiar, els pagesos que 

podien fer-ho no es conformaven amb allò que tenien a l’abast, sinó que 

escollien els mercats, tot i que fossin més llunyans, en funció de l’oferta. 

 
9.2.6. Algunes conclusions 

 
Observant les àrees d’influència dels mercats ramaders, s’ha avaluat 

que aquests actuaven prioritàriament sobre zones relativament petites en 

funció del cas, i on les distàncies no superaven els 10 quilòmetres Les 

clienteles habituals, que provenien d’aquest territori, suposaven entre el 90% i 

el 50% del volum total del negoci. La resta del tràfic s’obtenia per la capacitat 

del mercat d’atraure més o menys regularment pagesos que, per norma, tenien 

una altra plaça com a referència. Així, més enllà d’aquest primer radi, i fins 

aproximadament els 25 quilòmetres, s’estenien àrees secundàries d’influència, 

on el mercat penetrava amb menys força i, sovint, ho feia per l’atracció d’algun 
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dels seus productes en concret (però no necessàriament en motiu de la 

celebració d’una fira). La distància és especialment rellevant en un mercat com 

el del bestiar, que és un producte que en general sol patir els trajectes llargs. 

A banda de les distàncies netes, hi havia d’altres factors que 

determinaven la capacitat d’atracció del mercat, com ara l’orografia. En aquest 

sentit, els dos grans mercats estudiats no foren capaços d’atraure 

consistentment població de l’altre costat de les Gavarres, malgrat sabem que 

les autoritats d’ambdós llocs ho intentaven a través de notificacions i pregons 

públics que anunciaven les fires als vessants oposats. Les dificultats de trànsit 

amb el bestiar pels camins muntanyosos possiblement no ho facilitava. 

Les tensions o conflictes jurisdiccionals també podrien haver minorat el 

ritme dels negocis, tal i com s’ha observat amb els casos de les localitats de 

l’Ardenya amb Caldes de Malavella. A tall d’hipòtesis, creiem que un fenomen 

d’aquest tipus (un dels recurrents conflicte entre barons?) també podria també 

haver-se donat amb els aforats a la senyoria de Cruïlles, que en el període 

1341-1350 desaparegueren del mercat controlat pels comtes d’Empúries a 

Monells malgrat en el període precedent (1332-1340) havien representat un 

7,5% dels seus clients i en el posterior (1351-1360) sumarien fins a un 16,9% 

(cf. taula 36). La pèrdua de seguretat jurídica devia posar dificultats als 

intercanvis entre espais, malgrat arreu s’hagués implementat un sistema de 

caucions suplementàries que en principi permetia operar als clients forasters676. 

Però els estímuls pel mercat de bestiar eren molts més. Com ja era ben 

sabut, la servitud remença, àmpliament estesa entre els homes de mas del 

territori, no suposà un impediment per mercadejar amb bestiar ni tampoc fer-ho 

en mercats no habituals. Tampoc les clivelles jurisdiccionals van ser en general 

un fre per la integració i la complementarietat677. S’ha constatat que la població 

                                            
676 És significativa la complexitat d’aquestes clàusules en tractar-se de clients forasters. Quan 
el cassanenc Pere Tomàs, a la plaça de Sant Feliu de Guíxols, deixà a deure 180 s. al 
mercader Bernat Sitjar per una mula, a canvi obligà especialment la pròpia mula, tot i que Sitjar 
es reservés el dret de procedir contra tots els béns del deutor (recursum ad generalem). A més, 
Tomàs es feia avalar per tres companys seus, que eren veïns de Llagostera i de Cassà. 
Finalment, renunciava a recòrrer al seu fur, i.e. al·legar que estava adscrit a la baronia de 
Llagostera davant del veguer de Girona o del batlle de Sant Feliu amb l’objectiu de defugir la 
seva justícia. Vegeu AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 11, f.154v-155r (1357-XI-22). 
677 Per aquest període i regió, no tenim notícia que els barons o el rei obliguessin els adscrits 
als seus dominis a visitar el mercat local o de l’espai jurisdiccional de referència i prohibissin, 
en canvi, d’altres. Tanmateix, encara l’any 1311 Jaume II confirmava l’ordre donada per Jaume 
I (1273) de que els homes d’una sèrie de localitats del Vallès de l’espai de reialenc visitessin 
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d’un espai jurisdiccional mercadejava amb més assiduïtat dins del propi estat 

feudal (per exemple, els casos de Sant Iscle amb Monells o de Cassà de la 

Selva amb Caldes). Però també sabem que ja entrat el segle XIV, en temps de 

pau i absència de disputes entre les senyories, les estructures administratives 

dels barons i titulars dels llocs compartien informació no només per a notificar 

la celebració de fires, sinó també a l’hora de perseguir la morositat o d’altres 

conflictes recurrents, com ara els robatoris de bestiar678. Les marques sobre el 

bestiar procedent d’altres llocs, tan freqüents a la documentació local, són un 

símptoma de la penetració comercial entre espais (de fet, dels viatges dels 

mercaders i de la clientela) i no necessàriament una evidència de tibantor entre 

feudals. 
                                                                                                                                
regularment el mercat de Cardedeu. Vegeu FARÍAS ZURITA, Víctor, El mas i la vila... op.cit., p. 
582. 
678 L’any 1367, un ase i un altre animal desconegut que havien estat robats foren venuts 
furtivament al mercat de Caldes de Malavella per ser requisats posteriorment pels oficials del 
vescomtat de Cabrera i ser custodiats a Montsoriu. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, 
CL 77, f.102 (1367-IX-23). Anys abans, en algun moment de la primavera del 1330, els jurats 
de Girona enviaren una lletra al veguer de Girona Pere de Cornellà per la qual sabem que 
aquest oficial i un jutge de la ciutat havien empresonat a dos individus, Pere Isern i Arnau 
Sabater d’Illa. Tots dos havien estat acusats de robar tres bous (amb agreujant de nocturnitat) 
que tenien un valor estimat de 12 l. El furt s’havia produït al mas de Pere Droha, que es trobava 
a la parròquia de Cassà. Davant d’una anunciada entrega dels reus als oficials d’Ot de 
Montcada perquè els imposés un càstig, la motivació de la lletra dels jurats era la de suplicar 
que no fossin entregats a mans del baró i que es mantinguessin sota custòdia del veguer. 
Malgrat les tensions existents al període entre els Montcada i el veguer, la col·laboració entre 
senyories, en aquest aspecte, sembla que es mantenia. Vegeu AMGi, Correspondència Jurats, 
I.1.2.1, antic lligall 2 (b), f.25r-25v (primavera de 1330). Ho acreditem amb un darrer exemple. 
L’agost d’aquell mateix 1330, uns ciutadans de Girona participaren – i ulteriorment guanyaren - 
un litigi judicial instruït a la cort de Cassà de la Selva, controlada pels oficials dels Montcada. 
En el procés, que coneixem tan sols fragmentàriament, es dirimia qui havia de quedar-se uns 
bous. Sabem que el 21 d’agost del 1330 comparegué davant de la cort de Cassà un tal Arnau 
Ermengol, que era ciutadà de Girona i actuava com a procurador de Ramon Fàbrega, de 
Caldes. Al mateix temps compareixeren Narcís Miró i Arnau Cristià, veïns de Cassà. Ermengol 
demanà al jutge ordinari, Miquel Serra, que obligués a Narcís Miró i a Arnau Cristià a tornar 
quatre bous a la cort. Aquells animals havien estat empenyorats feia un temps a un tal Ferrer 
Bedó. La mesura s’havia executat a instància d’una sèrie de creditors, entre els quals el 
representat per Ermengol (Ramon Fàbrega), el cavaller Bernat Ramon de Bedó, i el ciutadà de 
Girona Ramon Revilla. Després de l’empenyorament, i tal i com era habitual, la cort 
jurisdiccional – que no tenia infraestructura suficient per custodiar els animals que requisava – 
cedí els bous a Miró i Cristià perquè en tinguessin cura mentre es resolia el contenciós. 
Aquests dos titulars de mas de Cassà possiblement s’haurien apropiat dels animals, fet pel qual 
el jutge els demanà que exposessin les raons per haver-ho fet. No sabem com es van defensar 
Miró i Cristià. Sí que tenim constància, però, que un cop ho van fer el procurador dels 
Montcada a la baronia i castlà de Llagostera, Ferrer de Llagostera, va consensuar amb el jutge 
que, com a punició, s’havien de limitar els moviments a Arnau Cristià i a Narcís Miró. Per això 
els van imposar la prohibició de sortir del puig del castell – per tant, de tornar al seu mas – fins 
que no tornessin els bous. Si s’atrevien a superar els murs de Llagostera serien multats amb 
200 s., i si no tornaven els bous abans del dimarts següent, se’ls imposaria una sanció de 400 
s. Cristià i Miró acceptaren les mesures i sabem que el 13-IX-1330 tornaren els diners pels 
quals havien estat originàriament emparats els animals, que eren 220 s. Vegeu AHG, Notaria 
de Caldes-Llagostera, CL 4, f.17v-19v (1330-VIII-21 a 1330-IX-13). 
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 Si bé l’especialització geogràfica del mercat de bestiar és accentuada -

s’operava prioritàriament sobre una petita zona-, l’especialització en alguns 

productes en concret teixí una xarxa de mercats territorials que donaven oferta 

diversa sobre un ampli territori. Aquesta oferta responia de les necessitats de 

masos que podien trobar-se en situacions econòmiques o en espais ecològics 

ben diferents i que necessitaven productes que s’hi adaptessin. Per aquestes 

raons creiem que pot parlar-se d’una xarxa de mercats ramaders 

En l’àmbit estudiat, les clienteles responien a l’oferta de tots els mercats 

setmanals, més o menys propers. En aquest sentit, resulta simptomàtic que 

veïns d’un mercat ramader tan potent com el de Torroella de Montgrí 

eventualment trobessin estímuls per desplaçar-se fins al de Monells679. 

De fet, es constata una certa jerarquia dels mercats sobre les àrees 

geogràfiques. Tal i com ha descrit James Masschaele, a la baixa edat mitjana 

existien mercats que acomplien funcions diferenciades; des dels nodes 

d’intercanvi regional fins aquelles places que abastien una població 

estrictament local680. En el camp del negoci ramader, en aquestes pàgines 

s’han pogut analitzar mercats que són clarament del primer tipus (Monells, 

Caldes), espais de comerç del segon tipus (Corçà, Cassà de la Selva) i un 

mercat ramader que podria situar-se en una posició intermèdia (Sant Feliu de 

Guíxols). La relació dels mercats respecte al territori no fou estàtica. S’han 

observat canvis en les àrees d’abast, fins i tot, en el curt temps analitzat. De fet, 

Monells i sobretot Caldes, els dos nodes més potents en el negoci del bestiar, 

al llarg de la baixa edat mitjana acabarien per cedir part del protagonisme a 

d’altres cites comarcals. 

D’altra banda, cal tenir en compte que els resultats obtinguts fins ara 

acrediten la millora de les comunicacions681 i probablement dels costos de 

                                            
679 Sobre el mercat ramader de Torroella de Montgrí, vegeu SOLDEVILA TEMPORAL, Xavier, “La 
ramaderia ovina i el comerç de la llana a Torroella de Montgrí (1290-1340)”, Estudis d’Història 
Agrària, 14 (2000-2001), p. 63-90; IDEM, “La transhumància entre el Baix Empordà i el Pirineu 
(1270-1348)”, Annals del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès, 2002, p.107-115; IDEM, 
“L'élevage ovin et la transhumance en Catalogne nordoccidentale (XIIIe-XIVe siècles)” 
in LAFFONT, Pierre-Yves (ed.), Transhumance et estivage en Occident, des origines aux enjeux 
actuels, Presses universitaires du Mirail, Tolosa de Llenguadoc, 2006, p.109-117. 
680  MASSCHAELE, James, “The multiplicity of medieval markets reconsidered”, Journal of 
Historical Geography, 20, 3 (1993), p. 259. 
681 A banda, de la coneguda obra per habilitar la via entre Sant Feliu de Guíxols i Girona l’any 
1322, tenim notícia de la tasca de manteniment de camins, com per exemple les obres que 13 
bracers de Sant Feliu, pagats per la universitat, dugueren a terme l’estiu del 1367 a un ramal 
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transport, que haurien permès la mobilitat permanent entre un i altre mercat, no 

només de persones, sinó també especialment sobre les ofertes disponibles a 

cada lloc682.  

En darrer terme, en el terreny formal s’ha constatat que la concessió del 

dret a celebrar un mercat o una fira no és un element que per si sol determinés 

l’abast ni l’empenta comercial local683. Cassà de la Selva, per  exemple, sabem 

que comptava des de 1302 amb una carta reial que autoritzava al baró a 

organitzar-hi un mercat, però no hi ha constància que la cita setmanal hagués 

tingut mai lloc al llarg del segle XIV ni que s’hi instal·lessin taules o obradors. 

Llagostera, que comptaria amb aquest mateix permís des de 1324, tardaria 

dècades en convertir-se en cita comercial de referència pel territori. Així mateix, 

cal reconèixer que l’absència d’una concessió reial o bé el fet que no se 

celebrés un mercat setmanal o fira formalitzats no implicava l’absència absoluta 

de negocis, almenys en l’àmbit del bestiar. A través dels exemples de Cassà de 

la Selva i de Corçà, aquí s’ha descrit un petit però actiu sistema de mercadeig 

local, que satisfeia pràcticament en exclusiva les necessitats dels veïns del 

terme i que no havia aconseguit institucionalitzar-se684. 

Dit això, s’ha evidenciat que aquest mercat informal rarament fou capaç 

de captar l’atenció de clientela forastera. Aquests espais de negoci estigueren 

mancats d’un mínim sistema de caucions per als forasters: ordinacions que 

regulessin el mercadeig, la concessió de guiatges generals per als comerciants 

o un sistema propi i controlat de mesures; i com que tampoc tenien 

                                                                                                                                
del mateix camí que sortia de la Vall d’Aro. La via havia patit algunes destrosses ocasionades 
pel trasllat de maquinària de guerra pesant (trabucs) en motiu del setge de castell d’Argimon, 
que s’havia produït en el context de la revolta del vescomtat de Cabrera. Vegeu, més endavant, 
la p. 377. 
682 Per a l’Anglaterra baixmedieval, igualment James Masschaele ha relativitzat els costos del 
transport del període, tot considerant que el seu abaratiment fou un dels elements que 
permeteren el creixement comercial previ a la Pesta Negra. Vegeu MASSCHAELE, James, 
“Transports corts in medieval England”, Economic History Review, XLVI, 2 (1993), p. 266-279. 
683 Tal i com ha explicat CHERUBINI, Giovanni per al cas dels drets de mercat a Itàlia, “Foires et 
marchés dans les campagnes italiennes au Moyen Âge” in DESPLAT, Ch. (ed.), Foires et 
marchés dans les campagnes de l’Europe médiévale et moderne, Presses Universitaires du 
Mirail, Flaran, Tolosa de Llenguadoc, 1996, p. 81 i ss.  
684 Richard Britnell reclamà l’atenció sobre el mercadeig informal, que es donava en espais que 
a inicis del segle XIV estaven insuficientment integrats en la xarxa de mercats. Per al cas 
anglès, l’autor descriví com aquests negocis s’haurien donat entre veïns, entre senyors i els 
seus tinents, i també entre els habitants dels pobles i les xarxes de venedors ambulants. Vegeu 
BRITNELL, Richard H., The commercialisation... op.cit., p. 97 i ss.  
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reconeixement públic ni periodicitat fixa, no eren publicitats pel territori adjacent 

per tal d’atraure clientela685. 

Seguint aquesta discussió, cal indicar en darrer terme que les autoritats 

municipals i/o les senyories de cada lloc estaven atentes a l’activitat ramadera 

comercial en espais rurals, que escapava del control exercit per les 

infraestructures d’un mercat a l’ús. Malgrat aquesta absència de regulació 

comercial, en llocs com Cruïlles, que no comptava amb mercat periòdic, tenim 

constància que el 1361 s’hi havia implantat un vintè, un impost sobre la renda 

que entre molts altres productes i objectes, gravava un 20% de la llana, de la 

cera i de la mel, del bestiar comprat i venut, així com de les cries d’animals, 

pollins i vedells que superessin el mes de vida686. En contra d’una ramaderia 

pagesa vista com una activitat totalment perifèrica i que s’escapava del control 

dels feudals, resulta evident que al segle XIV comptava amb certa fiscalització i 

fins i  tot amb la punció fiscal per part dels senyors i de les autoritats 

públiques 687 . Alguns d’aquests controls, relatius als conflictes entre la 

ramaderia i l’agricultura, es tracten amb més detall a continuació.  

 
 
 
 

                                            
685 Sobre les franqueses que oferiren protecció i salvaguarda als concorrents als mercats i fires, 
conjuntament amb els seus béns, vegeu FONT RIUS, Josep Maria, Cartas de población… op.cit., 
v.2, p. 464.  
686 AHG, Notaria de Monells, Mn 172 (1361-XI-14). Trenta anys més tard, aquest instrument 
fiscal, reconvertit en un desè, es trobava sota el control de la universitat de Cruïlles. Vegeu  
AHG, Notaria de Cruïlles, Cr 44 (1391-VI-19). Agraeixo aquesta darrera referència a l’Albert 
Reixach i Sala. 
687 En són evidències també els delmes de la carn o els carnatges, que s’imposaven des d’antic 
i que tal i com ha detallat l’Elvis Mallorquí s’imposaven particularitzant el tipus de producció de 
cada parròquia. Vegeu MALLORQUÍ, Elvis, El llibre verd del bisbe de Girona (1362-1371), 
Diputació de Girona, Girona, 2011. A Cassà de la Selva, per exemple, sabem que a mitjan 
segle XIV el delme de la carn era a mans de la pabordia de la Seu de Girona anomenada de 
Cassà, que l’havia arrendat al ciutadà de Girona Guillem Calabuig. Aquest el sotsarrendà per 
l’any 1354 a Arnau Esteve i a Pere Noguera, ambdós de Cassà, a canvi de 12 l. (omnibus 
nadonibus animalium que nati sint a proximo preterito festo Omnium Sanctorum citra usque ad 
diem martis Pasche proxime preterita et non ultra). Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera 
CL 47, f.55v-56r (1354-IV-17). Uns anys abans, el 1335, aquest mateix delme, anomenat dels 
porcells, dels anyells i dels cabrits, s’arrendava pràcticament pel mateix import (12 l. 15 s.) 
també a dos homes de la cellera de Cassà. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 8, 
f.197r (1335-VI-17). No sabem amb quina quantitat es gravava cada animal nascut, tot i que a  
la parròquia de Lladó, l’any 1319, era de 2 d. per cap de bestiar. Vegeu MALLORQUÍ, Elvis, 
“Parroquians contra rectors i canonges. La fixació dels costums de la parròquia de Lladó l’any 
1319”, Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, 43 (2012), p. 99 i ss. Vegeu també 
l’arrendament de les rendes del carnatge de Caldes de Malavella de l’any 1335 a AHG, Notaria 
de Caldes-Llagostera, CL 12, f.44r (1335-VIII-21). 
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9.3. Els animals i els seus mercats 
 

La bibliografia que ha explorat la ramaderia mediterrània durant la Baixa 

Edat Mitjana ha tendit a posar èmfasi en la dissociació d’aquesta activitat amb 

els cultius extensius. Treballant sòls fràgils i insuficientment irrigats, els 

pagesos haurien estat incapaços de produir farratge per als animals i cereals 

que sostinguessin l’explotació, a la vegada, amb facilitat688. A més, els sòls no 

haurien tingut capacitat per aprofitar totalment els adobs d’origen animal i la 

complementarietat no podia donar-se com al nord d’Europa689 . D’aquesta 

manera, les activitats ramaderes haurien estat excloses del mode producció 

principal, per esdevenir una activitat marginal en mans de pastors. Una 

activitat, i sobretot uns actors que s’hi dedicaven, que sovint han estat 

concebuts com a ‘hostils’ a la societat agrícola690. En aquest apartat introductori 

s’aborden sintèticament algunes de les tensions observades entre la ramaderia 

i l’agricultura a mitjan segle XIV per donar pas després a una interpretació més 

complexa de la cria i comerç d’animals en el marc de la societat pagesa. 

La documentació analitzada fa una distinció nítida entre els animals 

domèstics grossos i els menuts. Els darrers eren les aus, els ovicaprins i també 

els porcins691, mentre que per bestiar gros els contemporanis es referien 

essencialment als equins i els bovins. El bestiar gros formava part de 

l’equipament de treball d’un mas. Aportava la força motriu amb la qual es 

transportaven les garbes de cereals, la llenya o d’altres productes del camp, 

que és quan les autoritats els descrivien com a bèsties honeratas692. Sovint les 

mateixes bèsties podien destinar-se a fer feines del camp, com ara la llaurada, 

la sega o la batuda del gra. A la vegada, podien ser engreixades per a ser 
                                            
688 Gonzalo Anes ha descrit com ja els il·lustrats espanyols del segle XVIII van introduir la idea 
d’una ramaderia contrària a l’agricultura i en darrera instància causant de la despoblació i 
empobriment de les comunitats rurals. Vegeu ANES, Gonzalo, “Agricultura y ganadería en el 
Siglo de las Luces” in IDEM, Cultivos, cosechas y pastoreo en la España Moderna, Real 
Academia de Historia, Madrid, 1999, p. 93-104. 
689 FARÍAS ZURITA, Víctor, El mas i la vila... op. cit., p. 42. 
690  Per exemple en TOUBERT, Pierre, “L'homme et l'environnement dans le monde 
méditerranéen: le regard du médiéviste”, in Actes du 7ème colloque de la Villa Kérylos à 
Beaulieu-sur-Mer les 4 & 5 octobre 1996, Publications de l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres, París, 1997, p. 130; tot i que aquesta és una imatge que principalment fou definida per 
l’antropologia històrica. Vegeu molt particularment el capítol “Mentalité pastoral” a LE ROY 
LADURIE, Montaillou, village occitan de 1294 à 1324, Gallimard, París, 1982, p. 174-196. 
691 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 29, f. 96r (1346-IX-4). 
692 Vegeu una llicència de pas per un camí, amb animals honeratis et non honeratis a Caldes 
de Malavella: AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 14, f. 49r-49v (1336-XII-28). Vegeu 
alhora FARÍAS ZURITA, Víctor, El mas i la vila... op. cit., p. 38-39. 
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introduïdes als circuits comercials. Disposar i tenir cura d’animals grossos 

suposava una inversió important per al pagès, que hi podia dedicar una part de 

la collita com a farratge o tancant camps per a fer pastures, reorientant 

d’aquesta manera part de la producció del mas. Resulta indicatiu el cas 

registrat l’any 1351 en què en una concessió ad laborationem del mas Oli de 

Santa Cristina d’Aro, Bonanat Cifre exigí a Guillem Blanc, que durant els 8 anys 

que s’hi estigués no podria tenir-hi cap animal gros que no fos aregum, a 

excepció d’un sol mul o ase. Aquest animal es podria alimentar amb la palla i 

l’herba del mas693. De fet, Cifre també li prohibí a Blanc de tenir animals en 

comanda, ja que devia considerar que el cost d’oportunitat no li compensaria, 

per exemple, dedicar menys extensió al cultiu de cereals694. 

Restriccions d’aquest tipus fins i tot s’observen en relació al bestiar 

menut. El mill era un cereal de primavera, raó per la qual la documentació 

sovint l’associa al raïm i als temps de la verema. Tot i que podia ser panificable, 

sabem que s’utilitzava per a la dieta dels animals domèstics, especialment de 

l’aviram 695 . Alguns contractes a llauró de masos o terres restringien 

específicament aquest cultiu, per considerar també que no era rendible. El mas 

Nari de Sant Pol de la Bisbal fou cedit a llauró el maig de 1353 amb la 

prohibició de plantar-hi mill, melca o panís (mill italià), però en canvi amb 

permís per tenir-hi llobins per als bous696.  

El bestiar menut no formava part de l’equipament del mas, sinó que com 

els ovicaprins i els porcins proporcionaven aliments i ingressos suplementaris 

als masos a través de l’engreix. O com les aus, el mercadeig de les quals 

rarament era formalitzat. Uns i altres, als masos, constituïen agrupacions 

(ramats o bandades) més grans que les del bestiar major, eren més fugissers i 

generaven major nombre de conflictes amb les activitats pageses.   

                                            
693 AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 18, f.102r-104r (1361-X-4). 
694 A les possesions que Arnau Colomers cedí a llauró l’any 1357 tan sols s’hi podrien tenir 2 
bous i 1 ase i, a més, no podien ser alimentats amb els llegums plantats. Vegeu AHG, Notaria 
de Caldes-Llagostera, CL 54, f. 36v-37r (1357-X-23). 
695 Vegeu GARCIA OLIVER, Ferran, “Els cultius” in SALRACH, Josep Maria (coord.), Història 
Agrària dels Països Catalans, v.2, Fundació Catalana per a la Recerca, Barcelona, 2004, p. 
306. 
696  AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 44, f.124v-125r (1353-V-3). Vegeu d’altres 
prohibicions de plantar mills en cessions a llauró aplegades en parròquies al sud de les 
Gavarres: AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 54, f. 36v-37r (1357-X-23); CL 77, f.68r-68v 
(1367-VIII-17); CL 25, f.133v (1343-XII-29); Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 1021, f.132r-
133r (1356-IV-3). 
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 Els bans municipals són un dels documents a través dels quals 

s’obtenen més notícies sobre aquest tipus d’incidències. A Monells, la custòdia 

del ban sobre els animals s’arrendava anualment. L’arrendador percebia les 

quantitats ab incidentibus in dictum bannum solui assuetum, tam de bestiario 

grosso et minuto quam de propriis697. Tan es podien dictar de forma genèrica 

per protegir el conjunt d’espais agrícoles, com de forma específica, responent a 

l’advertiment d’un pagès que se sentia especialment amenaçat per la presència 

o pel trànsit de bestiar d’altri. Aquests bans es feien pregonar pels llocs 

acostumats de la vila i del seu terme. A través d’una petita col·lecció de bans 

imposats a Monells i també a Caldes i a Cassà de la Selva sabem que els 

incidents amb bestiar menut eren més freqüents, però que les multes previstes 

per invasions de terres amb bèsties grosses eren, de fet, superiors, per ser 

potencialment més perilloses698. Les possessions del mas Pla de Caldes van 

ser protegides amb un ban públic a mitjan agost de 1359 perquè ningú fes mal 

ni a plantes ni a raïms, preveient una multa de 12 d. si els incidents eren de dia 

i en canvi 5 s. si els danys s’ocasionaven de nit699. Per cada animal gros que 

hagués entrat en les parcel·les, s’haurien de satisfer 8 d., i per cada animal 

menut, 4 d. Arreu, el bestiar gros pagava més que no pas el menut per haver 

accedit a terrenys vedats.  

 Aquests bans, dictats prioritàriament en els mesos d’estiu, feien especial 

atenció a protegir les fruites i els raïms, per la qual cosa pot deduir-se’n que els 

arbrats i la vinya eren els tipus de cultius sobre el qual es produïen més 

conflictes. Hi ha raons per pensar que, en l’estructura del parcel·lari, aquest 

tipus de producció es trobava en espais intersticials, en marjals, entre els 

camps de cultius, a prop dels camins... fet que els apropava als animals en 

trànsit. De fet, un cert nombre de conflictes apareixien per haver fet camins en 

                                            
697 AHG, Notaria de Monells, Mn 168 (1348-XI-27). En canvi, a Caldes, l’oficial encarregat de 
dictar bans i rebre les multes (banderius) estava subjecte a la cort jurisdiccional. Vegeu per 
exemple AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 29, f.136r (1347-II-5). Sobre els bans i els 
banders, vegeu de CHÍA, Julián de, Bandos y bandoleros en Gerona: apuntes históricos desde 
el siglo XIV hasta mediados del XVII, Paciano Torres, Girona 1888, v.1, p.50. 
698 Vegeu-ne una petita col·lecció de la dècada de 1350 i de 1360: AHG, Notaria de Caldes-
Llagostera, CL 45, f. 23 (1354-III-4); CL 45, f. 26 (1354-III-18); CL 58, f.62 (1359-VII-29); CL 58, 
f. f.67v (1359-VIII-19); CL 70, f. 138v (1365-VIII-9); Notaria de Monells, Mn 215 (1368-VIII-16); 
Mn 215 (1370-VI-17). 
699 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 58, f.67v (1359-VIII-19). 
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possessions d’altri amb l’acció dels animals700 o bé per haver transitat per un 

camí vedat en el qual els animals tenien els fruits a l’abast.  

Els camins, un bon nombre dels quals tenien accessos restringits, eren 

essencials per a connectar de la forma més ràpida i segura possible les 

parcel·les amb la casa principal del mas i el lot central de terres, i aquest darrer 

conjunt amb les viles-mercat. Tot sovint s’havien d’establir nous acords entre 

els diferents usuaris dels camins, o en canvi acreditar que una determinada 

família hi tenia dret consuetudinari de pas amb el bestiar701. D’altres vegades 

aquests nous acords incloïen la justificació (el motiu) que permetia als pagesos 

utilitzar un camí acompanyats de bestiar. Les actes que recullen pactes702 

d’aquest tipus són escadusseres però també exemples fantàstics dels usos 

quotidians dels camins i de la seva centralitat en les activitats relatives a la 

ramaderia.  

Vegem-ne algun exemple. L’any 1340, dos veïns de Santa Pellaia, 

Guillem Ymartz i Ramon Bonadona, van sol·licitar un arbitratge per tal de 

resoldre una controvèrsia sobre l’ús d’un camí703. Els àrbitres van dictar que 

Ymartz podia transitar, amb animals arechs, pel camí que era entre les vinyes 

que Ramon Bonadona tenia al lloc de Fontanella, amb l’objectiu d’anar i tornar 

a treballar unes terres al Puig Rameig i a les parts de Sant Sadurní704. Ymarts, 

no satisfet del tot, devia buscar un acord més generós, fet pel qual encara un 

altre dia els àrbitres van ampliar els supòsits, concedint-li que transités pel dit 

camí amb animals eundo ad forum et ad molendinum, et non aliter. Així, 

aprenem que els animals arecs (notablement, els bous) es desplaçaven per 

aquesta xarxa de camins gavarrencs amb l’objectiu de treballar la terra, de dur 

el gra a moldre i també d’accedir al mercat (en aquest cas concret, 

possiblement els de Monells o de la Bisbal). Condicions similars a les fixades 

entre el miles Galceran de Rivera i Bernat Martí de Lapart, de Madremanya, 

                                            
700 Per exemple, vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 29, f. 136r (1347-II-5). 
701 Vegeu un cas d’aquest tipus, en què l’any 1354 Bernat Salvador, Arnau Torrent i Ramon 
Aroll –tots tres del lloc de Candell a Cassà de la Selva - i  Pere Sala, de Cassà de la Selva, van 
ser reclamats per tal que probaverint et hostenderit quod inde possint transire cum animalibus. 
El lloc era tinguda com una parcel·la del mas Vendrell, tot i que aquests veïns l’utilitzaven com 
a espai de pas. AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 45, f.16v (1354-II-11).  
702 Tot sovint els compromisos eren retribuïts pel titular del ramat de bestiar que desitjava 
passar per la zona en conflicte.  
703 AHG, Notaria de Monells, Mn 165 (1341-I-28). 
704 A més, es van preveure penes contra Ymartz en cas que el seu bestiar fes mal als honors 
de Bonadona.  
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perquè el segon pogués transitar per les terres d’un mas que havia estat 

declarat en benevís –el mas Torrent- amb bous i animals honeratis, però en 

canvi no amb bestiar menut705. Una solució original – per excepcional en la 

documentació – fou l’adoptada entre Pere Albert de Bevià (Madremanya) i un 

Pere Roca, per la qual aquest darrer podria conduir els seus animals fins a una 

vinya per carregar-ne els esplets706. En el trànsit, el camí passava a redós 

d’una terra boscosa; en cas que en el futur Pere Albert decidís de plantar-hi gra 

o fer-hi vinya, els animals haurien de transitar-hi amb morrals (morralibus) per 

tal que no es mengessin els fruits.  

 A banda dels acords privats i dels bans públics que posaven esmena a 

un conflicte existent, hi havia d’altres formes més estructurals d’atenuar les 

diferències entre ramaderia i agricultura. Una de les més documentades és 

l’habilitació de tanques (sepes) generalment fetes d’estaques i canyís amb 

algun tipus de coberta vegetal. Guillem Solvella, que havia aconseguit 

modificar el traçat d’un camí públic en benefici propi, a canvi es comprometé 

amb el batlle l’any 1336 a mantenir viva una d’aquestes tanques de manera 

que caminants i bestiar no fessin mal a les possessions del mas Rotllan de 

Caldes707. Les tanques havien de ser mantingudes, tot i que eventualment es 

podrien o s’assecaven708. Aquestes podien tenir com a punt d’entrada una 

porta o portella (portellus), que es deixava tancada per evitar l’entrada del 

bestiar a les parcel·les709. Tot i que no sabem de l’abast d’aquest sistema, és 

interessant repensar el parcel·lari format per una sèrie de peces de terra 

                                            
705 AHG, Notaria de Monells, Mn 162 (1333-VI-26). Vegeu exemples d’acords similars sobre 
drets de pas per camins amb bestiar a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 72, f. 86v-87r 
(1366-III-22) i CL 3, f.195v-196r (1332-VII-10). 
706 AHG, Notaria de Corçà, Co 248, (1363-IV-4). 
707 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 14, f. 49r.-49v (1336-XII-28). 
708 Vegeu una referència a aquestes circumstàncies a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 
41, f. 60v-61v (1352-I-10). 
709 Com el cas de la porta per entrar a la vinya documentada al lloc dit Mongoy a Sant Feliu de 
Guíxols o en una feixa a prop de la cellera de Cassà. Vegeu respectivament, AHG, Notaria de 
Sant Feliu de Guíxols, SFG 22, f.182r-182v (1368-XI-17) i AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, 
CL 569, f.45r-45v (1370-I-20). 
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tancades, especialment aquelles que donaven als camins transitats, i dotades 

d’accessos amb forma de portes710.  

 Però més enllà de moure’s pels camins i d’intentar entrar en terrenys 

vedats, el bestiar, on s’estava, en un país de parcel·lari agrícola atapeït? 

Aquesta és una pregunta que lògicament conté múltiples respostes. En funció 

de les evidències documentals, al llarg de les properes pàgines s’intenta 

descriure aquesta realitat reparant en cada tipus de bestiar i/o zona. A grans 

trets, en el territori de les Gavarres aquests emplaçaments van ser els espais 

urbans, incloent patis de terra i pallisses711 i també plantes baixes dels albergs; 

el parcel·lari dels masos, que podia incloure algun tipus d’estable o bé camps 

closos (clos, clausa)712 i els farraginals, a més de les pròpies plantes baixes a 

les cases dels masos; i finalment les pastures i boscos més o menys comunals 

(els emprius) per l’accés als quals cada mas podia fer una prestació al senyor 

que en tenia el control713. A les terres més humides de la plana selvatana, es 

documenten espais compostos de joncars i pastures l’accés al qual estava 

                                            
710 Un cop feta la collita, aquestes mateixes terres també podien funcionar com a tancats closos 
per a tenir-hi el bestiar del mas. Aquests tancaments recorden la imatge descrita per Fernandez 
Trabal del territori dels masos al Delta del Llobregat. Vegeu FERNÁNDEZ TRABAL, Josep, 
“Aprofitaments comunals...”, op.cit., p. 203. Recentment, aquests tancaments baixmedievals 
han estat revisitats pel cas anglès a MILESON, Stephen A., “Openness and closure in the later 
medieval village”, Past and Present, 234 (2017), p. 3-37.  
711 Vegeu en aquest sentit l’establiment d’un pati de terra a l’espai conegut com a Vilanova, a 
Monells, en el qua es podia fer una pallissa per a tenir-hi un sol animal: AHG, Notaria de 
Monells, Mn, 1 (1360-I-9). 
712 A Mont-ras, el mas Gafa o Gofa fou venut ad tempus l’any 1350 amb la condició que el 
titular retindria el clos pro bestiario ibi pasturando. AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 2 
(5) (1350-I-26). 
713 A través d’una sèrie de capbreus de les parròquies centrals de les Gavarres, MALLORQUÍ, 
Elvis ha documentat un bon nombre de pagaments fixes per poder introduir els ramats als 
boscos a Parròquia i societat... op. cit., p.207 i ss. Sobre aquest aspecte, vegeu també FARÍAS 
ZURITA, Víctor, El mas i la vila... op. cit., p.69. És ben conegut el conflicte entre els homes de 
Llagostera i de Tossa per als aprofitaments – carbó, llenya i també pastures – dels boscos de 
l’Ardenya, que van intentar ser resolts l’any 1321 amb la intervenció del rei i del batlle general 
de Catalunya. Vegeu Arxiu de la Corona d’Aragó, Cancilleria, reg. 246, f.247v (1321-VII-18) 
[citat per FERRER I MALLOL, Maria Teresa, “Boscos i deveses a la Corona Catalano-Aragonesa 
(Segles XIV i XV)”, Anuario de Estudios Medievales, 20 (1990), p. 492-493]. Precisament 
aquest devia ser un territori ben disputat, ja que pocs mesos després de la donació de 
Llagostera del rei a Ot de Montcada, l’any 1324, el Montcada es queixà de que els oficials del 
rei continuaven impedint als homes de Llagostera in adempriviis lignandi, pastendi et glandis 
colligendi. Vegeu ACA, Comune de Jaume II, reg. 184 (1324-25) (1324-IX-15). D’altra banda, 
és cert que prats i boscos formaven part també de les tinences pageses i, en aquestes 
circumstàncies, l’accés hi quedava restringit. És el cas de l’espai format per un antic molí en 
desús, una terra d’horta de civada, un oliverar i un prat de pastura que se situaven a l’entorn 
d’una Torre de Santmiquel que a mitjan segle XIV formava part dels dominis del mas Marcó de 
Santa Cristina d’Aro. Vegeu AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 19, f. 22v-27v (1362-II-
7). Vegeu un exemple similar, en aquest cas d’un mas amb bosc a Cassà de la Selva, a AHG, 
Notaria de Caldes-Llagostera, CL 4, f. 85v (1331-IX-25). 
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regulat per la consuetud, tot i que les fonts no els descriguin exactament amb el 

nom de deveses714. 

 
9.3.1. Els bous 
 

          S’han documentat un total de 528 exemplars de bous en les actes 

comercials localitzades, que representen el 4,5% del total de bèsties. Aquests 

animals aportaven la principal força motriu al mas. Proveir-se’n devia resultar 

estratègic, fet pel qual no només es localitza una major proporció de debitoris 

per compravenda de bous en relació a la resta de bestiar, sinó que rebien 

especial atenció a la documentació. Els bous, més que no pas un altre animal, 

apareixen citats amb freqüència en els contractes de llauró o en els textos de 

caràcter regulador (bans, crides...). 

Un testimoni evident de la centralitat d’aquest animal al territori de les 

Gavarres és la mesura d’extensió agrària referida com a jornal de bou, que 

pervisqué a les actes notarials com a mínim fins el segle XVIII. Però lluny de 

ser una expressió fossilitzada, al segle XIV les evidències documentals 

apunten que bous arecs i treball pagès formaven un tàndem. Així, un nombre 

de contractes a llauró obligaven a la família establerta a l’explotació a efectuar 

els treballs, específicament, amb bous715, ja que devia considerar-se que 

aquesta era la forma més efectiva de llaurar al territori per davant d’altres 

opcions716.  

Malgrat no es tractés sempre del tipus de bestiar més car, els exemplars 

més aptes – tal vegada, resultants de les millor hibridacions –foren 

especialment valorats. Tot i que com veurem el mercat de bous delimitava una 

àrea reduïda, es documenten bèsties que foren traslladades a una certa 

                                            
714 L’any 1341 dos grups d’homes (uns, de la vila de Caldes; els altres, pagesos dels veïnats de 
Serramala i Vilarnau) s’enfrontaren en un contenciós pel dret a tallar joncs en un espai de 
pastura regit per la coensitud que es trobava al Rivo de Calidis. AHG, Notaria de Caldes-
Llagostera, CL 21, f. 2r-2v (1341-VII-5). 
715 Vegeu per exemple AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 13, f. 69v-70r (1336-I-29); CL 
40, f.69v-70r (1353-III-7); i també Notaria de Corçà, Co 248 (1363-II-18). 
716 El Llibre del secrets d’agricultura de Miquel Agustí, tractat sobre agronomia publicat el 1617, 
valorava que la llaurada dels bous era preferible davant de rossins o mules, ja que en tenir més 
força feien solcs més profunds. Vegeu AGUSTÍ, Miquel, Llibre dels secrets de agricultura, casa 
rustica y pastoril. Recopilat de diuersos autors antichs y moderns, de llenguas llatina, italiana y 
francesa, en nostra vulgar llengua catalana, per fra Miquel Agustí, Esteve Liberos, Barcelona, 
1617, f.165r. Tot i que s’ha consultat l’edició original -una còpia de la qual està dipositada a 
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona-, existeix una edició facsímil: AGUSTÍ, Miquel, Llibre 
dels secrets de agricultura, casa rústica y pastoril, Alta Fulla, Barcelona, 1999.  
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distància d’on s’havien adquirit o criat, com ara el bou de Jafre que era conduït 

fins a Monells l’any 1347717, o el que el s’endugué un veí de Pineda tres anys 

després del mercat de Caldes718. Fins i tot hi ha constància que el menorquí 

Berenguer Serra traslladava l’agost de l’any 1363 una sèrie de bous de l’illa fins 

al port de Sant Feliu de Guíxols, i que aquest no era un tràfic excepcional719.    

Els bous, que eren una peça central de l’equipament pagès, podien ser 

incorporats a l’explotació a través del naixement, d’una comanda, o també 

adquirits en plena propietat. Si el mas no disposava de cries de bovins, la 

darrera opció era especialment valorada tenint en compte que aquest era un 

tipus d’animal robust i més o menys versàtil, que oferia rendiment en 

ocupacions diferents dins del mas al llarg de l’any i, quan sorgia l’oportunitat, 

fins i tot podia prestar-se als veïns que no es disposessin. Així, tot i que dels 

animals documentats, 363 (68,8%) foren cedits en comanda, una notable 

proporció, el 31,3% (165 exemplar) van ser comprats. Pel que fa al nombre de 

contractes on es documenten bous (que són 437), el 64,8% (283) són 

comandes, i el 35,2% (154) debitoris i compravendes. La localitat on aquestes 

darreres operacions tenen major pes és Monells, on es documenten 46,5 

bèsties cedides en comanda, i 50 que foren alienades. En general, els bous 

són presents en entre un 25% (Cassà de la Selva) i un 17% (St. Feliu de 

Guíxols) de la massa documental estudiada per a cada localitat720.  

També en termes generals, hom accedia al mercat per endur-se un sol 

bou, tot i que en espais com Cassà de la Selva es documenta una proporció 

significativa de comandes de bestiar per les quals es transferia una parella 

                                            
717 Vegeu la marca executada per la cort de Monells contra el bou de Bernat Castelló, de Jafre: 
AHG, Notaria de Monells, Mn 218 (1347-VII-8).  
718 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 18, f. 23v (1350-VII-31). 
719 De fet, disposem d’aquesta notícia en concret perquè els bous van morir-se pel camí i el 
carnisser de Sant Feliu va satisfer 50 s. al menorquí per revendre’n la carn, acció que queda 
recollida en una àpoca de pagament. Vegeu AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 643, 
23r (1365-VI-20). Banegas López ha documentat que al llarg del segle XV l’illa de Menorca fou 
un dels principals centres proveïdors de bous de la ciutat de Barcelona, en aquest cas a per a 
ser escorxats. El consell de Cent procurà que els ramats de bovins desembarcats a la costa 
maresmenca o de la Selva marítima transitessin fins a la capital comtal sense haver de satisfer 
drets de pas a les senyories que els n’exigien. Vegeu BANEGAS LÓPEZ, Ramon A., Sangre, 
dinero y poder: el negocio de la carne en la Barcelona bajomedieval, Editorial Milenio, Lleida, 
2016, p. 49 i ss.  
720 A Monells els bous apareixen en 87 contractes (40 comandes i 47 adquisicions), a Cassà de 
la Selva en 63 (53 comandes i 10 adquisicions), a Caldes de Malavella en 245 (161 comandes i 
84 adquisicions), a Corçà en 15 (11 comandes i 4 adquisicions) i a Sant Feliu de Guíxols en 27 
(18 comandes i 9 adquisicions). Pel que fa als totals de caps de bèstiar per a cada localitat, 
vegeu la taula 25. 
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d’aquests animals. De ser comprats, els bous no compartien operació amb 

d’altres tipus de bèsties. En canvi, en les comandes, els bous podien combinar-

se amb d’altre bestiar boví, especialment amb vaques. A Cassà de la Selva, 

singularment, solia compartir-se en comanda conjuntament amb un porc. 

Aquest tipus d’emparellament entre animals pot indicar que els pagesos, a 

l’hora de tancar els contractes, cercaven les complementarietats més adients 

per a les necessitats del mas: per exemple, el treball ofert pels bous i l’obtenció 

de la llet o de les cries de les vaques. 

Pel que fa al tipus de comanda de bestiar observada en el cas dels 

bous, ha d’indicar-se que en general fou l’hegemònica a cada localitat; és a dir, 

comandes a mig lucre a Sant Feliu i a Corçà; dipòsits simples a Cassà i a 

Caldes; i una proporció equilibrada entre ambdues modalitats a Monells. Pot 

destacar-se que, en el cas de Caldes de Malavella, a partir de l’any 1346 i fins 

a 1369 les comandes de dipòsit simple per bous van incorporar en una alta 

proporció un préstec de numerari721. A banda de fer més opac el contracte (no 

sabem amb exactitud amb quines condicions es tancava l’operació), el préstec 

addicional potser també segellava una relació comercial que s’estendria en el 

temps. Hipotèticament, aquest mecanisme pel qual se cedien bous i a la 

vegada diners podia sancionar una futura sostracció de l’excedent agrícola per 

part del comandant. En aquest sentit, és eloqüent que les operacions en les 

quals específicament el comandant facilitava una suma de diners al 

comendatari  es concentressin just abans de les collites de cereals 722 . 

D’aquesta manera, es teixia una xarxa de dependències mútues entre la 

pagesia i els tractants habituals de bestiar, que no només proveïen d’animals 

als masos, sinó que també s’implicaven en la comercialització de l’excedent 

agrícola dels pagesos. Aquests tractants, a Caldes, presentaven ja a mitjan 

segle XIV un notable nivell d’especialització, el control del mercat en poques 

mans i, potser per això, major capacitat d’imposar determinats tipus de negocis 

aparentment menys profitosos per a la pagesia.  

L’estacionalitat en les contractacions dels bous indica que presentaven 

major atractiu per als clients en moments concrets de l’any. A Monells i a 

                                            
721 Són 72 dels 112 (64,3%) contractes registrats entre octubre de 1346 i abril de 1369. 
722 De 78 comandes de bous que incloïen alguna suma de diners per al comendatari, 32 (41%) 
van registrar-se entre els mesos d’abril i juny.  
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Cassà, específicament, el mes de maig apunta de nou com el període en el 

qual un nombre més significatiu de pagesos va interessar-se per incorporar 

bous a les seves explotacions, tal vegada perquè els havien de necessitar per 

a les feines de sega i trilla dels cereals i potser també perquè es posaven en 

marxa mecanismes de comercialització/extracció de l’excedent agrícola com 

els suara esmentats. En la primera localitat, un 23,4% dels debitoris per compra 

de bous es concentren en aquest mes (11 de 47), mentre a Cassà de la Selva 

foren el 24,5% de les comandes (13 de 53). En la resta de localitats es 

constata una distribució més equilibrada del conjunt de contractes per bous al 

llarg dels mesos de l’any. 

Els bous delimiten un espai de mercat compacte, amb clientela 

estrictament pagesa que majoritàriament provenia de les àrees més properes a 

la plaça ramadera723. Això és especialment remarcable en llocs com Monells, 

on, mentre el 20% de contractes de bestiar amb clientela local incorporaven un 

bou, la proporció baixava fins el 14,9% en el cas de les transaccions que es 

registren amb habitants de Cruïlles o el 4% en el cas dels de Casavells. Tot i 

que, com s’ha indicat, en general els habitants d’aquests llocs presentessin 

certa tendència a assistir al mercat de Monells, en concret el dels bous podia 

esser un mercat disputat amb la veïna plaça de la Bisbal.  

Pel que fa als comandants i els venedors de bous, es documenta una 

concentració en molt poques mans a les parròquies de l’oest de les Gavarres, 

mentre que a la resta de localitats el negoci a mitjan segle XIV estava força 

més diversificat. El cas de Cassà de la Selva és paradigmàtic en la 

concentració de capitals. El carnisser local Bonanat Alagot es feu càrrec del 
                                            
723 En aquestes comunitats eminentment agrícoles, en el període estudiat el notari identificava 
explícitament les persones com a exercents d’oficis, cavallers o eclesiàstics, per en canvi 
obviar tota descripció quan es tractava dels homes i dones dels masos o que feien de pagès a 
les viles. D’un total de 63 contractes amb bous a Cassà de la Selva, es registrà un sol client 
que no podríem identificar com a pagès, home o dona de mas: 1 cavaller. A Monells, igualment, 
de 87 actes, se citen 1 donzell i 2 batlles (de Calabuig i de Vilafreser, desconeixem de qui eren 
els oficials; tanmateix, els batlles de sac solien formar part de l’estament pagès). A Sant Feliu 
de Guíxols tots 27 clients eren pagesos, i de fet no hi ha ni tan sols un sol veí de la mateixa vila 
que per tant hagués pogut formar part de la menestralia o l’artesanat. A Corçà, les 15 persones 
que van incorporar un bou a les seves explotacions també eren pagesos. A Caldes en tan sols 
1 de les 245 operacions es registra un client que no provindria dels masos. El draper Bernat 
Vives de Girona el 1365-07-28 comprà a Ferrer Pou de Vidreres per la suma de 650 s. un petit 
ramat d’animals (possiblement el contingent sencer del mas Pou): 2 bous, a més de 1 brava, 1 
ase, 5 porcells i 1 truja. Les operacions reflectides en actes de compravenda podien ser una de 
les fórmules mitjançant les quals la pagesia obtenia líquid, potser condicionant la recuperació 
de bestiar a través de pactes de retrovenda. Sobre aquest darrer cas, vegeu AHG, Notaria de 
Caldes-Llagostera, CL 71, f.6v (1365-VII-28). 
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66% dels contractes on apareixen bous (42 de 63), deixant un estret marge per 

a d’altres negociants. Entre aquests altres casos, es documenta la participació 

de ciutadans de Girona en 6 contractes diferents. A Caldes, mentrestant, el 

mateix Alagot participaria en el 13% dels contractes amb bous (32 de 245), 

només superat pel carnisser local Pere Andreu (amb el 13,5%, 33 contractes). 

Els segueix el mercader Guillem Vives i el seu germà Bernat, que participaren 

en aquest negoci tan com a veïns de Caldes (dècada de 1340) com més 

endavant, a la dècada de 1350, quan ja s’havien instal·lat a Girona en la seva 

carrera fulgurant com a mercaders i professionals liberals; en total s’ocuparen 

del 5,7% de les operacions (14 contractes)724.  

A Monells, Corçà i Sant Feliu, en canvi, en aquest període el dels bous 

resulta un negoci menys especialitzat, i on el paper de comandant o de 

venedor es trobava més repartit entre pagesos i mercaders locals. En la 

primera localitat, un Berenguer Sunyer, que és descrit com a veí de la vila, 

s’encarregà entre les dècades de 1330 i 1350 del nombre màxim de contractes 

registrats per un sol individu (12, 10 vendes registrades en debitori i 2 

comandes, que sobre un total de 87 contractes representen el 13,8% del 

mercat dels bous)725. A Corçà, el bisbalenc Bernat Batllia s’encarregava de 

vendre’n 3 (el 20% del 15 contractes) a inicis de la dècada de 1360; un cas 

similar al de Sant Feliu de Guíxols, on les 3 comandes de bous ofertes en el 

mateix període pel picapedrer local Arnau Aixolí representen l’11% del total 

dels negocis (27). Tal i com s’ha esmentat, en aquests darrers llocs la població 

local subministrava, a la menuda, bous als seus propis veïns.  

 Disposar de bous al propi mas era una garantia de viabilitat per a 

l’explotació. A la vegada, era una font de rendes per part dels senyors, que en 

diferents llocs i com a mínim des del segle XI els prenien com un indicador de 

referència per avaluar la categoria econòmica, també sociològica, dels homes i 

dels masos726. Sabem, per exemple, que a partir dels bous es calculava el cens 

                                            
724 Sobre el mercader Guillem Vives, vegeu l’epígraf 8.2 del capítol 8.  
725 Els bous oferts per Sunyer resultaven especialment barats en comparació a la resta. Els 
preus dels animals venuts se situen entre els 20 s. i els 75 s. (amb una mitjana de 41 s.). En un 
cas, l’operació inclou, a banda d’un bou, una vaca. Vegeu AHG, Notaria de Monells, Mn 281, 
(1347-II-3). Els gironins a Monells participaren tan sols en 7 contractes amb bous (tots, 
comandes de bestiar). Tomàs Ribes, mercader de la capital de la vegueria, se’n feu 
responsable de 5. 
726 L’any 1053 l’abat Arnau del monestir de Sant Feliu feu donació del castell d’Aro a un tal 
Bernat Gaufred. Onze anys més tard, el 1064, Gaufred hi instal·là un castlà, Dalmau Dalmau, a 
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conegut com a lloçol (locidum), que tributava cada mas727. El lloçol era el cens 

obligat al tinent de la ferreria de destret. Instal·lada pel senyor del lloc, els 

homes dels masos havien de recórrer-hi, forçosament, si necessitaven reparar 

l’einam o ferrar els animals. El lloçol es pagava, en principi, per tal de garantir la 

viabilitat de la instal·lació. A la baronia de Llagostera consistia en una quantitat 

de blat, ordi o civada i era proporcional al nombre de bous que tenia cada 

explotació728. 

Al llarg de la dècada de 1330 tenim documentat un conflicte que enfrontà 

per aquest cens els tinents del mas Mataró de Franciac -que ostentaven la 

ferreria de destret- amb els homes de Caldes. Gràcies a les actes que es 

deriven del contenciós sabem que la ferreria delimitava un districte729. Tots els 

masos que hi eren inclosos estaven forçats a utilitzar els seus serveis. 

Desconeixem amb precisió l’àrea que comprenia el districte de la fàbrega de 

Caldes, però sabem que incloïa, com a mínim, el conjunt d’espais de Caldes i 

de Franciac que eren sota jurisdicció dels Montcada. En funció del nombre de 

bous que tinguessin, als masos d’aquest espai els corresponia una tarifa 

concreta del lloçol. La taxa es pagava al tinent de la fàbrega, instal·lació en la 

qual estaven obligats a llosar (reparar, afilar) la rella de l’arada habilitada per un 

parell de bous i tots els ferros del mas, amb l’excepció de les aixades i dels 

aixadons. 
                                                                                                                                
qui, entre d’altres elements, li entregà el dret d’usar les joves de bous de cadascun dels masos. 
Vegeu respectivament ZARAGOZA PASCUAL, Ernesto, Abaciologi del monestir de Sant Feliu de 
Guíxols, segles X-XIX, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1998, p. 13 i també 
AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 886 (1363-I-24). D’altra banda, el bovatge, antic 
impost directe del rei que gravava la riquesa personal dels habitants del Principat, establia 
tarifes diferents en funció del bestiar de cada foc. En les tarifes del bovatge del segle XIII 
estudiades per Pere Orti els bous foren sempre tinguts com el tipus de bestiar pel qual es 
pagava més. Vegeu ORTI GOST, Pere, Renda i fiscalitat en una ciutat medieval: Barcelona, 
segles XII-XIV, CSIC, Barcelona, 2000, p. 574-584. 
727 Sobre el lloçol, vegeu especialment FARÍAS ZURITA, Víctor, “Les ferreries al nord-est de la 
Catalunya Vella (segles XI-XIV). Una contribució a l’estudi d’una institució senyorial”, in 

Actes del 6è Curs  L'obtenció del ferro pel procediment directe entre els segles IV i XIX:
Ministeri  –, Govern d’Andorra d'Arqueologia d'Andorra, del 2 d'octubre al 5 d'octubre del 2000

62. -de Cultura, Andorra, 2001, p. 35  
728 No pot descartar-se que en alguns masos la taxa del lloçol hagués quedat fixada pel 
costum. Podria ser el cas del mas Mahensa del veïnat de Rosers de Caldes, que en el moment 
de ser adquirit per Berenguer Rosers a Jaume Morell, el fill dels antics tinents, el contracte 
recollia el cens fixe que li corresponia al senyor directe (4 s. 8 d. i 1 gallina per Nadal), a més 
d’especificar que en la festivitat de Sant Pere i Festiu, en concepte del lloçol, els titulars del 
mas eren obligats a entregar una punyera de forment, una punyera de blat i una punyera de 
civada ad mensuram locidariam consuetam. AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 41, f.38r-
39v (1351-XII-13). 
729 Vegeu la referència a una sentència arbitral emesa sobre el conflicte i recollida a AHG, 
Notaria de Caldes-Llagostera, CL 71, f. 78r-78v (1365-X-20). 
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 L’any 1335, un extens grup d’individus de Franciac i de diferents veïnats 

de Caldes nomenaren dos procuradors per tal de defensar-se de les exigències 

dels Mataró que, contra el costum establert, pretenien cobrar lloçols d’aquells 

masos actius però que no tenien bous arecs, i fins i tot dels masos morts 

(mansis mortuis), que lògicament no comptaven amb bestiar730. Amb aquesta 

notícia s’acredita que un cert nombre de masos no tenien la possibilitat 

d’incorporar bous. Potser els demanaven temporalment en comanda o, 

alternativament, recorrien a d’altre bestiar més econòmic per a les tasques que 

requerien de força motriu. 

 No sabem com es resolgué el conflicte en qüestió. Però poc temps 

després se’n degué originar un de similar, en aquest cas circumscrit a la vila de 

Caldes. En resposta a les queixes presentades pel homes del nucli urbà, l’any 

1342 Arnau Fàbrega, el nou tinent de la ferreria, reconeixia que aquelles 

famílies que vivien tant a la vila com al carrer Nou (l’espai extramurs urbanitzat 

durant el creixement demogràfic d’inicis del segle XIV731) i que no tinguessin 

contínuament bous o animals per a llaurar als seus albergs, no podien ser 

obligats a pagar el lloçol ni a prestar d’altres servituds a la ferreria, ja que 

sempre n’havien estat enfranquits732. Així, les persones que habitessin aquests 

espais podrien recórrer a qualsevol altre ferrer, no podent esser forçats a anar 

a la ferreria controlada pels Montcada. De l’expressió contínuament, a més, 

se’n desprèn que hi havia famílies pageses que eventualment (i.e. a través 

d’una comanda de bestiar) disposaven de bous.  

A banda del lloçol, d’altres pràctiques feudals fixaven la tinença de bous 

(o el seu nombre) com un llindar per a l’exigència de prestacions. És el cas de 

les joves, les prestacions en treball que els senyors directes dels masos exigien 

als seus remences i que molt sovint s’havien de prestar amb l’ajuda dels propis 

bous.  

                                            
730 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 13, f.44r-44v (1335-XII-8). 
731  El carrer Nou al segle XIV era un espai excèntric respecte del nucli urbà, ubicat darrera del 
cementiri de l’església. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 70, f. 96r (1364-III-14). 
En aquesta zona, encara a mig edificar, s’hi sol esmentar l’existència del sistema d’hortes 
periurbanes. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 25, f. 122v (1343-XII-5).  
732 Tampoc havien de ser considerats habitants del districte de la fàbrega. De fet, els clients del 
mercat de bestiar que vivien a la mateixa de la vila de Caldes són testimonials. En el cas dels 
bous, es documenta un sol cas d’un veí que n’adquirí un. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-
Llagostera, CL 7, f.7v (1333-VI-28). 
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Tot i que l’adquisició d’un bou podia arribar a ser un negoci onerós, al 

mercat hi havia exemplars que estaven a l’abast de la majoria de famílies. Al 

llarg del període analitzat podem contrastar amb seguretat el preu de mercat de 

130 bous diferents, que s’han aplegat a partir dels debitoris registrats en motiu 

de compravendes (cf. taula 41)733. Les dades obtingudes donen un rang ample 

de preus, amb una concentració central del 41,5% dels casos en la franja 31 s. 

- 60 s. S’observa que els preus eren més elevats a Monells que no pas a 

Caldes, que és una pauta que més endavant també es palesa en el cas de les 

vaques. D’altra banda, podem constatar una alça del cost dels bous a partir de 

la dècada de 1360. Tots 11 casos de debitoris per bous de la franja 90 s. - 140 

s. registrats a Monells pertanyen a aquesta dècada, així com 4 dels 5 casos de 

Caldes. 

 
Taula 41. Els preus en el mercat dels bous (1328-1371)a 

 
  <30 s. % 31-60 s. % 61-90 s. % 91-140 s. % TOTAL % 

Caldes de M. 9 12,3 41 56,2 18 24,7 5 6,8 73 100 

Cassà de la S. 1 14,3 0 0 5 71,4 1 14,3 7 100 

Monells 8 20 11 27,5 10 25 11 27,5 40 100 

Corçà 0 0 1 25 1 25 2 50 4 100 

St. Feliu de G. 1 16,7 1 16,7 2 33,4 2 33,4 6 100 

TOTAL 19 14,6 54 41,5 36 27,7 21 16,2 130 100 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera, Monells, Corçà i Sant Feliu de 
Guíxols (AHG). 
 
a. A partir de les actes de debitori per compravendes de bestiar. 
 

En un altre ordre de coses, donades les limitacions de les fonts, per 

aproximar-nos a una descripció més o menys acurada de les característiques 

físiques d’aquests animals s’ha de recórrer a les dades proporcionades per 

l’arqueozoologia. A través de la documentació escrita tot just pot acreditar-se 

que el tipus més freqüent de bou  -en general de bovins–  a la zona presentava 

una tonalitat rogenca (la documentació és categòrica quan en descriu la pili 

vermilii; quan el pelatge és més clar hom recorre al català ‘baig’). Amb les 

dades disponibles no pot afirmar-se que es tractés d’una espècie autòctona 

                                            
733 En aquest exercici s’han descartat valors extrems, així com -lògicament- els debitoris en què 
explícitament s’estipulava que la quantitat corresponia al romanent d’un deute superior (qui 
denarios sunt de maiori quantitate) sense que s’especifiqués quin. 
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monocromàtica, però la gran uniformitat observada en la tonalitat dels 

exemplars ho apuntaria734. 

 Així, a Caldes de Malavella, del total de 131 exemplars de bous pels 

quals pot acreditar-se la coloració, el 63% (82) eren rojos, seguits d’un 13% de 

llors (17), d’un 10% de rossos (13) i de blancs (13)735. Mentrestant, a Monells, 

on la varietat en l’oferta del mercat de bous devia ser menor, els rogencs 

sumen 69 exemplars (77%) del total de 90 bèsties per les quals la 

documentació proporciona aquesta característica física. En aquest cas el 

segueixen 6 bous descrits com a foscs (7%) - dels quals no hi ha cap exemple 

a Caldes - , 5 com a llors (6%), 4 rossos (4%) i 3 negres (3%)736. Els tipus de 

coloracions (o si efectivament es tractava d’espècies diferenciades de bous) no 

determinen de forma conclusiva el preu o els espais ecològics on s’ubicaven 

els animals737. Aquestes observacions són vàlides també per a les coloracions 

que presenten les vaques738. 

A l’àrea analitzada, els bous foren l’animal per excel·lència dedicat a les 

feines de preparació dels terrenys de cultiu. Així, quan el batlle de Sils llogà a 

Pere Cadafalc, de Vallcanera, una peça de terra durant “dos esplets de juny i 

tres esplets d’agost”  (que cal entendre com les segues dels cereals d’hivern en 

el primer cas i les de primavera en el segon), imposà que tingués bous 

suficients per a treballar la terra739. Laborare et conresare són les activitats a 

les quals més habitualment s’associaven els bous. Les terres en guaret podien 

arribar a rebre fins a quatre llaurades al llarg de l’any, i de la profunditat adient 

del solc en podia dependre el rendiment futur del cultiu. L’any 1346 en un 

empenyorament d’una parcel·la per un deute – de la qual desconeixem 

l’extensió - es valorava en 12 d. diaris la tasca desenvolupada per una parella 

                                            
734 La tonalitat rogenca coincideix amb les característiques de la desapareguda vaca marinera, 
que era endèmica de l’Empordà, del Gironès i de la Selva i que sabem s’estengué precisament 
a Menorca. Vegeu PARÉS I CASANOVA, Pere-Miquel, “Breu recull documentat de les races 
extingides de bestiar a Catalunya”, Annals del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès, 3 
(2002-2003), p.125-138. 
735 També es localitzen 2 bous descrits com a morescs (2%) i 4 d’altres que eren bregats (3%).  
736 També es documenten 2 bous blancs (2%) i 1 de bregat (1%). 
737 Agustí Miquel jutjava que els bous rojos eren els millors per a les feines agrícoles, seguits, 
en aquest ordre, pels negres, pels grisos i pels blancs. Vegeu AGUSTÍ, Miquel, Llibre dels 
secrets… op.cit., f.165r. 
738 Vegeu l’epígraf següent. 
739 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 30, f. 40v-41r (1346-XI-27). 



CRÈDIT I MOROSITAT A LA CATALUNYA DEL SEGLE XIV. EL CAS DE LA BARONIA DE LLAGOSTERA 

 

363 

d’aquests animals.740 Però a banda de llaurar, que arribava ser una activitat 

pràcticament permanent en un mas dotat d’un parcel·lari dispers, els bous 

assumien d’altres tasques estacionals. Amb un bou o una parella d’aquests 

animals es podien sembrar les terres, adobar-les amb els fems o també 

carregar les garbes, un cop lligades, des de les parcel·les fins a l’era o el 

capmàs741. Allà, aquests animals també haurien pogut servir per a trillar el blat, 

tot i que no disposem de cap referència directa que acrediti que els pagesos 

gavarrencs els empressin en aquest procés742. La batuda, que s’efectuava en 

les eres del mas 743 , podia necessitar d’un contingent de mà d’obra 

suplementari. Amb aquesta finalitat, es documenta que alguns masos llogaven 

mà d’obra de forma estacional744. L’increment ja apuntat dels contractes que 

incorporaven bous durant el mes de maig podia respondre també a una 

inversió d’aquestes característiques.  

En el cicle de males anyades i carestia de la dècada de 1340, l’exemple 

de Caldes de Malavella indica que el nombre de bous contractats (tan en 

comandes com a través d’adquisicions) tendí a disminuir respecte al període 

precedent (del 6,2% entre 1335 i 1339 fins el 3% entre 1345 i 1349) (cf. taula 

31). Després de la Pesta, amb menys homes, i segurament també amb més 

necessitat de força motriu per a treballar les parcel·les, el negoci dels bous al 

mercat es reactivà fins el 7,8% del període 1355-1364. 

D’altra banda, sabem que els bous, en mans dels pagesos, també van 

ser destinats a feines de càrrega, en la construcció, i de rompuda d’erms, com 

ara la rasa en un marge que s’havia de fer a Sant Feliu de Guíxols l’any 

1342745 . No disposem en canvi de cap notícia que assenyali que, a les 

                                            
740 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 28, f. 129v (1346-IX-4). 
741 Activitats, totes tres, descrites en un acord de pas amb animals per un camí a Cassà de la 
Selva. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 75, f.166r (1368-VII-2). 
742 Entre d’altres prestacions, els habitants del mas Traver de Sils estaven obligats a fer dues 
joves anuals a les terres del seu senyor, que fou el mercader Pons Perpinyà de Caldes de 
Malavella fins el 1341, i el clergue de la catedral Guillem Torrentà a partir d’aquell any. La 
primera jova estava fixada el mes de maig (possiblement lligada a la sega i a la batuda), i l’altra 
era en el moment de sembrar els cereals. Les joves requerien que els pagesos mobilitzessin 
els seus propis animals. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 20, f. 75v-76v (1341-II-
14). 
743 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 17, f. 69v (1340-VII-14). 
744 Vegeu referències a salaris per aquest motiu a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 4, f. 
97r (1332-VII-27) i a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera CL 23, f. 134v-135r (1343-VII-28). 
745 AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 627 (1342-VIII-24). 
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Gavarres baixmedievals, aquestes bèsties fossin expressament criades per al 

consum de la carn. 

Els bous eren alimentats amb palla i farratge. La palla, que podia ser de 

forment i secundàriament de sègol746, els proporcionava fibra i els enfortia. Els 

bous devien consumir quantitats molt importants d’aquest producte, ja que els 

contractes a llauró o les vendes ad tempus de les explotacions, en les quals se 

solia fixar sobre qui requeia el dret a aprofitar les palles generades, indiquen 

amb insistència que havien de ser utilitzades per aquests animals (expendetis 

per vestros boves)747. Del farratge per als bous, en canvi, les fonts escrites no 

n’indiquen pràcticament res, tot i que sabem que n’hi havia una classe que era 

específicament plantada per al consum d’aquests animals748. Podia tractar-se 

de cereals secundaris, com ara l’ordi, potser mesclat amb d’altres productes 

per a fer el fenc749. Aquests altres productes podien ser les lleguminoses, 

especialment els llobins, que sabem entraven en el sistema de rotació de terres 

de guaret, i que s’oferien expressament als bovins750.  

 Tot i que els bous eren prioritàriament contractats de forma individual, 

als masos s’hi documenta la presència de parelles o en tot cas d’un nombre 

gairebé sempre parell d’aquests animals. Les arades eren conduïdes per dos – 

tal vegada més, quatre o fins a sis – bous, que estaven subjectats a través del 

jou, una eina que juntament amb a la rella també apareix documentada en els 

inventaris. Disposar de bous -fins i tot d’un cert contingent d’aquests animals- 

no és indicatiu de l’orientació ramadera del mas, sinó més aviat de la mida de 

l’explotació i de les seves necessitats en força de treball. 

L’inventari redactat l’any 1336 del mas Morat de Caldes de Malavella en 

motiu de la venda d’alguns objectes per a procurar el sosteniment dels cinc 

orfes que havia deixat el titular, resulta significatiu751 . Al costat d’un nombre 

                                            
746 Vegeu AGUSTÍ, Miquel, Llibre dels secrets… op.cit., f.165r. 
747 AHG, Notaria de Corçà, Co 248 (1363-II-18). Vegeu d’altres referències a la relació entre els 
bous i la palla a AHG, Notaria de Girona, Gi-04, 2 (1329-VIII-10); Notaria de Corçà, Co 238, 
f.64r (1364-I-31); Notaria de Caldes-Llagostera, CL 72, f.148v-149v (1366-X-25). 
748 Vegeu una referència al dret a plantar farragem pels bous en la venda ad tempus del mas 
Riera de Franciac: AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 9, f. 97r-97v (1335-VIII-11).  
749 RIERA MELIS, Antoni, “La ramaderia pagesa…”, op.cit., p. 755. 
750 Vegeu-ne referències a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 54, f. 36v-37r (1357-X-23) i 
CL 44, f.124v-125r (1353-V-12). 
751 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 13, f.s (f.127v) (1336-IX-2). 
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relativament reduït d’animals752, es documentaren fins a 6 bous, 5 dels quals 

havien estat cedits en comanda als difunts titulars del mas. Al mas Caner de la 

cellera de Cassà de la Selva, l’any 1328 també sabem que s’hi trobaren 4 bous 

rojos, tot i que aparentment no hi tinguessin cap altre animal753.  

 Mentre no treballaven, els bous devien estar-se a les cases dels masos, 

semiestabulats als farraginals i cortals, o bé pasturar pels erms o espais de 

muntanya inculta (bouvetegen, tal i com apareix en un ban de l’any 1337 dictat 

a Tossa per als propietaris d’aquests animals)754. Potser les explotacions més 

grans i dotades d’una sèrie d’edificacions al marge del capmàs, en custodiaven 

sota cobert en estables especialment habilitats. És sens dubte el cas del potent 

mas Rovira del veïnat de Sangosta a Cassà de la Selva, que l’any 1331 

comptava amb cortal i unes domibus bovum. A les viles, els bous, juntament 

amb d’altre bestiar, podien estar-se ocasionalment a les plantes baixes dels 

albergs, habilitades com a estables755. Amb tot, en general no es documenta un 

nombre significatiu de conflictes relacionats amb el trànsit de bovins per 

camins, camps o marjals, tal i com sí que passava amb el bestiar de mida més 

petita, que és més fugisser756. 

Els bous foren una peça central d’entre els mitjans de producció del mas 

a la Catalunya Vella durant la baixa edat mitjana. Adquirint-los en propietat, els 

pagesos s’asseguraven el seu aprofitament en les tasques que tenien lloc al 

llarg del cicle agrícola. Com a símptoma de riquesa del mas, la seva tinença 

obligava a efectuar prestacions específiques als feudals. El mercat dels bous 

presenta un cert nivell de competència entre localitats. Alhora, també és 

documenten pautes de negoci diferenciades entre l’oest i al nord de les 
                                            
752 A banda d’una llarga nòmina de béns mobles i d’objectes, el mas contenia “VI bous, I ase; 
en què ha la meitat en V bous en Guillem Carbucz. Ítem, II avoyes. Ítem, I truya e VI porcels en 
què ha la maytat e VIII sol. en Guillem Martí de Vidreres. Ítem, I porcela. Ítem, (...). Ítem, I 
carbol”. Vegeu AHG, Notaria de Caldes de Malavella, CL 13, f.s (f.127v) (1336-IX-2). 
753 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 3, f.41r-42r (1328-IX-6). 
754 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 12, f.143v-144r (1337-II-17).  
755 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 22, f. 74r-74v (1342-III-20). 
756 L’any 1296 el paborde d’Aro de la Seu de Girona, conjuntament amb Guillema de Sant 
Sadurní, senyora del castell de Sant Sadurní de l’Heura, fixaren per escrit unes ordinacions 
penals a aplicar dins del terme del castell. Establiren, entre d’altres, que cap bou, ni tampoc ase 
ni somera no entressin als sembrats, hortes o vinyes del terme, pagant per cada animal que ho 
fes una multa de 4 d. i reparant els danys que poguessin haver-se produït, sota coneixement 
dels prohoms locals. A més, tampoc es permetia treure aquest animals de les cases (domos) a 
les nits, alertant dels danys (maleficium) que poguessin fer arreu del terme i havent de pagar el 
responsable, en aquest cas, una sanció de 5 s. Vegeu Arxiu Diocesà de Girona, 17, 150, f.17-
18 (1296-I-8). Editat per MARQUÈS PLANAGUMÀ, Josep Maria, “La senyoria eclesiàstica de Sant 
Sadurní de l'Heura, fins al 1319”, Estudis del Baix Empordà, 3 (1984), p. 104-106. 
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Gavarres, amb una elevada concentració del capital al primer espai i, en canvi, 

una estructura de mercat més horitzontal al nord.  

 
9.3.2. Les vaques i els bovins joves 

 
La femella del bou, la vaca, és l’animal més ben representat en la mostra 

estudiada. Deixant de banda els bous, disposem de referències a 1.820 caps 

de bestiar boví (el 15,5% del total d’animals). Majoritàriament són vaques, en la 

meitat d’ocasions transferides amb els seus propis vedells i vedelles (individus 

joves, possiblement de menys d’un any i encara lactants). De forma marginal, a 

la documentació hi ha referències a braus, que eren els mascles no castrats 

que havien superat l’any; a braves, que eren les femelles que havien deixar de 

ser lactants però que encara no havien criat; i a jònecs, individus que tenien 

entre un i dos anys. 

Cal indicar que a les notaries de la vessant nord de les Gavarres -Corçà 

i Monells- apareixen una sèrie de descriptors específics relacionats amb la 

maduració dels vedells. En aquests indrets es diferenciaven els vedells més 

joves i que encara eren lactants (letonum) d’aquells que encara essent joves, ja 

havien superat aquesta fase i que eren descrits com a vedells de sobreany, 

que devia ser un sinònim de jònec. A mitjan segle XIV, aquestes 

denominacions apareixen en exclusiva als territoris de l’Empordà; no consten 

en canvi mai usades pels ramaders del sud i oest de les Gavarres. Valgui 

d’exemple la comanda de bestiar registrada a Monells en què el comandant 

Pere Gibert, de Gualta, cedí a Pere Bous de Fonolleres (Parlavà) una vaca, un 

bou, un vedell letonum i una vedella de sobreany757.  

En l’explotació pagesa els vedells devien ser criats amb l’objectiu de 

proporcionar bous, i secundàriament per a ser escorxats per al consum urbà de 

la carn o també per a l’aprofitament de la indústria de la pell758. En paral·lel, de 

                                            
757 AHG, Notaria de Monells, Mn 1 (1360-V-2). Vegeu també una vedella descrita com de 
sobreany que fou disposada en comanda de bestiar al mercat de Corçà entre dos veïns de 
Casavells: AHG, Notaria de Corçà, f.102r-102v (1361-VII-04). 
758 Es documenta una adoberia de les pells a Caldes de Malavella, en què a la dècada de 1360 
hi havia calciners, és a dir, els dipòsits on les pells eren submergides en calç per a ser 
adobades. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 77, f. 150r-150v (1367-XII-1). Cal 
tenir en compte la importància dels anomenats cuirs de bou que, per exemple, estan 
àmpliament representats en els llibres de compte de la lleuda de Mediona de Barcelona a inicis 
del segle XV. Vegeu SALICRÚ I LLUCH, Roser, El tràfic de mercaderies a Barcelona segons els 
comptes de la lleuda de Mediona, febrer de 1434, CSIC-IMF, Barcelona, 1995, p. 117 i ss. 
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la vaca, la família pagesa podia obtenir-ne la llet i els productes derivats (no 

sabem pràcticament res de l’aprofitament o consum d’aquest producte entre les 

persones), els fems, i ocasionalment també fer-la treballar com a animal 

llaurador759.  

Un indici de que el comerç de vaques amb la pagesia no era finalista, 

sinó que, en general, el trànsit pel mas era una escala en la fase d’engreix i 

creixement de l’animal, és el tipus de contracte sota el qual es mobilitzà el 

bestiar. En contrast amb el cas dels bous, en què 1/3 dels animals van ser 

venuts, vaques i bovins joves eren transferits d’aquesta manera tan sols 

puntualment. De 1.136 contractes documentats que inclouen aquest darrer 

bestiar, 957 (84,2%) són comandes i només 179 (15,8%) alienacions. Les 

comandes mobilitzaren 1.566 vaques i bovins joves, mentre les alienacions tan 

sols 255,33 caps760. Majoritàriament es tracta de comandes a mig lucre, en què 

al retorn del bestiar s’hi sumava la meitat del rendiment obtingut amb l’operació 

per part del pagès (i.e. les noves cries; potser també es negociava el consum 

de llet o el treball aportat al mas?).  

En l’exemple de Caldes de Malavella de la taula 31 hi destaca el recurs 

a les vaques amb posterioritat a la Pesta de 1348: van passar de representar el 

12,2% entre les dècades 1330 i 1340 al 21,1% els següents vint anys. La 

custòdia d’aquests animals podria haver-se convertit en un activitat econòmica 

refugi. Davant de l’escassetat de mans d’alguns masos i de la pèrdua de poder 

adquisitiu, l’augment de custòdies de vaques podria haver compensat aquestes 

tendències; sumat al fet que, tal i com veurem a continuació, aquests animals 

proporcionaven força motriu i productes derivats a les famílies pageses.  

Les vaques eren generalment transferides d’una en una o bé 

acompanyades dels seus vedells. En el cas de Monells, per exemple, en un 

43% de les comandes que inclouen vaques (78 de 182) es presenten individus 

sols, mentre en la resta de casos (57%) s’aportaven també vedells, i en rares 

                                            
759 L’any 1332, a través d’una empara sobre el bestiar, el draper de Girona Guillem Busquets 
prohibí a Arnau Vivet, del veïnat de Vilabella de Cassà de la Selva, fer treballar dues vaques 
que probablement tenia en comanda seva. AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 4, f. 96v 
(1332-VII-29). 
760 A Monells les vaques i/o els bovins joves apareixen en 240 contractes (182 comandes i 58 
adquisicions), a Cassà de la Selva en 111 (103 comandes i 8 adquisicions), a Caldes de 
Malavella en 577 (477 comandes i 100 adquisicions), a Corçà en 56 (52 comnandes i 4 
adquisicions) i a Sant Feliu de Guíxols en 152 (143 comandes i 9 adquisicions). Pel que fa als 
totals de caps de bèstiar per a cada localitat, vegeu la taula 30. 
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ocasions els vedells es cedien de forma individual761. En canvi, en els 58 

debitoris registrats per vaques a la mateixa localitat, tan sols 10 contractes 

(18,8%) inclouen vedells, ja que aquesta operació, en la qual el pagès hi feia 

una inversió més important, servia per accedir a animals madurs, en el seu 

òptim productiu. En aquest sentit, les comptades adquisicions de vaques es 

registren majoritàriament el mes de maig, quan els animals podien haver criat i 

en general es trobaven en l’inici del període anual de més producció lletera, 

que anava des de la primavera avançada fins el setembre762. En canvi, les 

comandes de bestiar que incloïen vaques es registraren prioritàriament a la 

tardor, coincidint amb les fires ramaderes i amb la fi de les principals tasques 

del cicle agrícola. Retornant a Monells, 44 de 182 comandes amb vaques 

(24,1%) es van formalitzar a l’octubre, seguit de lluny pel mes de maig, amb 21 

casos (11,5%). En canvi, 14 de 53 (26%) debitoris per compravendes d’aquests 

animals consten al mes de maig, mentre que 11 de 53 (20,7%) a l’octubre. La 

pauta es repeteix semblantment en algunes de les localitats en estudi763. La 

fase d’engreix de les vaques o dels vedells que es col·locaven als masos, en el 

marc d’una estratègia comercial que consistia en cedir el cost del manteniment 

del bestiar, s’iniciava al setembre. Al mateix temps, els exemplars més 

productius eren venuts a partir del juny. 

 Seguint amb aquesta hipòtesi, pren sentit que en les comandes de 

vaques registrades a la plana de la Selva aparegui amb força la figura del 

tractant gironí de bestiar. Aquests són representats en 96 operacions d’aquest 

tipus del total de 477 comandes (20,1%) a Caldes de Malavella, o en 14 de 103 

a Cassà de la Selva (13,6%)764. La resta de comandes i també de vendes eren 

                                            
761 Les comandes de vaques també podien incloure bovins joves o bous. A Cassà de la Selva, 
particularment, es detecta un rang més ampli de possibilitats, incorporant porcs en 17 de les 
103 comandes (16,5%) o bé ovelles en 7 casos (6,7%).  
762 Cas semblant al descrit per CLARK, Elaine, Medieval debt litigation… op.cit., p. 168 i ss. 
763 A Cassà de la Selva, el 35% de les comandes amb vaques van tenir lloc al llarg del 
setembre i octubre (17 i 19 casos respectivament, d’un total de 103). La mostra de debitoris no 
és prou significativa (8 casos) per a determinar-ne l’estacionalitat. A Caldes de Malavella, les 
comandes per vaques també es concentren a la tardor, amb un 34,8% del total de 477 casos 
registrats entre el setembre (112) i l’octubre (54). En el cas dels 87 debitoris per vaques, 17 
(19,5%) es tancaren el maig i 16 (18,3%) a l’octubre. A Corçà la tendència apunta també a la 
concentració de les operacions en aquests dos períodes. En canvi, a Sant Feliu de Guíxols 
s’observa un major equilibri al llarg de l’any.  
764 D’entre les 96 operacions conduïdes per tractants gironins, 33 corresponen a Guillem Vives 
(34,4%), 10 a Guillem Busquets (10,4%) i 8 a Sibil·la Ferrer (8,3%). La resta de mercaders 
gironins van tenir menor participació en el negoci. A Cassà de la Selva, cap mercader gironí 
supera les dues operacions. 
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en mans de tractants o pagesos locals. A Monells, Corçà i Sant Feliu els 

gironins tenen una presència més limitada  en aquest negoci, per bé que no ha 

de descartar-se que els tractants locals actuessin com a intermediaris del 

mercat gironí765. Tal i com s’ha vist en el cas dels bous, cap nom d’entre els 

tractants locals acaparà una part significativa de l’oferta de vaques. 

 Les vaques es distribuïren pels territoris d’abast de cada mercat, sense 

que se’n pugui traçar una major presència en espais ecològics determinats. 

Potser un cas interessant és el de la pròpia demarcació de Monells, els veïns 

de la qual participaren amb poca assiduïtat com a clients en el seu propi mercat 

de vaques (17 casos documentats). Dins d’aquests casos, 8 corresponen a 

homes de Sies, un veïnat rural en el camí cap a Madremanya. La reduïda 

implicació dels veïns de la vila en aquestes transaccions assenyala el nivell 

d’urbanització i densificació menestral que hauria assolit el lloc a mitjan segle 

XIV. Indica, en definitiva, les dificultats de compatibilitzar la cria comercial de 

vaques i un hàbitat d’aquestes característiques. Com en el cas dels bous, les 

vaques pasturaven per erms, closos o farraginals tot i que també podien estar a 

cobert766. 

Les vaques presenten un rang molt ampli de preus de mercat, tot i que 

en general fossin animals d’un cost més moderat que els bous (cf. taula 42). El 

67,6% de 108 preus documentats se situen en una forquilla d’entre 21 s. i 60 s. 

Com en el cas d’aquests darrers, comprar vaques a Monells era més car que 

no fer-ho a Caldes. És destacable la variabilitat dels preus de les vaques, que 

pot atribuir-se a l’edat, a l’estat de salut o a la productivitat demostrada. Mentre 

el maig del 1361 Guillem Guerau de Peratallada invertia 90 s. per una vaca 

vermella de Guillem Falgueres de Monells, el setembre d’aquell any un animal 

descrit de la mateixa forma i venut igualment al mercat setmanal de Monells per 

Arnau Vidal a Arnau Coll de Fenals en valia tan sols 20 s.767  

 
 
 
 
 
                                            
765 A Monells, d’un total de 240 contractes, en 22 casos (9,1%) hi apareixen tractants gironins. 
Tomàs Ribes s’encarregà de 9 operacions al llarg de la dècada de 1350.  
766 L’any 1334, una vaca i el seu vedell eren a l’alberg de Berenguer Espruneu, a Monells. 
Vegeu, AHG, Notaria de Monells, Mn 242 (1334-II-7). 
767 Mn 172, 1361-05-22 i Mn 172, 1361-09-11. 
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Taula 42. Els preus en el mercat de les vaques (1328-1371)a 

 
  <20 s. % 21-40 s. % 41-60 s. % 61-110 s. % TOTAL % 

Caldes de M. 8 14,5 24 43,6 16 29,1 7 12,7 55 100 

Cassà de la S. 1 16,7 1 16,7 1 16,7 3 50 6 100 

Monells 1 2,4 16 39 11 26,8 13 31,7 41 100 

Corçà 0 0 0 0 1 50 1 50 2 100 

St. Feliu de G. 0 0 0 0 3 75 1 25 4 100 

TOTAL 10 9,3 41 38,0 32 29,6 25 23,1 108 100 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera, Monells, Corçà i Sant Feliu de 
Guíxols (AHG). 
 
a. A partir de les actes de debitori per compravendes de bestiar. 
 

Les vaques i els vedells entraven de ple en els circuits de la ramaderia 

comercial amb l’objectiu de proporcionar bous i productes derivats de les 

vaques a les famílies pageses, i potser també carn i cuirs a les indústries 

urbanes. El territori de les Gavarres i els seus masos facilitaven la fase de la 

cria i engreix dels bovins, una operació que s’acordava a través de comandes 

de bestiar a mig lucre. Les famílies pageses obtenien un important rendiment 

d’aquestes operacions, bé criant els bous joves, tornant a incorporar al mercat 

l’excedent de cries, o amb l’aprofitament dels productes i la força motriu. 

 
9.3.3. Els equins 

 
Amb el terme equins s’engloben una sèrie d’animals que pertanyen tots 

a una mateixa subfamília taxonòmica, dels quals a la baixa edat mitjana 

catalana els més comuns van ser l’ase i la somera.  

D’aquestes darreres bèsties se’n documenten fins a 698 individus, que 

representen el 6% del total d’animals transaccionats. Els segueixen els muls i 

mules amb 195 exemplars (1,7%). Aquestes mules, generalment del tipus eguí, 

és a dir, fruit del creuament entre un ase i una euga, eren els animals més cars 

de la cabanya de bestiar local768. La documentació també aporta notícies 

esporàdiques de pollins i pollines (que cal entendre com les cries o dels muls o 

                                            
768  En les actes notarials aplegades es documenta un cert volum d’eugues que eren 
transferides als masos de la zona. El propòsit principal devia ser el d’esperonar-ne la 
reproducció amb ases per tal d’engendrar muls o mules.  
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dels ases), i d’eugues, de rossins i de poltres, que eren cavalls de qualitat 

inferior als utilitzats pels sectors més benestants de la societat769.  

Ja s’ha anunciat que hi ha un cert equilibri entre el volum d’equins que 

es venien i els que s’entregaven en comanda (417 en el primer cas, 521 en el 

segon). De fet, per mercats, les localitats de Monells i Sant Feliu de Guíxols 

registren més alienacions que no pas comandes d’equins (140 i 81 en el primer 

cas, 29 i 13 en el segon)770. Generalment els equins es transferien de forma 

individual, una pauta detectada en pràcticament totes les actes. En canvi, en 

una petita mostra de comandes s’inclouen porcs, ovicaprins, o bé un segon 

equí (generalment, una cria). 

A Corçà i a Sant Feliu de Guíxols els contractes per equins no segueixen 

cap pauta estacional, sinó una distribució uniforme al llarg de l’any. 

Mentrestant, a Monells, a Cassà de la Selva i a Caldes de Malavella es 

documenten les dues principals fases de contractacions que ja s’han observat 

en el cas dels bovins (primavera avançada i inici de la tardor). Per exemple, en 

el cas de Caldes de Malavella, es registraren 40 comandes al juny, 40 al 

setembre i 39 a l’octubre sobre un total de 321 (37%); en aquesta mateixa 

localitat hi ha notícia de 28 alienacions per equins al maig i 38 al setembre 

sobre un total de 223 (ambdós mesos concentren el 29,6%). Les fires 

ramaderes a la tardor o les necessitats productives relacionades amb la collita 

al juny podrien ser algunes de les claus interpretatives d’aquesta pauta 

temporal. 

Tal i com s’ha descrit pels bous, en el cas dels equins les comandes de 

bestiar posades en funcionament són del tipus més habitual a cada localitat, 

responent de les estratègies comercials implantades. Igualment, s’observa que 

                                            
769 En total, es documenten 47 pollins i pollines (14 a Monells, 4 a Cassà de la S., 25 a Caldes, 
4 a Corçà), 22 eugues (20 a Monells i 2 a Caldes), 16 rossins (8 a Monells, 7 a Caldes i 1 a 
Sant Feliu de Guíxols) i 1 sol poltre, a Caldes. D’altra banda, autors com Pau Viciano han 
constatat la predominància del cavall com a animal llaurador a les terres d’horta del País 
Valencià. Vegeu VICIANO, Pau, “El mercat d’animals...”, op. cit. En canvi, els cavalls (equus), a 
les Gavarres hi són citats tan sols ocasionalment i sempre en relació amb l’alta noblesa o amb 
grans mercaders que transitaven pel territori. Un cas interessant que ofereix la documentació 
local és el del cavall de la comtessa d’Empúries Maria Alvàrez de Xèrica que a finals de la 
dècada de 1360 era custodiat al castell de Monells, on fou alimentat amb civada, que havia de 
ser comprada a Girona. Vegeu diferents documents que en parlen: AHG, Notaria de Monells, 
Mn 178 (1369-I-23); Mn 178 (1369-III-10); Notaria de Corçà, Co 239 (1369-IV-23); Notaria de 
Monells, Mn 178 (1369-IX-29). 
770 En canvi, a Cassà de la Selva es documenten 18 adquisicions i 90 comandes; a Caldes de 
Malavella, 223 adquisicions i 321 comandes; i a Corçà, 7 adquisicions i 16 comandes.  
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a partir de mitjan dècada 1340, a Caldes de Malavella i a Cassà de la Selva les 

comandes de dipòsit simple per equins van incorporar, sistemàticament, una 

suma de diners més o menys equivalent al cost de l’animal. 

   Atenent a les tasques encomanades als muls i ases, majoritàriament 

relacionades amb el transport, és possible que les comandes de dipòsit simple 

funcionessin a la pràctica com un lloguer del bestiar. Un cop realitzada la 

conducció de l’animal, era retornat al seu propietari, fos aquest un pagès que 

tingués animals per a deixar o bé un tractant de bestiar. Alternativament, quan 

les comandes eren precedides per un reconeixement de deute per part del 

comendatari, aquest contracte podia ser el mecanisme pel qual se saldava, 

amb el treball de l’animal, el preu de la seva compravenda. S’ha descrit aquest 

negoci, particularment freqüent en el mercat de Monells, en l’epígraf precedent. 

En l’esfera dels actors que van participar del mercat d’equins, cal 

destacar l’origen més o menys allunyat d’una part de les clienteles, que tal i 

com s’ha explicat anteriorment assumien els costos de desplaçament per 

adquirir els millor animals allà on les ofertes fossin més interessants. A la 

vegada, els veïns dels nuclis amb un més alt grau d’urbanització, com Monells, 

van tenir també una quota important en el mercat com a clients. Just al contrari 

del que s’ha observat pel cas de les vaques, en el mercat d’aquesta localitat es 

documenten fins a 42 negocis d’equins amb clients que són descrits com de 

Monells i que possiblement eren veïns de la vila, alguns dels quals podien 

dedicar-se a feines menestrals o al comerç; tan sols 1 d’aquests sabem que 

provenia de la zona rural de Sies.  

Del costat dels venedors i comandants s’observa de nou la presència de 

grups professionalitzats de tractants de bestiar, com Bonanat Alagot, que ja a 

partir de 1331 monopolitzaria també el mercat d’equins de Cassà de la Selva 

(56 de 90 comandes, 62,2%), participant alhora en una fracció important dels 

negocis operats a Caldes (76 de 330 comandes, el 23%). A Monells, tot i que 

l’especialització del negoci és més tardana, a partir de 1360 apareix la figura de 

Joan Eimeric, mercader i veí de la Bisbal, i que durant la següent dècada es 

feu càrrec de 31 vendes d’equins (sobre 140, el 22%), a més de 4 comandes. 

Semblantment, el també bisbalenc Bernat Batllia assumí 7 dels 11 debitoris per 

equins registrats a Corçà en el tombant de la dècada de 1360. En aquest 

moment, al nord de les Gavarres, el mercat d’ases, mules i rossins sembla que 



CRÈDIT I MOROSITAT A LA CATALUNYA DEL SEGLE XIV. EL CAS DE LA BARONIA DE LLAGOSTERA 

 

373 

estava experimentant un procés d’especialització i professionalització. Un 

procés que possiblement també ja era en marxa a Sant Feliu de Guíxols, on el 

mercader Bernat Sitjar assumia 5 vendes i 4 comandes d’equins, precisament, 

entre finals de la dècada de 1350 i inicis de la següent.  

Pel que fa a les característiques físiques d’aquests animals, s’ha de 

destacar la uniformitat cromàtica dels ases. El tipus més habitual d’ases i 

someres són descrits com a rossos (russi). En una mostra de 157 individus 

esmentats en debitoris per compravendes a Caldes de Malavella, els ases i 

someres d’aquesta coloració són 113 (71,9%), seguits de 18 bruns (11,5%)  i 

18 negres (11,5)771. Semblantment, a Monells, d’una mostra de 96, 70 animals 

(72,9%) apareixen descrits com a rossos, seguits de 11 negres (11,5%), 8 

blancs (8,3%) i 7 bruns (7,3%). De la seva banda, els muls i mules eren 

majoritàriament vermells o de tons foscos, atenent als diferents resultats de les 

hibridacions. A Caldes de Malavella, de 12 mules, 5 tenien coloració rogenca 

(41,6%), 3 negra (25%), 3 rossa (25%) i 1 bruna (8,3%); mentrestant a Monells, 

d’un total de 36 mules de les quals coneixem el color, 12 eren roges (33,3%), 

12 negres (33,3%), i 6 rosses (16,6%)772. No disposem de cap notícia que 

assenyali que les coloracions puguin atribuir-se a races o a qualitats 

diferenciades, ja que la relació amb preus o usos documentats del bestiar no 

aporten cap pauta consistent. 

 Pel que fa, precisament, als preus de mercat d’aquest bestiar, 

s’observen diferències notables entre espècies. Els ases i someres eren en 

general animals assequibles, amb preus similars als observats per les vaques 

(cf. taula 43). La majoria de pagaments per ases no superaven els 80 s. (el 

91,4% dels casos se situen en l’interval entre 10 s. i 80 s.) En canvi, en el 

mercat de mules podia arribar a taxar-se els animals amb quantitats fabuloses, 

que no semblen assequibles per a la majoria de famílies pageses del territori. 

Un gruix important dels preus d’aquests animals (39,7%) oscil·lava entre els 81 

s. i els 150 s., i encara en un 23,5% dels casos es troben per sobre del llindar 

de 200 s. A Sant Feliu de Guíxols, el cas del qual ja ha estat tractat 

anteriorment, el mercat presentava una oferta de mules especialment valuoses 

                                            
771 També es documenten 6 ases blancs (3,8%), 1 de llor (0,6%) i 1 de moresc (0,6%).  
772 A més de 2 brunes (5,5%), 1 castanya (2,7%), 1 gris (2,7%), 1 mul moresc (2,7%), i 1 mul 
gelat (2,7%). 
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(en 8 casos de 15 se superaven els 200 s.) que atreia l’atenció de veïns de 

parròquies més o menys allunyades i, potser, dels estrats pagesos més 

benestants.   

 
Taula 43. Els preus en el mercat d’ases i someres (1328-1371)a 

 

  10-40 % 41-80 % 81-130 % TOTAL % 

Caldes de M. 86 47,5 81 44,8 14 7,7 181 100 

Cassà de la S. 2 33,3 3 50,0 1 16,7 6 100 

Monells 29 39,7 36 49 8 11 73 100 

Corçà 1 33,3 2 66,6 0 0 3 100 

St. Feliu de G. 3 60 2 40 0 0 5 100 

TOTAL 121 45,1 124 46,3 23 8,6 268 100 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera, Monells, Corçà i Sant Feliu de 
Guíxols (AHG). 
 
a. A partir de les actes de debitori per compravendes de bestiar. 
  

En els preus de les mules (cf. taula 44) es documenten casos extrems, 

com el debitori per compravenda registrat a Monells el juny de 1332 entre dos 

cavallers (Bernadí d’Avellars, comprador, i Berenguer Millars, el venedor), per 

un sol animal que valia 600 s. i la compra del qual es finançà tan sols a tres 

mesos773. Però encara el setembre de 1360 el pagès Bernat Vives, del veïnat 

de Palol de Llagostera, assumia la compra d’un mul taxat en 640 s. al mercader 

guixolenc Bernat Sitjar, en aquest cas amb la concessió de quatre terminis de 

pagament, el darrer del qual havia de produir-se per sant Pere i Feliu de l’any 

següent774. El preu acabaria per satisfer-se completament amb només tres 

mesos de retard (1361-X-23). 
 

Taula 44. Els preus en el mercat de muls i mules (1328-1371)a 

 

  45-80 % 81-150 % 151-200 % >201 % TOTAL % 

Caldes de M. 2 13,3 8 53,3 2 13,3 3 20 15 100 

Cassà de la S. 3 27,3 7 63,6 0 0 1 9,1 11 100 

Monells 11 44,0 9 36,0 2 8 3 12 25 100 

Corçà 0 0,0 1 50,0 0 0 1 50 2 100 

St. Feliu de G. 2 13,3 2 13,3 3 20 8 53,3 15 100 

TOTAL 18 26,5 27 39,7 7 10,3 16 23,5 68 100 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera, Monells, Corçà i Sant Feliu de 
Guíxols (AHG). 
 
a. A partir de les actes de debitori per compravendes de bestiar. 
                                            
773 AHG, Notaria de Monells, Mn 162 (1332-VI-27). 
774 AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 17, f.52r-53r (1360-IX-17). 
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 Aquests perfils de compradors i comendataris de mules assenyalen la 

diversitat de funcions que haurien tingut els animals en la quotidianitat 

baixmedieval. A diferència dels mercats d’altres bèsties, a les Gavarres les 

mules rebien l’atenció no tan sols de la pagesia, sinó també d’individus que es 

guanyaven la vida transportant mercaderies o fins i tot amb professions liberals. 

En el cas específic de Sant Feliu de Guíxols, d’un total de 22 operacions que 

inclouen muls, es documenten un client identificat com a traginer, un clergue i 

un jurista gironí. 

D’un costat, les mules, o algun tipus específic d’aquests animals, rebien 

una consideració especial en tant que mitjà de transport propi de donzells i 

cavallers. L’exemple anterior d’una compravenda entre membres de la baixa 

noblesa ho acredita, així com el document assentat l’any 1355 pel qual el 

cambrer del monestir de Sant Feliu de Guíxols reconeixia al cavaller Bertran de 

Vilanova que s’havien intercanviat una mula per un mul de cavaller775. 

D’altra banda, molts dels mercaders i viatjants que transitaven pels 

camins perimetrals del massís o per les parròquies interiors devien fer-ho a 

lloms d’una mula. És el cas dels assalariats del canviador gironí Feliu Giner, 

dos homes anomenats Guillem Coll, d’Osor, - qui li feia de nunci -, i Ramon 

Geronès, identificar com a aventurer, i que li feia de procurador776. La mateixa 

societat comercial dels Vives disposaven de mules amb les quals podrien haver 

transitat pel país per a comerciar o sol·licitar els deutes pendent a la 

clientela777. No es localitzen en canvi gaires referències a ases en mans de 

                                            
775 AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 1021, f. 31r-31v (1355-XII-29). Vegeu d’altres 
cavallers implicats en el negoci de mules i mules a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 3 
(1329-08-15); CL 26, f.115r-115v (1344-VII-5); Notaria de Monells, Mn 173 (1365-IX-20); 
Notaria de Corçà, Co 239, f.108r (1369-IV-24). En el darrer cas, el donzell Berenguer de 
Terrades, de Corçà, actuava com a comandant de la bèstia. També creiem que devien ser muls 
els dos animals amb els quals Joan Marquès, el regent de la batllia del castell de Monells llogà 
a un tal Guillem Dalmau, àlies Guillot de Tallada, amb els quals ibi ad civitatem Barchinone pro 
negociis curie domine comitisse et steti, in eundo ad dictam civitatem et inde redeundo, per 
quinque dies. Vegeu AHG, Notaria de Monells, Mn 173 (1365-XII-13). 
776 Els dos homes havien de regir tres muls (un de negre, un de vermell i un de bru) que Feliu 
Giner havia comprat a Bernat Vidal, aventurer de Girona. Posteriorment, havia cedit en 
comanda els tres muls al seu propi nunci Guillem Coll. Vegeu AHG, Notaria de Girona, Gi-01, 
4, f.92r-92v (1340-VI-26).  
777 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 46, f.11r-12r (1353-VIII-19). Vegeu també el cas del 
jueu gironí Roven Sescola, que en compensació per un deute impagat de 85 s., acceptà de 
Pere Morè, veí de Corçà, l’entrega d’un mul de pèl negre: AHG, Notaria de Monells, Mn 168 
(1348-X-12). El també jueu Salomó Salvec, de Girona, havia forçat  un any abans la marca 
sobre un ase i una mula que pertanyien a dos altres prestataris incomplidors, en aquest cas de 
Caldes de Malavella: AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 31, f.140r-140v (1347-IX-21). 
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mercaders778. Aquests podrien haver preferit la capacitat de resistència de les 

mules en els trajectes llargs i, també, la seva mida superior779. 

El transport de persones i la càrrega de material apareix com la principal 

funció de les mules tant en les explotacions agrícoles com en les indústries 

rurals. L’afirmació és vàlida també per als ases. Miquel Barceló, que regia el 

forn de vidre a Sant Cebrià dels Alls, contractà l’any 1365 un home anomenat 

Ramon Thori, de Girona que possiblement l’havia d’ajudar en tasques de 

transport de materials. Per això, en l’afermament per un any de feina no només 

li assegurà que el proveiria de menjar i beure, li estipulà el salari (11 l.) o li 

prohibí de jugar-se’l als daus (non ludam ad aliquem ludum taxillorum), sinó 

que l’obligà a dur-se el seu propi mul de casa780. En canvi, el pagès de Sils 

Ramon Riera tenia un ase amb el qual havia anat a mercat a Caldes un dilluns 

de juny de l’any 1351. En aquest viatge es trobà amb el seu veí Pere Teixidor, 

que estava greument malalt i de fet acabaria morint-se tan sols 15 dies més 

tard. Teixidor, que hi devia haver anat a peu, a Caldes, pregà al seu veí que el 

                                            
778 Un sol exemple és el de l’ase guarnit amb algun tipus de proteccions (broquerio) que el 
calafat de la vila de la Geltrú, al Garraf, va deixar el 1363 a casa de Francesc Cassà de Sant 
Feliu de Guíxols i que es va vendre posteriorment en encant públic a la vila pel modest preu de 
15 s. (a més dels 4 s. 6 d. que es van obtenir pel broquerio). Vegeu AHG, Notaria de Sant Feliu 
de Guíxols, Sfe 886, f.114v (1364-V-18).  
779 L’articulat dels capítols corresponents a l’arrendament del dret de barra de Sant Feliu de 
Guíxols proporciona indicis interessants sobre els usos d’aquest bestiar en mans de mercaders 
i viatgers. L’any 1364 l’exempció de pagar s’havia estès als membres de les cases del rei i de 
la reina, als habitants de Girona, de la pròpia vila de Sant Feliu, a les persones que prestaven 
ajuda al rei en la guerra de les companyes qui s’esperen i també als habitants de Saragossa. Al 
marge de qui no havia de tributar, l’èmfasi es posava en fiscalitzar les bèsties de càrrega. En 
termes generals, l’articulat anunciava que tot cavalcador de cela que entrés o sortís de la vila  
havia de satisfer 2 d. A banda de les persones exemptes, els homes de paratge i eclesiàstics 
que cavalquessin un animal propi tampoc havien de pagar, amb excepció feta de si la bèstia 
era de lloguer (i.e prestada en comanda), que devia ser una circumstància prou habitual. A 
més, en cas que un aventurer o mercader ganxó pugés a lloms del seu animal algú que no era 
de la vila, incloent en aquest cas també a clergues o a homes de paratge, el cavalcador hauria 
de fer-se càrrec de la barra. Si les mercaderies carregades damunt l’animal superaven els 100 
s. de valor, s’havien de pagar 4 d. a la sortida. En canvi, si la càrrega no eren mercaderies sinó 
viandes, havia de satisfer-se, bé a l’entrada de la vila bé a la sortida, 1 d. per cada dia que 
home i animal s’estiguessin a Sant Feliu. Finalment, s’advertia contra el frau d’esquivar el camí 
principal per el·ludir el pagament de la taxa, concloent que igualment s’hauria de tributar com si 
entrava ho passava dret per la dita vila de Sent Faliu. Vegeu els arrendaments del dret de barra 
dels anys 1364 a 1369 a AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 221 (1364-VIII-13); Sfe 
642 (1365-III-5); Sfe 1023 (1366-XII-30); Sfe 716 (1367-IV-10); Sfe 22, f.38r-39r (1368-V-15); 
Sfe 647 (1369-IV-10).  
780 AHG, Notaria de Monells, Mn 173 (1365-II-16). Sobre els forns de vidre a les Gavarres, 
vegeu el detallat estudi de MALLORQUÍ, Elvis, “El forn de vidre de Santa Pellaia de l’any 1304”, 
Acta historica et archaelogica, 30 (2010), p. 489-511. 
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deixés pujar a l’ase i que l’acompanyés fins el seu mas, a Sils781. Aquests i 

d’altres exemples palesen la diversitat d’usos dels ases i muls en l’àmbit rural: 

tant pel que fa a la càrrega de materials com al trasllat de persones, tot muntant 

selles, pels camins rurals782. 

L’episodi ja esmentat de la revolta del vescomtat de Cabrera (1364-

1367) i el trasllat d’armament des de Sant Feliu de Guíxols per al setge del 

castell d’Argimon revela un important contingent tant d’ases com de mules en 

mans de pagesos del territori. En diferents àpoques de rebut registrades al llarg 

de l’agost del 1367, Guillem Banyes, possiblement en nom de la universitat de 

Sant Feliu, pagà a grups d’homes els serveis efectuats el mes de juliol per 

haver arrossegat fins a Riudarenes i amb els seus animals diversos curru sive 

carreta on hi anaven fustes de trabuch i el propi trabuc, que cal entendre com 

una pesada peça d’artilleria783.  En aquest cas sabem que 5 homes de Santa 

Cristina d’Aro, 1 de Santa Maria de Bell-lloc i 1 de Solius proporcionaren 

animals; 1 altre home de Solius sabem del cert que deixà 1 mul; 5 de Sant Feliu 

de Guíxols, mules; 5 de Sant Amanç de Sant Feliu de Guíxols, ases; 8 de 

Cassà de la Selva van deixar 16 mules784; 8 de Llagostera, mules; i 4 de 

Panedes de Llagostera cediren 5 muls. El mes de juliol de 1367, per tant, un 

contingent de 38 persones, majoritàriament pagesos, provinents de Cassà, de 

Llagostera i de la Vall d’Aro van prestar un mínim de 47 bèsties de càrrega per 
                                            
781 La notícia forma part d’un declaració judicial més llarga recollida en motiu d’una controvèrsia 
per un deute. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 39, f.104v-105r (1351-VIII-22). Els 
dies de mercat o en ocasió de grans esdeveniments com les fires, viles com Monells, Caldes o 
Sant Feliu havien de gestionar la presència a la trama urbana d’una important massa de bestiar 
equí, tant el que se cedia o venia aquell dia, com les bèsties que havien dut els mercaders i 
clients fins allà. En aquest sentit, en una lletra anterior a 1350 -que no pot datar-se amb 
precisió i de la qual tampoc pot escatir-se el motiu per la degradació del registre- el batlle de 
Caldes Bernat Mateu informava al veguer d’Hostalric que un Pere Ravelí, de Caldes, havia 
prestat testimoni assegurant que un dimecres (8 d’octubre), a l’alba (ortum solis), havia vist a la 
vila diversos ases, i que els animals van estar-s’hi fins a les tres de la tarda (horam terciam). 
Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 64, f.s. (dècada 1340-X-13).  
782 Vegeu la compra d’una mula amb sella que Arnau Sans de Tossa feu a Guillem Vives de la 
vila de Caldes l’any 1353 transferint, enlloc de diners, 112 mitgeres de carbó vegetal: AHG, 
Notaria de Caldes-Llagostera, CL 44, f.73r-73v (1353-III-21). 
783 Els animals finalment també serviren per traslladar el mestre d’aixa encarregat de tornar a 
ajustar la màquina de guerra. Aquest individu hi hauria d’haver anat a cavall (equitando), però 
no ho pogué fer per la lesió que s’havia fet a la tibia. Vegeu AHG, Notaria de Sant Feliu de 
Guíxols, Sfe 377 (1367-VIII-1); Sfe 377 (1367-VIII-5); Sfe 377 (1367-VIII-6); Sfe 377 (1367-VIII-
31). El bàndol reial, fent valdre una comunia eclesiàstica, havia convocat a diverses localitats a 
participar d’una host per assetjar la fortalesa. Aquesta degué ser la resposta de la universitas 
guixolenca a la crida. Vegeu MARQUÈS PLANAGUMÀ, Josep Maria, “Argimon: indret, castell i 
santuari. Dades inèdites”, Quaderns de la Selva, 5 (1992), p. 35-36. 
784 Aquestes 16 mules arrosegaven 4 carros on hi anaven les fustes del trabuc. Vegeu AHG, 
Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 377 (1377-VIII-6). 



CRÈDIT I MOROSITAT A LA CATALUNYA DEL SEGLE XIV. EL CAS DE LA BARONIA DE LLAGOSTERA 

 

378 

a una tasca que no devia repetir-se, amb aquesta envergadura, de forma 

rutinària. Més enllà de l’excepcionalitat de les circumstàncies, el cas és 

indicatiu de l’extensió del bestiar asiní i mular entre la pagesia d’aquest vessant 

de les Gavarres i de com aquests homes de mas podien dedicar els animals a 

negocis sobrevinguts que els permetessin ampliar els seus ingressos més enllà 

de les vies habituals.   

 No disposem en canvi de cap notícia directa que avali que ases o mules 

van ser emprats com a animals llauradors o en la batuda dels cereals. Així i tot, 

el volum de contractes amb clientela pagesa i la presència als masos que 

revelen els inventaris, dóna a entendre que ases i muls també van ser destinats 

a feines estrictament agrícoles. De fet, en un parcel·lari fragmentat, s’ha de 

reconèixer que disposar d’aquests animals podria haver suposat un avantatge 

competitiu per l’agilitat amb la qual es traslladarien d’una peça de terra a una 

altra en comparació als bous785. 

 Els rossins, eugues i poltres representen una fracció més reduïda del 

negoci de bestiar. Generalment anaven a parar a mans de membres de la 

cavalleria o dels estrats més acomodats de la pagesia ja que constituïen, com 

en el cas de les mules, un vertader marcador social. A Monells, que és on es 

detecta una major presència d’individus (8 rossins i 20 eugues) apareixen en 1 

comanda a mig lucre i en 18 debitoris per compravenda. És remarcable que 17 

d’aquestes 19 operacions van tenir lloc al llarg de la dècada de 1360. Els 

rossins eren posats a la venda d’un en un i en ocasions acompanyats dels 

aparells per muntar, un indici evident de les seves funcions786. Els seus preus, 

aparentment més econòmics que els de les mules, oscil·len entre els 67 s. i els 

110 s. Entre els compradors s’hi localitza un donzell.   

En canvi, les eugues constituïen una peça més interessant per a 

l’explotació pagesa o els gestors de les indústries rurals, ja que s’hi podia 

provar d’engendrar un mul. Potser per això els preus al mercat se situaven una 

mica per damunt dels mascles, els rossins. De la mostra de Monells se n’obté 

que es pagaren entre 200 s. i 100 s. per a cada exemplar. Una altra de les 

                                            
785 Pau Viciano ha descrit que els jous per llaurar van ser també emprats en el cas dels equins, 
fins i tot fent treballar a la vegada dos animals d’espècies diferents (un ase i un mul, un rossí i 
un mul). Vegeu VICIANO, Pau, “El mercat d’animals...” op. cit., p. 144. 
786 Aquests aparells eren els frens, els esperons (calcaria), les selles i els basts. Vegeu AHG, 
Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 3 (1349-VI-6); Notaria de Monells, Mn 281 (1346-XII-18). 
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seves particularitats és que les eugues eren prioritàriament transferides de 

dues en dues, potser perquè -com fins fa no massa al camp català- aquestes 

parelles d’animals eren molt sol·licitades per a batre el gra. Se’n destacava la 

destresa i docilitat en el coble787. 

 Els equins eren alimentats especialment amb civada, que en aquest 

territori era un cultiu d’hivern que se segava al juny, tot i que també amb la 

palla d’altres cereals i amb herba (possiblement, lleguminoses) que es plantava 

en algunes parcel·les dels masos788.  

El mercat d’equins presentà des de la dècada de 1330 certa 

concentració de capitals i especialització a l’oest de les Gavarres, una 

tendència que de forma més tardana (1360) també acabaria arribant al nord. 

Pràcticament la meitat d’aquests animals eren venuts, mentre que l’altra meitat 

eren entregats en comanda. La pagesia els empraria prioritàriament en feines 

de càrrega d’objectes i persones. Les mules i els rossins, que eren vertaders 

marcadors de status, seguien els mateixos circuits comercials però, a més de la 

pagesia, acabaven a mans de mercaders i membres de la baixa noblesa. 

 
9.3.4. Els ovicaprins 

 
Les ovelles i les cabres constitueixen pràcticament la meitat de tots els 

caps de bestiar documentats: 3.464 les primeres, 2.206 les segones (d’un 

global de 11.729 animals, són el 48,3%) (cf. taula 30). Com que els grups 

d’aquests animals solien ser nombrosos, els ovicaprins estan representants en 

tan sols el 12,9% del total dels documents que s’han exhumat dels protocols 

notarials (380 de 2.953)789. 

 Les ovelles apareixen documentades conjuntament amb els mascles 

(moltons) i les cries (anyells i anyelles), mentre que amb les cabres hi 

                                            
787 Vegeu SANGLAS I PUIGFERRER, Jordi, “Els darrers cent anys a Tavartet”, Revista els Cingles, 
13 (1983), p. 3-5, específicament, p. 3. 
788 Vegeu algunes referències col·laterals a l’alimentació de muls i ases a AHG, Notaria de 
Monells, Mn 2 (1363-IX-7); Notaria de Caldes-Llagostera, CL 565, f. 72r-72v (1349-III-7); CL 27, 
f.115r (1345-I-31); Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 18, f.102r-104r (1361-X-4); Notaria de 
Monells, Mn 178 (1369-I-23). 
789 Els 380 documents es distribueixen de la següent manera: Caldes de Malavella (150 
comandes, 3 debitoris per compravenda i 7 compravendes); Cassà de la Selva (32 comandes, 
3 debitoris); Monells (48 comandes, 4 debitoris, 11 compravendes); Corçà (22 comandes, 1 
compravenda); Sant Feliu de Guíxols (34 comandes, 1 debitori, 1 compravenda).  
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apareixen els bocs i els cabrits (sense que les actes especifiquin mai el sexe 

d’aquestes darreres cries)790.  

Les ovelles i les cabres són entre el tipus de bestiar que, de forma més 

consistent, van circular a les Gavarres a través de les comandes de bestiar. 

Agregant el conjunt de dades recollides, de 245 operacions que inclouen 

ovelles, el 90,6% (222) són comandes, mentre que tan sols el 9,4% (23) 

resulten una forma o altra de compravenda. Per a les cabres, la proporció és 

similar:  85,2% comandes (115 de 135) contra 14,8% adquisicions (20 de 135).  

Un element remarcable de la ramaderia dels ovicaprins és que, a banda 

de ser gestionada principalment a través de comandes de bestiar i per tant 

rarament adquirides en propietat, el mig lucre s’imposà arreu. L’objectiu 

principal de la cria era proporcionar carn al mercat. Però aquestes eren bèsties 

versàtils i també podien oferir una gamma de productes interessants per al 

mas: la llana de les ovelles, la llet i els productes derivats, i també els fems. 

Així, el mig lucre esdevingué la forma més adient per repartir-se’n els 

rendiments amb el titular del ramat. 

 A l’oest de les Gavarres i també a la Vall d’Aro, els ramats que 

apareixen a la documentació contenien els dos tipus d’animals. A Sant Feliu de 

Guíxols, per exemple, 16 de 34 comandes inclouen tan ovelles com cabres. A 

la Vall d’Aro i especialment als vessants de les Gavarres, la cabra hi tingué una 

tirada notable: la presència d’aquest animal a les transaccions dobla a l’ovella 

(629,5 contra 318 individus). Les cabres, a més, per si soles representen el 

40,3% dels animals documentats. Tot i que de forma no tan accentuada, el 

mercat de Caldes també acollia un volum destacable de càbrids, que com 

veurem sobretot eren col·locats al massís de Cadiretes. L’any 1336 la venda ad 

tempus d’un mas del veïnat de Riurans de Caldes permetia que l’arrendador hi 

tingués ovelles, cabrits, cabres i bocs, a més de porcs791.  

 Al nord del massís de les Gavarres, en canvi, es detecta un cert nivell 

d’especialització dels masos en relació o bé la cabra, o bé l’ovella. A Monells, 

de 48 comandes per ovicaprins, en tan sols 2 coincideixen ambdós tipus 
                                            
790  Ocasionalment, els escrivans resultaven poc precisos amb la naturalesa dels animals, tal i 
com es documenta per exemple amb la comanda entre dos veïns de Caulès, Jaspert i Pere 
Morell, que fou registrada per 32 ovelles, entre les quals hi havia un nombre indeterminat de 
moltons, i 25 cabres, entre les quals també hi havia bocs. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-
Llagostera, CL 24, f. 7r (1342-VIII-19). 
791 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 23, f.111v-112r (1336-VI-22). 
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d’animals (40 comandes són exclusivament per ovelles, i 6 per cabres). Tal i 

com veurem, al vessant empordanès la cabra podria haver estat replegada a la 

pastura de terrenys marginals o de muntanya. Mentrestant, l’ovella, molt estesa 

i en proporció més central en l’economia de les famílies pageses que no pas a 

l’oest, podia trobar-se en masos de la plana. Arreu, els contractes també solien 

aportar un o dos porcins juntament amb els ovicaprins. 

A Caldes i a Monells, on la mostra d’animals és més àmplia, el nombre 

de cabres en cada ramat era entre un 7% i un 16% superior al d’ovelles792. No 

s’observen alteracions en aquestes proporcions al llarg del període estudiat. 

Tanmateix, el volum dels ramats en el seu conjunt, formats per cabres i per 

ovelles o bé per un dels dos tipus d’animals en exclusiva, sí que va 

experimentar un cert creixement al llarg del període en estudi. Durant l’arc 

cronològic que s’estén entre 1340 i 1359 es detecta un increment de la mida 

dels ramats d’aquests animals793. Especialitzant-se amb bestiar resistent, la 

pagesia donava resposta a una sèrie de males anyades consecutives (dècada 

de 1340) o també a l’escenari desolat dels anys posteriors a la Pesta de 1348 

en què podia mancar la mà d’obra. Així, la pagesia escollí un tipus de 

producció que requeria menys inversió en treball i temps, i que a més no 

depenia tant dels cultius farratgers com d’altres animals ja que per exemple 

podien ser alimentats amb matolls i bardissa794. En el cas de Monells, per 

exemple, els ramats transaccionats contenien de mitjana 16 individus entre 

1330 i 1337, mentre que entre 1340 i 1348 la mitjana se situà en 22,5 animals. 

A Caldes, mentre que les dècades 1330 i 1340 no registren alteracions en la 

mida dels ramats d’ovicaprins (15,6 en el primer cas, i 15,7 en el segon), entre 

1350 i 1358 es documenta un increment del seu volum (21,7 de mitjana). La 

taula 45 il·lustra la tendència a l’augment del volum dels ramats, que a grans 

                                            
792 Els grups de cabres o d’ovelles localitzats en comandes oscil·len entre els 11 i els 20 
animals en funció de la localitat, i molt rares vegades superaven els 40 caps de bestiar. Els 
grups d’ovelles documentats a les comandes de bestiar, a Caldes, tenien de mitjana 13,3 
animals; a Cassà, 17,6; a Monells, 16,5; a Corçà, 19,7; i a Sant Feliu de Guíxols, 11,8. En el 
cas de les cabres, el mercat de Caldes presenta una mitjana de 14,3 animals per contracte; 
Cassà, 11,8; Monells, 19,6; Corçà, 11; i Sant Feliu, 15,3.  
793 S’han cal·lculat en exclusiva els ramats que apareixen en les comandes de bestiar. 
794  Sobre la cabra, el 1513, l’humanista i agrònom Alonso de Herrera, en destacava la 
resistència “por comer de todas las yervas en los años fortunosos se sostenien muy bien y 
mejor que los otros ganados” tot afegint “que ninguna cabra se vida muerta de hambre, que de 
todo comen”. Vegeu HERRERA, Alonso de, Libro de agricultura que es de labrança y criança, 
Alcalá de Henares, 1539, f.154v. 
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trets es produí entre 1340 i 1359, per tornar a empetitir-se durant la dècada 

següent. 

 
Taula 45. Evolució en la mida dels ramats d’ovicaprins del mercat (1330-1369) 
(n. índex 16=100) 
 
  Caldes Cassà S. Monells Corçà St. Feliu G. mitjana 

1330-1339 97,5 61,3 100 s.d  s.d  86,3 

1340-1349 98,1 n.s  140,6 s.d 116,3 118,3 

1350-1359 135,6 118,8 n.s   125 140,6 130,0 

1360-1370 120,6 75,6 94,4 118,1 138,8 109,5 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera, Monells, Corçà i Sant Feliu de 
Guíxols (AHG). 

 
En consonància amb això, en la taula 31, que recollia la tendència de 

cada grup de bestiar en el mercat de Caldes de Malavella, s’evidencia que 

específicament les cabres devien convertir-se en un recurs molt interessant en 

els anys difícils de la dècada de 1340: van passar de representar el 11,5% dels 

animals entre 1331 i 1344 al 25,8% en el període crític 1345-1349.  

Amb la documentació disponible, després de la Pesta – quan 

teòricament s’abandonaren terres improductives per a recuperar-les com a 

pastures -  no pot acreditar-se que aquestes fossin ocupades per més 

ovicaprins (cf. taula 31). Conjuntament, ovelles i cabres representaven el 41,9% 

dels animals a Caldes entre 1331 i 1349, per experimentar una pujada poc 

significativa entre 1350 i 1369: el 43,4% del total d’animals. 

  Pel que fa a l’estacionalitat, el major nombre d’entregues de bestiar es 

produïa entre el setembre i els primers mesos de l’any, coincidint amb les 

principals ventrades tant de cabres com d’ovelles. A Monells, per exemple, el 

57% dels contractes que incloïen ovelles foren registrats entre l’octubre i el 

gener; mentre que el 42%, a Corçà, es tancaren entre el febrer i el març795. Per 

al comandant, aquests contractes eren en conseqüència una oportunitat 

d’engreixar les cries a càrrec d’altres masos, mentre que el comendatari 

procuraria d’obtenir tots els productes secundaris que li eren necessaris al mas, 

a més d’esperar una abundant ventrada l’any següent, de la qual en podria 

retenir llavors la meitat dels animals nascuts.  

                                            
795 A Monells, es documenten 6 contractes amb ovelles a l’octubre, 5 al novembre, 7 al 
desembre i 6 al gener (sobre un total de 42). A Corçà, en canvi, al febrer se’n registraren 4 i al 
març, 5 (sobre un total de 21).  
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 Efectivament, el de les ovelles i les cabres apareix a les Gavarres com 

un negoci operat localment, sobretot pels habitants de la vila àdhuc per d’altres 

pagesos. A la vegada, no s’hi detecta una important concentració de capital en 

poques mans. Contràriament al què s’ha observat en el cas d’altres tipus de 

bestiar, en un lloc com Caldes tan sols un Simó Prat, de la vila, aconseguí 

d’acaparar una part significativa de les operacions (8% de comandes, 12 de 

150) durant la dècada de 1340, mentre que la resta dels negocis es vehicularen 

per operadors locals; és a dir, homes de la vila que no s’identificaven com a 

mercaders però que invertien parts dels seus capitals en negocis com aquests. 

La intervenció gironina, en aquest cas és exigua (5,3%, 8 de 150 comandes). 

Fins i tot a Cassà de la Selva, on anteriorment s’ha vist el rol predominant del 

tractant local Bonanat Alagot, en el cas dels ovicaprins tan sols participà d’un 

terç dels negocis (9 de 27 comandes)796.  

 Amb l’origen dels comendataris, d’altra banda, s’acredita la tendència a 

col·locar les cabres en espais de muntanya, mentre que les ovelles eren 

pasturades arreu, preferentment en zones planes i per tant amb contacte 

directe – fet que no deixava de se conflictiu - amb els sembrats. Així podria 

explicar-se que en general el nombre d’ovelles entregades a cada mas fos 

menor que no pas el de cabres.  

Si per exemple observem el cas de Caldes de Malavella, de 75 

contractes que incloïen cabres, en 11 ocasions els animals foren entregats a 

masos de Caulès, 8 a Lloret, 7 a Santa Seclina i 6 a Vidreres (en total, 32 

casos, el 42,6%). Totes aquestes parròquies tenien una part important de la 

seva superfície a les muntanyes de l’Ardenya. Si en canvi singularitzem els 120 

contractes que incloïen ovelles en el mercat de Caldes, els masos d’aquelles 

mateixes quatre localitats, d’orografia accidentada, tan sols sumen 17 

contractes (14,1%). A l’altre vessant de les Gavarres, al mercat de Monells, els 

homes de la muntanya també requerien el bestiar cabrum. Així de 17 

contractes que en contenien, els masos de llocs perifèrics i muntanyosos, com 

                                            
796 Aquesta tendència no vol pas dir que el mercat d’aquests animals no estigués participat, fins 
a un cert punt, per mercaders especialitzats. El març de l’any 1369, per exemple, es documenta 
l’acord per una societat comercial per comprar bestiar cabrum entre l’aragonès Antoni Navarro i 
Jaume Ferrer, el titular de l’hostal de la Belladona, de Vallcanera. Aportant-hi 20 l. cadascú, 
comprarien un ramat, que seria custodiat per l’aragonès a canvi de ser provist de menjar, 
beure, un llit, i 50 s. per vestir-se. La Pasqua següent saldarien l’operació repartint-se els 
beneficis a mitges. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 80, f. 133r (1369-III-5). 
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Sant Pol de la Bisbal (1), Sant Cebrià de Lledó (3), Sant Cebrià dels Alls (1), 

Sant Martí Vell (2) i els veïnats de Banyeres (1) i d’Estrabau (1) a Sant Sadurní 

de l’Heura, concentraren un total 9 contractes (52,9%). Mentrestant, si atenem 

als contractes que contenien ovelles, els homes d’aquests llocs tot just en 

clausuraren 5 (el 9,8% d’un total de 51 negocis). Aquestes pautes es 

reprodueixen en les altres tres localitats estudiades797. Les cabres són animals 

més voraços, i podien tenir una convivència conflictiva amb l’agricultura; per 

aquesta raó devien convertir-se en una especialització dels masos de la 

muntanya, on tenien accés a més superfícies arbustives798. 

De les ovelles, que majoritàriament eren blanques, i de les cabres, de 

coloració més fosca (roja, negra), és fa difícil de poder-ne determinar els preus 

de mercat. El fet que es combinessin amb d’altres bèsties en els contractes i, 

més sovint, amb les seves cries o mascles, fa que el preus unitaris disponibles 

siguin escassos. Les observacions de la taula 46 indicarien la relativa estabilitat 

del preu de les cabres femelles (de 2 s. a 3 s. 6 d. la unitat, exceptuant el valor 

excèntric de 6 s. 1 d. documentat l’any 1335 a Cassà), mentre que les ovelles 

presentaven valors més alts de mitjana (4 s. 4 d.) però molt més variables, tant 

en funció del període com de la zona geogràfica documentada. Aquestes 

diferències, hipotèticament, podrien indicar l’existència de diferències races 

d’ovins, caracteritzades per una millor carn o bé per ser més llanudes i, en 

canvi, d’un sol tipus de cabra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
797 A Cassà de la Selva, dels 11 contractes que incloïen càbrids, 4 van tenir com a clients 
masos del veïnat muntanyós de Verneda, mentre que els homes d’aquest mateix espai no 
apareixen com a clients en cap contracte amb ovelles. Vegeu el següent epígraf. A Corçà, els 
dos únics contractes documentats per ovelles foren amb homes de Sant Cebrià dels Alls i de 
Sant Cebrià de Lledó. Dels 30 contractes amb cabres documentats al mercat de Sant Feliu, un 
mínim de 8 foren tancats amb masos d’espais clarament de muntanya (Vall-llobrega, 1; Sant 
Cebrià de Lledó, 1; Sant Martí de Romanyà, 4; Santa Maria de Bell-lloc, 2). 
798  Sentenciava Alonso de Herrera que “quien quisiere tener éste ganado guarde d·ella 
qualsequier arboledas y lugares sembrados, que la cabra es muy comedera y golosa”, tot 
recomanant que fossin pasturades a la muntanya. Vegeu HERRERA, Alonso de, Libro de 
agricultura… op. cit., f.154v. 
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Taula 46. Els preus en el mercat dels ovicaprins (1335-1367) 
 
Cabres (femelles) Ovelles (femelles) 

 Any Mercat Preu / u. Tipus documental Any Mercat Preu / u. Tipus documental 

1335 Cassà S. 6 s. 1 d. 

Debitori  
(AHG, CL 8, f.134r, 
1335-IV-26) 1332 Monells 5 s. 

Comanda mig lucre 
(AHG, Mn 162, 
1332-X-10) 

1342 Caldes M. 3 s.  

Comanda mig lucre 
(AHG, 24, f.61v-62r, 
1342-XI-25) 1333 Caldes M. 3 s. 7 d.  

Comanda mig lucre 
(AHG, CL 7, f.54v, 
1333-X-11) 

1343 Caldes M. 3 s. 

Compravenda 
(AHG, CL 25, f.97r, 
1343-XI-3) 1334 Cassà S. 5 s.  

Debitori  
(AHG, CL 8, f.2r, 
1334-XI-13) 

1346 Caldes M. 2 s.  

Comanda mig lucre 
(AHG, CL 128, f.143v, 
1346-IX-21) 1334 Cassà S. 

3 s. 10 
d.  

Debitori  
(AHG, CL 8, f.5v, 
1334-XI-21) 

1346 Caldes M. 2 s. 5 d.  

Comanda mig lucre 
(AHG, CL 30, f.21r-
21v, 1346-X-30) 1343 Caldes M. 3 s.  

Comanda mig lucre  
(AHG, CL 25, f. 63v, 
1343-IX-10) 

1354 
St. Feliu 
G. 3 s. 6 d.  

Instrument dotal 
(AHG, Sfe 9, 1354-XI-
15) 1344 Monells 3 s. 6 d.  

Comanda mig lucre 
(AHG, Mn 166, 
1344-XI-13) 

1361 Corçà 3 s.  

Comanda mig lucre 
(AHG, Co 237, f.74v, 
1361-V-1) 1345 

St. Feliu 
G. 5 s. 6 d.  

Comanda mig lucre 
(AHG, Sfe 628, 
1345-VII-9) 

1363 
St. Feliu 
G. 3 s.  

Comanda mig lucre 
(AHG, Sfe 886, 
f.147v, 1363-I-20) 1349 Caldes M. 11 d.  

Comanda mig lucre  
(AHG, CL 34, 
f.141v, 1349-X-12) 

1367 Caldes M. 2 s. 8 d.   

Comanda mig lucre 
(AHG, CL 77, f.86v-
87r, 1367-IX-14) 1360 Monells 4 s. 6 d.  

Comanda mig lucre 
(AHG, Mn 1, 1360-
XII-29) 

1367 Caldes M. 3 s. 

Comanda mig lucre 
(AHG, CL 77, f.126v-
127r, 1367-X-31) 1360 Monells 3 s. 6 d.  

Comanda mig lucre 
(AHG, Mn 172, 
1361-XI-27) 

    1363 Caldes M. 1 s. 1 d.  

Comanda mig lucre  
(AHG, CL 70, f.36v, 
1363-X-21) 

    1363 Monells 2 s. 6 d.  

Comanda mig lucre  
(AHG, Mn 2, 1363-
X-28) 

    1363 
St. Feliu 
G. 4 s. 4 d.  

Comanda mig lucre 
(AHG, Sfe 18, 
f.202v, 1361-XII-21) 

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera, Monells, Corçà i Sant Feliu de 
Guíxols (AHG). 
 

En aquest sentit, de les ovelles gavarrenques sabem que se n’obtenia la 

llana per a la indústria urbana de la draperia, que atenent al volum de caps 

documentats forçosament devien ser redirigits cap a Girona o d’altres centres 

urbans799. El prohom guixolenc Jaspert Roig, que tenia un o diversos ramats 

d’ovelles en comanda, vengué l’any 1329 llana al paraire de Girona Bonanat 

Pla per un valor de 13 l.800 Actes semblants amb ciutadans de Girona o d’altres 

                                            
799 Ferrer Mallol va constatar el creixement dels ramats d’ovelles a mitjan segle XIV per efecte 
de la demanada de la indústria drapera a FERRER MALLOL, Maria Teresa, “Emprius i béns 
comunals…”, op.cit., p. 54.  
800 AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, SFe 1020 (1329-XII-29). 
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centres urbans productors (i.e. Torroella de Montgrí) es localitzen de forma més 

o menys rutinària a la documentació local, per bé que la majoria de negocis 

d’aquesta mena devien tancar-se a la capital de la vegueria801. Les comandes, 

que eren un negoci integral, ja devien preveure com s’efectuaria, cada any, el 

repartiment de les llanes. Malauradament, pocs contractes ho expliciten. El 

sastre de la vila de Caldes Bonanat Groart deixava 7 bocs l’any 1348 al titular 

del mas Campdorà de Santa Seclina, estipulant que el primer mantindria la 

titularitat de les bèsties mentrestant les llanes serien totes pel pagès802. Que 

aquest pagès retingués la llana reforça la suposició que, fins a cert punt, alguns 

masos tenien capacitat per a rentar, cardar i sobretot filar la llana, tal i com 

s’acredita a través d’un cert nombre d’inventaris803. Aquest producte, ja filat, 

podia ser entregat posteriorment als teixidors de les viles, que hi són 

documentats abastament ja a mitjan segle XIV. Els draps teixits eren finalment 

batanats en alguns dels molins drapers documentats al territori804. Tanmateix, 

                                            
801 Vegeu per exemple AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 18, f.70r (1350-X-11); Notaria 
de Monells, Mn 178 (1369-III-29);  Mn 178 (1369-X-9). Sant Feliu de Guíxols també era un port 
de trànsit per a llanes forasteres, com ara la llana de pereya que el notari de Girona Ramon 
Bruguera havia fet dur de Tarragona a bord d’un lleny. Vegeu AHG, Notaria de Sant Feliu de 
Guíxols, Sfe 643, f.54v-55v (1365-VII-21).  
802 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 33, f.64r (1348-VI-3). Anteriorment ja s’ha esmentat 
el cas registrat el gener del 1367 en què Pere Saulina, de Santa Pellaia, entregà a Arnau 
Geronès, del veïnat de Llebrers de Cassà, 10 ovelles. Convingueren i deixaren per escrit que 
pocs mesos després, in mense marcii vel in mense aprilis Saulina recuperaria els animals i les 
llanes (que encara s’haurien d’esquilar), mentre el cassanenc durant tot aquell temps podria 
aprofitar-se dels formatges i de la llet. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 78, f. 6v 
(1367-I-17). Encara un altre cas data del 1349, quan el draper de Girona Bernat Cervià deixava 
9 ovelles a un home del veïnat caldenc de Rosers tot puntualitzant que eren de llana prima, 
assenyalant un evident interès pel producte i també que n’hi havia de diferents classes: AHG, 
Notaria de Caldes-Llagostera, CL 34, f.141v (1349-X-12). 
803 El mas Viu de Santa Cristona d’Aro, a banda de 12 ovelles blanques, tenia l’any 1350 6 l. 
entre estamenya i llana filada d’ovella: AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, 4 (4), f.65v-66r 
(1350-X-25). Vegeu d’altres documents que indiquen que quantitats de llana, en saques o en 
troques, eren estocades en masos de la zona: AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 25, f.38v 
(1343-VII-14); CL 29, f.76r-76v (1346-VI-22); CL 565, f.56r (1348-XII-18); Notaria de Monells, 
Mn 168 (1349-I-23); Notaria de Caldes-Llagostera, CL 36, f.101v-103r (1350-IV-13); CL 70, 
f.41r-41v (1363-XI-3). Marta Sancho ha explicat la localització, a través de treballs 
arqueològics, de fuseïoles domèstiques per a filar la llana en masos medievals de la zona del 
Montsec, a SANCHO I PLANAS, Marta, “El Montsec entre la serra i la vall: percepció del territori i 
construcció d'un paisatge a l'Edat Mitjana” in Les Ressources naturelles des Pyrénées du 
moyen âge à l'époque moderne: exploitation, gestion, appropriation: actes du Congrès 
International RESOPYR 1, Presses Universitaires de Perpignan, Perpinyà, 2005, p. 71-85. 
804 Els predecessors d’Arnau Cloposa de Les Planes d’Hostoles havien estat establerts a la vila 
de Caldes per a aptandi et apparandi els draps de llana de sardils que els dugués la gent del 
terme. Com a servei complementari, els Cloposa es comprometien a portar, sense cost, els 
draps de la vila al molí i, un cop treballats, altre cop de tornada. No sabem, però, sí el molí era 
en el territori de Caldes o bé en un altre àrea. AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 46, f.77v-
78r (1353-XI-11). A la Vall d’Aro, Xavier Marcó ha documentat que a mitjan segle XV existia el 
molí de la Bassa alimentat per un rec paral·lel al Ridaura, que també es dedicava al batanat 
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la major part de llana crua devia anar a parar a mans de la indústria urbana a 

través de mecanismes que la documentació local no fa explícits805.  

Però aquest no era l’únic producte que donaven els ovicaprins. Està ben 

documentat que el moltó era la carn més àmpliament consumida per les 

classes populars a les ciutats baixmedievals catalanes806. Moltons i també bocs 

crestats – castrats – eren animals habitualment transferits, bé directament, bé a 

través d’intermediaris, cap a les carnisseries urbanes807. A banda, aquests 

animals proporcionaven cries i formatges (llet) als masos, que eren els 

productes que comandant i comendatari es partien a mitges en quan els 

contractes arribaven a la seva fi808. 

Per bé que en contextos ecològics diferents, les ovelles i les cabres 

s’estaven als cortals dels masos, de la plana o de la muntanya809, o si era 

possible també estabulats als edificis principals dels masos durant els mesos 

                                                                                                                                
dels draps. Vegeu MARCÓ I MASFERRER, Xavier, La senyoria feudal en un vessant de les 
Gavarres. Els dominis territorials de la vall d’Aro al segle XV, Treball inèdit del XIXè Premi Joan 
Xirgo, Monells, 2011, p. 54.  
805 Sobre el funcionament del mercat de la llana al Maestrat, mediatizat per un grup de prohoms 
locals que actuaven com intermediaris de les companyies italianes i que introduïen el producte 
en els circuits comercials d’abast europeu, vegeu ROYO PÉREZ, Vicent, “Elits rurals i xarxes...” 
op.cit. Xavier Soldevila ha descrit també el comerç de la llana dels ramats que feien la 
transhumància entre la plana de l’Empordà i el Ripollès al segle XIV, reconeixent que molts 
contractes podien conduir-se oralment a SOLDEVILA TEMPORAL, Xavier, “L'élevage ovin et la 
transhumance...”, op.cit. 
806 El setembre del 1361 el carnisser de Sant Feliu Pere Andreu sabem que va satisfer 77 s. a 
l’arrendador de les imposicions Bernat Sitjar en concepte de tots els moltons i també cabrits 
venuts aquell any. Vegeu AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 18, f.92v (1361-IX-11). 
Les peces de carn que eren venudes en aquesta carnisseria, i sobre les quals pesava l’impost 
de 2 d. per lliura, eren el vedell, el crestat (possiblement vedell en aquest cas), el porc fresc i 
salat, la carn de truja, la cansalada de porc, l’anyell, el moltó, l’ovella, la cabra i el boc. Vegeu 
AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 18, f.7r-10v (1361-V-14) i també Sfe 642 (1364-XII-
28). Sobre les carnisseries urbanes vegeu ORTI GOST, Pere, Renda i fiscalitat... op.cit., p. 140-
199. Per una panoràmica sobre les formes d’alimentació baixmedieval seguiu a RIERA MELIS, 
Antoni, “Estructura Social y sistemas alimentarios en la Cataluña bajomedieval”, Acta historica 
et archaeologica, 14-15 (1994), p.193-217 i més darrerament, els treballs continguts en el 
volum de GARCIA GUATAS, Manuel; PIEDRAFITA, Elena; BARBARCIL, Juan (coord.), La 
Alimentación en la Corona de Aragón siglos (XIV-XV), Institución Fernando el Católico, 
Saragossa, 2013. 
807 Vegeu la definició d’un boc com a crestat a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 36, f. 
14r (1349-IX-7). Se’n comprava tan la carn com d’altres productes secundaris, per exemples 
les banyes i la sang. En aquest sentit, la sang dels moltons rebia un especial tractament a la 
carnisseria de Caldes de Malavella, on l’any 1359 el saig advertí que no fos embrutida. Vegeu 
AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 58, f.73v (1359-IX-9).  
808 Sobre els formatges, vegeu RIERA MELIS, Antoni, “Ganadería, quesos y derivados de la 
leche en el Medioevo catalano-aragonés” in Il caseario. Un archetipo alimentare: il latte e le sue 
metamorfosi, Consorzio Emiliano romagnolo produttori latte, Bolonya, 1985, p. 50-57. 
809 Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 17, f.44v-45r (1340-V-16) i CL 29, f. 95v-96r 
(1346-IX-4).  
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d’hivern. Llocs d’on sortien diàriament per anar a les pastures810, als boscos i 

eventualment per a proporcionar fems a d’altres partides de terres. Pere Pol, 

del nucli del Castell d’Aro, es comprometé l’any 1367 a custodiar els ramats de 

cabres que l’abat del monestir de Sant Feliu tenia a la jovaria de les Aroles811. 

A banda de rebre un salari i repartir-se els rendiments que donés el bestiar, Pol 

podria conduir els ramats cap a les terres del seu propi mas, retenint-hi 20 

somades de fems. 

Cabres i ovelles seguien itineraris comercials similars tot i que no 

sempre compartien hàbitat ecològic. Les primeres eren majoritàriament 

entregades als masos de la muntanya, mentre les segones solien pasturar per 

la plana, especialment a l’Empordà. Lliurades als masos en règim de mig lucre, 

generalment per d’altres pagesos o per homes de les viles, els principals 

productes (carn, llana) devien ser redistribuïts cap al consum urbà, mentre la 

pagesia s’aprofitava de productes secundaris com la llet, els formatges i les 

cries nascudes durant el contracte. El cas de les ovelles i les cabres 

exemplifica perfectament un mercat de productes primaris estimulat per la 

demanda urbana però que a mitjan segle XIV no comptava amb una 

intervenció directa per part dels ciutadans-mercaders que incidís en 

l’organització dels mitjans de producció. En aquest sentit, l’esquema que 

dibuixa aquest estudi és similar, tot i que d’una menor escala, al descrit per 

Banegas López en el cas de Barcelona, on les companyies de carnissers 

compraven en origen els ramats d’ovins, que després eren conduïts cap a la 

ciutat per pastors assalariats812.   

 
9.3.5. Els porcins 

 
 Després de les ovelles, els porcs són el segon tipus de bestiar més ben 

representat en les actes comercials exhumades, amb 2.602 individus d’un total 

de 11.728 animals (22,2%) (cf. taula 30). Alhora, són de llarg les bèsties que 

tenen una distribució més desigual en el context de les Gavarres. Els indicis 

recollits apunten que, a les parròquies del vessant nord, els porcins devien 

                                            
810 Tal i com descriuen per al País Valencià MARTÍNEZ, Frederic; PALANCA, Floreal, Temes 
d’Etnografia valenciana. Utillatge agrícola i ramaderia, Edicions Alfons el Magnànim, València, 
1991, p. 208. 
811 AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 644 (1367-IX-11). 
812 BANEGAS LÓPEZ, Ramon A., Sangre, dinero y poder..., op cit., p. 41 i ss. 
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formar una cabanya més aviat reduïda, ja que tan sols arriben a representar el 

7,8% dels animals transaccionats a Corçà, o el 9,6% a Monells. Mentrestant, a 

l’oest i a la Vall d’Aro, els porcs dupliquen o tripliquen aquesta presència, amb 

fins a un total de 32,9% de tots els animals documentats al mercat de bestiar 

de Cassà de la Selva (410 de 1.247). 

 D’entre els tipus de porcins, a la documentació hi apareixen porcs 

(mascles adults), truges (femelles especialment dedicades a la cria), porques 

(en alguns casos pot entendre’s com un sinònim de truja, ja que se’n 

documenten de prenyades; però més generalment hom es devia referir a les 

femelles castrades - sanata813), porcells i porcelles. Les truges constituïen 

l’animal central de cada transacció, que podia acompanyar-se de les seves 

cries, i també de porcs o porques. A Cassà de la Selva, per exemple, de 84 

comandes on apareixen porcins, en 48 casos (57,1%) s’hi documenta una truja, 

que en un bon nombre d’ocasions (32) fou entregada amb un porcell o porcella. 

La resta d’exemplars indicats tenen menys presència (porcs, 31 casos; 

porques, 11). 

 En termes semblants al cas dels ovicaprins, els homes i les dones de les 

Gavarres privilegiaven les comandes de bestiar per sobre d’altres fórmules a 

l’hora d’accedir a la cabanya porcina. Prenent les dades agregades de les cinc 

comunitats estudiades, es localitzen porcs en 43 alienacions (7,6%), contra 521 

comandes de bestiar (92,4%)814. També com en el cas dels ovicaprins, la  

integració en un circuit comercial dels productes d’aquest animal o els seus 

múltiples aprofitaments van facilitar que majoritàriament s’implementessin les 

condicions dels contractes a mig lucre.  

De mitjana, en cada comanda de bestiar es transferiren de 4 a 5 porcs 

entre els operadors dels mercats del vessant oest de les Gavarres i de la Vall 

d’Aro (4,8 a Cassà de la Selva i també a Sant Feliu de Guíxols; 4,5 a Caldes de 

Malavella). En canvi, al nord, en consonància amb una menor presència 

d’aquests animals, els seus ramats devien presentar també una mida més 

petita: a Corçà es compta una mitjana de 2,6 porcs per contracte; i a Monells, 

                                            
813 Operació que l’autor del Llibre dels secrets d’Agricultura recomanava executar a l’any de 
vida de l’animal. Vegeu AGUSTÍ, Miquel, Llibre dels secrets… op.cit., f.171r. 
814 A Caldes de Malavella es documenten 330 comandes per porcins i 25 adquisicions; a Cassà 
de la Selva, 84 comandes i 1 adquisició; a Monells, 36 comandes i 11 adquisicions; a Corçà, 17 
comandes i 1 adquisició; i a Sant Feliu de Guíxols, 54 comandes i 5 adquisicions. 
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2,9815. Cal precisar a la vegada que, en les comandes de porcs, també solien 

entregar-se un cert nombre d’ovicaprins o de bovins (vaques i vedells). És el 

cas de Cassà de la Selva, en què en les referides 84 comandes amb porcins, 

16 incloïen bovins i 14 algun tipus d’ovicaprí. A Corçà, de la seva banda, de 17 

comandes de bestiar a través de les quals es lliuraren porcs, en 7 ocasions 

(41%) també s’aportaren ovelles. 

 Les comandes es contractaren principalment entre la tardor i els primers 

compassos de l’hivern, que era el moment òptim d’engreix i de més vigor dels 

animals. Els porcs, als masos, se sacrificaven coincidint amb la festivitat de 

Sant Martí816. Aquesta era també l’època en què els ramaders intentaven que 

parissin les truges. De fet, un nombre considerable d’aquestes estaven 

prenyades en el moment de formalitzar la comanda817. A la primavera, amb 

l’herba fresca, els porcells tenien més possibilitats de sobreviure sans818. Si a 

Monells el 50% de les comandes per porcins es van formalitzar entre l’octubre i 

el gener (5 a l’octubre, 4 al novembre, 2 al desembre i 7 al gener, d’un total de 

36), a Caldes els mesos d’agost, octubre i febrer en concentraren el 36,9%. 

 Anteriorment ja s’ha destacat l’especialització regional del bestiar porcí 

al vessant selvatà de les Gavarres. Al marge d’aquesta concentració, la 

distribució dels porcins per les diferents parròquies de la zona no presenta cap 

altra pauta que ressalti. Sabem, tot i així, que aquest era un animal que 

convivia particularment en conflicte amb el medi urbà, on generava molèsties 

als veïns i a les activitats menestrals i comercials. L’any 1367 les autoritats de 

Monells prohibiren als veïns de treure els porcs de casa excepte si era per dur-

los a vendre o a péxer (ser entregats per a l’engreix) al mercat819. L’objectiu era 

                                            
815 En relació al volum de porcs lliurats en comanda no es detecten canvis substancials al llarg 
del període estudiat. Per exemple, en el cas de Caldes de Malavella, a la dècada de 1330 el 
nombre mitjà de porcs per comanda era de 4,1. A la dècada de 1340 fou de 4,7%; a la de 1350, 
4,3%; i durant el decenni de 1360, 4,9%. 
816 Disposar d’un o diversos porcs a casa era una de les principals fonts de proteïna animal que 
tenien els pagesos. En un acord formalitzat l’any 1353 entre Pere Vivó de Llagostera i el seu 
pare Guillem, el primer s’obligà a estar-se amb ell i la seva nova muller, durant 8 anys, al mas 
Ferrer d’aquesta localitat. Un temps durant el qual rebria 500 s., menjar, beure, a més d’un porc 
cada any. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 46, f. 24r-24v (1353-IX-8). També 
podia disposar d’un porc anual per a la pròpia subsistència l’anciana Maria Deulafeu, 
propietària del mas Pons de Santa Maria de Fenals, que a partir de 1368 convisqué amb la 
seva fillastra. Vegeu AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 22, f.17r-18r (1368-V-1). 
817 En el cas específic de Caldes de Malavella, per exemple, consten truges prenyades en 20 
contractes diferents, casos que es concentren entre els mesos d’octubre i gener.  
818 HERRERA, Alonso de, Libro de agricultura… op. cit., f.124v-125r. 
819 AHG, Notaria de Monells, Mn 215 (1367-VI-29). 



CRÈDIT I MOROSITAT A LA CATALUNYA DEL SEGLE XIV. EL CAS DE LA BARONIA DE LLAGOSTERA 

 

391 

que les bèsties no poguessin “dar dan ne malafeta”820. Per aquest motiu, per 

exemple, en aquest mateix mercat els contractes de cessió de porcs a pagesos 

dels espais rurals de Cruïlles (7) o de Sant Sadurní de l’Heura (10) superaven 

els de Monells (5). Un cas semblant al de Caldes de Malavella, on tot i que a 

mitjan segle XIV existia una plaça dels Porcs on es devia comerciar amb 

aquest producte, durant les dècades centrals del segle XIV tan sols s’hi han 

documentat 2 veïns de la vila que n’assumissin la custòdia.  

 Pel que fa als tractants de porcins, es reprodueix la pauta observada en 

el cas dels ovicaprins: una relativa concentració de negocis a Caldes i a Cassà 

però, en canvi, un mercat aparentment horitzontal a la resta de localitats. En el 

cas de Cassà de la Selva, la majoria de comandes per porcins van ser emeses 

per pagesos locals, que participaren tan sols en una ocasió com a comandants. 

Ara bé, del total de 85 comandes, Bonanat Alagot en concentrà 21 (24,7%) 

seguit només per un Bonanat Pellicer, discret tractant provinent del puig de 

Llagostera, amb 4. A Caldes, tot i que la majoria d’operacions eren en mans 

d’actors locals que no tenien presència rutinària al mercat, fins a 1/3 dels 

negocis foren operats per agents especialitzats que provenien de Girona o de 

la mateixa vila821. A Monells o a Sant Feliu, tot i que un bon nombre de 

comandants de porcins provenien de les viles, la concentració de capitals en 

aquests mercats resulta dèbil. La gran majoria d’operadors només hi apareixen 

una vegada. A la segona localitat, un Guillem Madrencs fou capaç de 

concentrar tres operacions durant la dècada de 1350. A Monells, el màxim en 

són dues, en mans de tres individus diferents (el clergue Arnau Boïga de Sant 

Sadurní, Pere Pallis de Monells, i Pere Feliu Cabrugem de Santa Pellaia).  

 L’escassa presència del porc a Monells o a Corçà pot donar a entendre 

que, en aquests espais, la cria i engreix dels animals satisfeia pràcticament en 

exclusiva un circuit format pels masos que els custodiaven i els tractants, 

locals, que els els cedien. Els inventaris i les subhastes públiques dels objectes 

localitzats al masos són curulls de referències a bacons salats, cansaldes, sagí 
                                            
820 L’any 1370 s’hi repetia una crida similar, específicant que nuyl hom no lex anar porch per la 
vila. Vegeu AHG, Notaria de Monells, Mn 215 (1370-IV-23).  
821 D’un total de 330 comandes per porcins, Bonanat Alagot de Cassà de la Selva hi operà 25 
negocis entre 1342 i 1369. El segueixen el pagès Berenguer Torra de Franciac amb 22 
(documentat entre 1333 i 1355), el ferrer de la vila de Caldes Pere Andreu amb 16 (1333-1349), 
el mercader gironí d’origen caldenc Guillem Vives amb 15 (1347-1366) i el carnisser de la vila 
de Caldes Arnau Andreu, que cedí bestiar porcí en 13 ocasions durant tan sols dos anys (1347-
1348). 
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o fins i tot a la sang del porc822. Proveir el mercat de consum local hauria estat 

la principal finalitat del mercadeig de porcs al nord de les Gavarres. Les xifres 

observades a Cassà i a Caldes, i també el perfil dels comandants de porcins, 

acreditarien potser aquí una major imbricació del territori en la demanda urbana 

de productes derivats, de la qual de moment no tenim més dades823.  

 Majoritàriament blancs o pichs (pigallats o amb taques), el seu preu 

s’enfilà a partir de la Pesta Negra. Dels valors que s’han pogut exhumar pel cas 

de Caldes de Malavella, per exemple s’acredita una mitjana de 10 s. 1 d. per 

porc en el període 1335-1349 (amb la meitat de casos per dessota els 10 s.), 

mentre que entre 1353 i 1367 s’ha estimat una mitjana de 19 s. 1 d. (amb cap 

exemplar valorat per sota dels 10 s.) (cf. taula 47). De fet, aquesta tendència 

podria lligar amb la contracció en el mercat de porcs observada a la taula 31. El 

pes dels porcs entre el conjunt del bestiar, des de les dues dècades anteriors a 

les dues posteriors a la Pesta (on els porcs passaren del 30,6% al 19% del total 

d’animals) és un senyal evident que la cria d’aquests animals estava reculant, 

tal vegada essent substituïda per les vaques o les ovelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
822 Vegeu tan sols algunes referències al sagí: AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 636 
(1353-IV-11); a la sang del porc: AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 36, f.143v-144r (1350-
VIII-2), CL 36, f. 101v-103r (1350-IV-13); a la cansalada: AHG, Notaria de Monells, Mn 166 
(1344-V-7) i també Notaria de Monells, Mn 218 (1347-III-29); o al bacó de cansalada: AHG, 
Notaria de Caldes-Llagostera, CL 565, f. 73v-74r (1349-III-7).  
823 GUILLERÉ, Christian, Girona… op. cit., v.1, p. 374. Defensava l’humanista Alonso de Herrera 
davant del Cardenal Cisneros que “el buen labrador a de tener puercos que mate en case y 
que venda a los que viven en las villas y ciudades” a HERRERA, Alonso de, Libro de 
agricultura… op. cit., f.173v. 
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Taula 47. Els preus en el mercat dels porcins (1335-1369) 
 
Porcs (mascles) Porcells (mascles i femelles) 

 Any Mercat Preu / u. Tipus documental Any Mercat Preu / u. Tipus documental 

1335 Caldes M. 29 s.  

Debitori 
(AHG, f.101r, 1335-
VIII-15) 1336 Cassà S. 16 s.  

Comanda mig 
lucre 
(AHG, CL 11, 
f.30r, 1336-I-2)  

1335 Caldes M. 8 s. 8 d.  

Debitori 
(AHG, CL 13, f.25v, 
1335-X-23) 1336 Cassà S. 8 s.  

Comanda mig 
lucre 
(AHG, CL 11, 
f.33v, 1336-I-14) 

1335 Caldes M. 12 s. 4 d. 

Debitori 
(AHG, CL 13, f.35v-
36r, 1335-XI-13) 1336 Caldes M. 15 s.  

Comanda mig 
lucre 
(AHG, CL 14, f. 
12r, 1336-X-23) 

1335 Caldes M. 14 s.  

Debitori  
(AHG, CL 13, f.36r, 
1335-XI-13) 1337 Cassà S. 2 s. 5 d.  

Comanda mig 
lucre 
(AHG, CL 11, 
f.134r, 1337-II-02) 

1336 Caldes M. 5 s. 1 d. 

Comanda mig lucre 
(AHG, CL 13, 
f.122r, 1336-VIII-09) 1343 Caldes M. 4 s. 3 d. 

Comanda mig 
lucre 
(AHG, CL 25, 
f.88v, 1343-X-20) 

1341 Caldes M. 4 s. 1,5 d. 

Comanda mig lucre 
(AHG, CL 21, f. 
34v, 1341-VIII-06) 1344 Monells 7 s. 6 d.  

Comanda mig 
lucre 
(AHG, Mn 166, 
1344-X-23) 

1342 Caldes M. 20 s. 

Debitori 
(AHG, CL 24, 
f.41v,1342-X-25) 1345 St. Feliu G. 6 s.  

Comanda mig 
lucre 
(AHG, Sfe 628, 
1345-IV-17) 

1342 Caldes M. 20 s. 

Debitori 
(AHG, CL 24, f.42r-
42v, 1342-X-26) 1346 Caldes M. 2 s. 7 d. 

Comanda mig 
lucre 
(AHG, CL 28, 
f.119r, 1346-VIII-
07) 

1343 Caldes M. 12 s. 

Comanda mig lucre 
(AHG, CL 25, f.58v, 
1343-IX-01) 1347 Caldes M. 10 s.  

Comanda mig 
lucre 
(AHG, CL 31, 
f.101r-101v, 1347-
VIII-06) 

1344 Caldes M. 13 s. 6 d. 

Debitori 
(AHG, CL 27, f.43v, 
1344-X-25) 1347 Caldes M. 7 s.  

Comanda mig 
lucre 
(AHG, CL 31, 
f.103, 1347-VIII-
13) 

1347 Caldes M. 3 s. 9 d.  

Comanda mig lucre 
(AHG, CL 31, f.52v, 
1347-V-11) 1361 Corçà 10 s. 

Comanda mig 
lucre 
(AHG, Co 237, f. 
25v, 1361-III-02) 

1348 Caldes M. 2 s. 6 d.  

Comanda mig lucre 
(AHG, CL 32, 
f.113v, 1348-II-1) 1369 Cassà S. 6 s. 

Comanda mig 
lucre 
(AHG, Cs 1, f. 8v, 
1369-VII-29) 

1348 Caldes M. 2 s. 6 d. 

Comanda mig lucre 
(AHG, CL 32, 
f.113v, 1348-II-1)     

1348 Caldes M. 3 s.  

Comanda mig lucre 
(AHG, CL 32, 
f.113r, 1348-II-1)     

1349 Caldes M. 11 s. 4 d. 

Debitori 
(AHG, CL 34, 
f.131v, 1349-IX-28)     
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1353 Caldes M. 20 s.  

Comanda mig lucre 
(AHG, CL 46, f.5r-
5v, 1353-VIII-12)     

1362 Caldes M. 11 s. 11 d. 

Comanda mig lucre 
(AHG, CL 61, f.49r-
49v, 1362-X-31)     

1364 Caldes M. 12 s. 3 d. 

Comanda mig lucre 
(AHG, CL 70, 
f.190v, 1364-XI-29)     

1364 Caldes M. 30 s. 3 d. 

Comanda mig lucre 
(AHG, CL 70, 
f.211v-212r, 1364-
XII-16)     

1365 Caldes M. 25 s. 2 d. a  

Comanda mig lucre 
(AHG, CL 71, f.77v, 
1365-X-20)     

1365 Caldes M. 10 s. 5 d.  

Comanda mig lucre 
(AHG, CL 71, f.83r-
83v 1365-X-27)     

1365 Caldes M. 11 s. 11 d. 

Comanda mig lucre 
(AHG, CL 71, f.83r-
83v 1365-X-27)     

1367 Caldes M. 26 s. 6 d.  

Comanda mig lucre 
(AHG, CL 77, f.65v-
66r, 1367-VIII-16)     

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera, Monells, Corçà i Sant Feliu de 
Guíxols (AHG). 

 
a. Descrit com un porc ‘gran’. 
 

 Aquests animals formaven part de ramats més aviat petits, que rarament 

superaven els 10 exemplars. Eren custodiats als masos, alguns dels quals 

podien disposar d’algun tipus de construcció per a usos de cort de porcs. En 

tractar-se encara de menys animals, els albergs (urbans o els capmasos) eren 

també espais aptes per a habilitar corts. Francesc Pol de la Bisbal sabem que 

l’any 1363 tenia un sol porcell a casa seva (alberg)824. Eventualment, els porcs 

també eren pasturats a la muntanya, tal i com ho acredita, per exemple, el 

Privilegi reial concedit a Llagostera l’any 1241 pel qual es permetia als pagesos 

de pasturar els porcs als boscos de Caulès, Lloret i Tossa825. Generalment, 

eren alimentats amb segó provinent dels blats826, amb glans827 i també amb 

alguns tipus d’herba la naturalesa de la qual les fonts no precisen.  

 Els porcs escassejaren al nord de les Gavarres, mentre que a l’oest, 

molt més abundants, haurien quedat integrats en els circuits comercials de la 

ramaderia que tenien com a objectiu abastir la ciutat. La presència de 

                                            
824 AHG, Notaria de Monells, Mn 1 (1363-I-29). 
825 MALLORQUÍ, Elvis; VARAS, Montse, “El privilegi...”, op. cit. 
826 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 17, f. 110r-110v (1340-XI-28); CL 23, f. 137r-137v 
(1343-VIII-4). 
827 Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 565, f.134v-135r (1349-XII-7) i també AHG, 
Notaria de Girona, Gi-04, 2 (1329-VII-25). 
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productes derivats (salats) del porc als inventaris dels masos acredita a la 

vegada el consum pagès d’aquest producte, que constituïa la principal 

aportació càrnica a la seva dieta. 

 
9.3.6. L’apicultura 
 
L’apicultura és una activitat fugissera, que resta insuficientment 

estudiada pel període baixmedieval. De fet, la documentació de tipus notarial 

no aporta un nombre massa elevat d’actes que hi facin referència. Tot i que a la 

taula 30, que recull totes les transaccions de bestiar estrictament 

documentades, només se n’hagin inclòs dues (40 ruscs en total) relatives a 

l’apicultura, la documentació disponible ofereix d’altres notícies, de caràcter 

indirecte. A partir de la col·lecció de documents i notícies que s’han aplegat a la 

taula 48, s’intenten proposar les característiques generals d’aquesta activitat 

econòmica.  

Les abelles eren criades en ruscs artificials, dels quals se n’extreia tant 

la mel com la cera, productes que posteriorment havien de ser separats i 

processats. La cera verge o cerut, específicament, es fonia, es colava i 

s’emblanquia en un procés encara mal conegut per a l’àmbit català828. Aquests 

processos en tot cas sabem que requerien d’un gran volum d’aigua bullent per 

a fondre el producte – procés durant el qual la cera es desprenia d’impureses - 

i també de certa perícia a l’hora de blanquejar-la al sol. Atenent al gran nombre 

de ruscs que generalment es documenten junts, a l’especialització del procés i 

a la identitat d’alguns dels actors implicats, pot intuir-se que l’apicultura al 

territori estudiat era una activitat orientada al mercat. Amb tot, hi ha indicis de 

que als masos també es donà una apicultura de menor escala destinada a 

obtenir cera, tal vegada per a l’autoabastament.  

Els criadors d’abelles, quan ho feien, preferien de transferir els ruscs a 

través de compravendes a crèdit: no es documenta ni tan sols una comanda de 

bestiar que hi faci referència. L’any 1354 Pere Martí, originari de Solius i que 

                                            
828  Afortunadament comptem amb els treballs de VELA AULESA, Carles, “El control de la 
candeleria de la cera a Barcelona. Una visió diacrònica (s.XIV.XVI)” in CLARAMUNT, Salvador 
(coord.), El món urbà a la Corona d'Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta : XVII Congrés 
d'Història de la Corona d'Aragó = Congreso de Historia de la Corona de Aragón : Barcelona. 
Poblet. Lleida, 7 al 12 de desembre de 2000 (III), Universitat de Barcelona, Barcelona, 2003, p. 
1065-1083; IDEM, Especiers i candelers a Barcelona a la baixa edat mitjana: testaments, família 
i sociabilitat, Fundació Noguera, Barcelona, 2007, 2 v. 
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vivia al veïnat del Vilar de Santa Cristina d’Aro, vengué a Pere Andreu, el 

carnisser de Sant Feliu, 40 ruscs (abeys) amb totes les seves abelles que tenia 

al lloc de Sespinedes, a la parròquia de Sant Feliu829. Se n’havien de pagar 140 

s. Sabem que l’operació no fou saldada completament fins l’any 1360. 

Un altre exemple proper en el temps i en l’espai és el d’Arnau Boada, un 

ganxó que vengué al seu veí Nicolau Madrencs l’any 1355 la notable quantitat 

de 88 ruscs amb els insectes i els fruits corresponents 830 . Els tenia a 

Vilartagues i en un lloc anomenat, de forma indicativa, Sabeya. El preu 

convingut era de 300 s., dels quals Madrencs pagà 60 s. a l’acte, i la resta 

sabem que foren saldats al cap de dos anys (1356-VIII-2). 

 Amb aquests i amb els altres exemples recollits a la taula 48, es 

constata la uniformitat del preu dels ruscs d’abelles quan eren en plena 

activitat, que en el període se situa entre els 2 s. i 3 s. 6 d. Els  ruscs i els 

productes que se n’obtenien es trobaven estesos arreu de la societat rural 

baixmedieval i, a més, gaudien de certa valorització. Valgui d’exemple el cas de 

Sibil·la, muller de Guillem Ganiguer, senyora útil del mas Ganiguer de Santa 

Cristina d’Aro, que l’any 1355 reconeixia que en temps de la gran mortaldat, el 

seu marit havia aportat al matrimoni, entre d’altres objectes i bestiar, un cert 

nombre d’abeys831. 

A tenor d’altres notícies també recollides a la taula, els ruscs buits, 

estocats a dins dels masos, podien tenir un cost força inferior. Per això un sol 

rusc que fou venut en encant públic a Caldes amb d’altres objectes d’un mas 

fou taxat en 15 d. l’any 1348 832 . O un any més tard, en idèntiques 

circumstàncies, dos ruscs es venien per tan sols 12 d833. El valor de rusc 

estava en funció de la captació d’una colònia d’abelles i de la seva viabilitat. 

Els ruscs eren dipositats en llocs aïllats, en general elevats i a les 

proximitats dels boscos. Espais on no sembla que hi hagués activitat agrícola. 

Prova, encara avui, de l’encimbellament de l’apicultura és la toponímia 

                                            
829 AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 9 (1354-XII-23). El terme ‘abell’ o ‘abey’ significa 
rusc d’abelles o, alternativament, abellar, un conjunt de ruscs. Vegeu ALCOVER, Antoni M.; 
BORJA MOLL, Francesc de, Diccionari català-valencià-balear, Gràfiques Instar, Barcelona, 1968-
1969: ‘abell’. 
830 AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 635, f.189r-189v (1355-X-1). 
831 AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 635, f.130v-131r (1355-VII-22). 
832 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera,  CL 565, f. 18r (1348-V-22). 
833 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera,  CL 565, f. 73r-73v (1349-III-7). 
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fossilitzada a la zona, com ara els dos Puigs dels Abells, un entre Calonge i 

Sant Feliu; l’altre, a Sant Cebrià dels Alls834. 

  Per aquest motiu, l’apicultura pot aparèixer relacionada amb d’altres 

activitats pròpies de terrenys marginals o erms. És el cas dels ruscs del lloc dit 

Candel o Candell del cas 16 de la taula 48, que gràcies a d’altres fonts sabem 

era un domini boscós del monestir ganxó, a tocar del camí de Tossa, i on s’hi 

plantava vinya835. Així mateix, l’any 1368 el pedrer de Sant Feliu, Pere Torroella 

vengué a Bernat Guerau, durant 6 anys, una terra boscosa al Puig Rodó de 

Romanyà, juntament amb una altra terra plena de mòdegues d’un jornal de bou 

d’extensió (0,2 ha) que es deia Sa Morató i que era a prop de la mayola (i.e. la 

vinya) de Bernat Guerau836. En aquest segona peça de terra en concret, 

Torroella hi retenia el dret a collir els glans, a palaer els suros i també a ruscgas 

inde habere. L’arrendament de les terres en aquest cas tenia un preu molt 

modest (3 s. per any), element que podria estar indicant la marginalitat 

d’aquests espais. També el carboneig i l’apicultura apareixen com dues 

activitats que ocupaven els mateixos espais i persones. Bernat Blandric, de qui 

sabem era un home de mas de Lloret que diversificava els seus negocis 

produint carbó vegetal a la muntanya, també posseïa ruscs d’abelles. Així, l’any 

1343 assegurava al seu avalador en una operació que implicava la compra a la 

bestreta d’un carregament de carbó i l’entrega al port de Lloret, que si faltava al 

compromís –és a dir, no entregava la mercaderia - i l’avalador se’n veia afectat, 

el recompensaria entregant-li 5 ruscs837. A les muntanyes de Tossa, de la seva 

banda, l’any 1334 l’anaper Gracià Nicolau veia retingudes les seves rabasses i, 

també, un rusc a raó d’un deute que no coneixem838. 

La relació entre aquestes activitats econòmiques (el carboneig, el suro, 

la vinya, la recol·lecció de llenya, l’apicultura i segurament també la producció 

                                            
834 COROMINAS, Joan, Onomasticon Cataloniae: els noms de lloc i noms de persona de totes les 
terres de llengua catalana, Curial, Barcelona, 1989-1997, v. 2, p. 8.  
835 AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 22, f. 43r-43v (1368-V-29).  
836 AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 22, f. 6v-7r (1368-IV-15).  
837 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 23, f. 72r (1343-I-27).  
838 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 8, f.89r (1334-XI-21). Els anapers o fabricants 
d’anaps confeccionaven aquests recipients d’ús domèstic amb fusta, especialment rabasses i 
sembla que, també, algun tipus de bruc. L’any 1345 el procurador dels Montcada establí a 
Ramon Llogaia, anaper que vivia al puig de Llagostera, en un bosc de Lloret perquè hi pogués 
recollir les rabasses. Tal i com era costum, estaria obligat a viure i aprimar el bruc (ciffos) a 
Caldes i a Llagostera. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 27, f.79v (1345-I-3). 



CRÈDIT I MOROSITAT A LA CATALUNYA DEL SEGLE XIV. EL CAS DE LA BARONIA DE LLAGOSTERA 

 

398 

de calç i l’extracció de terra de paraire839) podria indicar la dificultat de combinar 

certes ocupacions econòmiques amb una agricultura i ramaderia intensives, i la 

necessitat de cercar indrets més o menys apartats per dur-les a terme -sobretot 

quan l’activitat tenia un cert volum-840. Tal i com ha explicat Maria Antonia 

Carmona Ruiz per al cas andalús, existia una clara prevenció a l’hora de 

combinar la ramaderia, especialment la dels ovicaprins, amb l’apicultura, ja que 

ovelles i cabres feien malbé els ruscs841. Tampoc l’agricultura o l’horticultura 

tenien una bona convivència amb la cria d’abelles, que eren insectes que 

podien perjudicar-ne la producció. Carmona Ruiz cita explícitament les 

relacions entre els criadors d’abelles i la vinya, que molt sovint compartien 

espais de forma conflictiva. Per això l’autora recull diverses ordenances 

municipals que limitaven temporalment la presència dels ruscs a la vora de les 

vinyes, prohibint-n’hi la col·locació entre el moment que el raïm madurava i la 

verema842. No pot descartar-se que aquest també fos el cas de les Gavarres i 

del seu entorn, tot i que de moment no s’ha documentat cap conflicte entre 

l’apicultura i d’altres activitats, ni tampoc cap regulació pública. 

 Hipotèticament, la relació espacial entre l’aprofitament del suro i 

l’apicultura podria resoldre també una de les moltes incògnites sobre aquest 

darrera activitat. Si Carmona Ruiz ha explicat que a l’Andalusia medieval els 

ruscs eren fets de fang, d’espart o de suro, al territori de les Gavarres, l’àmplia 

disponibilitat d’aquest darrer material a la baixa edat mitjana, n’hauria indicat la 

seva utilització843. Tanmateix, no disposem encara de cap notícia directa que 

acrediti la forma o el material del qual estaven fets els ruscs, tot i que sabem 

del cert que eren transportables.  

                                            
839 Per algunes anotacions sobre la terra de paraire, una argila esmèctica que s’extreia per a 
emblanquir teixits, vegeu MARCÓ I MASFERRER, Xavier, “La diferenciació pagesa…” op.cit., 
p.137. 
840 El propi aïllament hauria generat la temptació del furt, com en el cas que es documenta l’any 
1343, quan Bernat Pedrosa fou acusat de robar ruscs a les muntanyes de Caulès. Vegeu AHG, 
Notaria de Caldes-Llagostera, CL 23, f.75v (1343-II-10).  
841 CARMONA RUIZ, Maria Antonia, “La apicultura sevillana a finales de la Edad Media”, Anuario 
de Estudios Medievales, 30/1 (2000), p. 394 i ss.  
842 CARMONA RUIZ, Maria Antonia, “La apicultura sevillana…”, op.cit., p. 395. Vegeu també el 
cas de l’apicultura del segle XV a les comarques de Castelló documentada per APARICI MARTÍ, 
Joaquín, “De la apicultura a la obtención de la cera. Las ‘otras manufacturas medievales’ de 
Segorbe y Castellón”, Millars. Espais i Història, 21 (1998), p.37 i ss. 
843 El material més adient per a fer els ruscs era, precisament, el suro, sempre segons AGUSTÍ, 
Miquel, Llibre dels secrets… op.cit., f.184v. 
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Atenent a la identitat d’alguns dels actors implicats en el negoci de 

l’apicultura que es recullen a la taula 48– mercaders i titulars d’altres oficis que 

no eren els de pagès – pot començar-se a intuir que aquesta no era en general 

una activitat de gestió directa, sinó que és probable que es delegués la cura 

dels ruscs a persones especialitzades. N’és un exemple el cas d’Agustí Fuster 

(cf. cas 8 de la taula 48), propietari de ruscs de la vila de Caldes, que sabem 

era un personatge ben situat en el pla socioeconòmic, que a més actuava com 

a procurador i batlle de les rendes de diferents cavallers del territori844. El 

nombre important de ruscs localitzats en alguns dels documents apuntaria en 

aquesta direcció. De la comercialització dels productes apícoles del territori 

encara no se’n pot dir pràcticament res, tot i que disposem d’alguna notícia que 

indicaria que almenys una part de la producció era duta per via marítima fins 

als centres consumidors845.  

Amb tot, la hipòtesi d’una apicultura únicament orientada al mercat i 

controlada per les elits locals trontolla si fem atenció a d’altres notícies relatives 

a la punció exercida sobre els masos i els seus habitants per part dels senyors 

feudals. L’any 1354, Bernat Nadal de Santa Cristina d’Aro reconeixia esser 

home propi i soliu del monestir de Sant Feliu ja que el seu pare, Nicolau Nadal, 

ja ho havia estat846. A banda de fer els homenatges acostumats al procurador 

de l’abat, es comprometia a pagar, en reconeixement de la servitud, 1 lliura de 

                                            
844 Entre la dècada de 1330 i 1340 es documenta a Agustí Fuster, de la vila de Caldes, implicat 
en activitats de préstec de forma sostinguda. Vegeu-ne tan sols alguns exemples a AHG, 
Notaria de Caldes-Llagostera, CL 12, f.16v-17r (1335-V-15); AHG, CL 17, f. 10r (1340-I-26); CL 
23, f. 69r (1343-I-20); CL 29, f. 75r (1346-VI-19). Aquest personatge també actuà com a 
procurador d’alguns dels cavallers i membres de la baixa noblesa del territori, com ara el 
llinatge de Mont i la branca caldenca dels Cruïlles. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, 
CL 20, f.27v-28r (1340-XII-18) i CL 22, f.119r-119v (1342-V-29). A tall d’anècdota, sobre la 
biografia de Fuster també sabem que hauria comès incest amb la seva cunyada Cèlia, de qui 
tingué una criatura. L’acusat arribà a un acord amb la cort de Caldes, que li concedí l’absolució 
a canvi d’un pagament de 300 s., que l’home va satisfer puntualment en els terminis 
convinguts. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 17, f. 77v (1340-VIII-7). 
845 És el cas del dret de treta concedit l’any 1351 al mercader Pere Benet de Sant Feliu de 
Guíxols per a exportar a Mallorca la notable quantitat de 100 quintars de cera. Vegeu de 
GUILLERÉ, Christian, “De Torroella de Montgrí à Tossa: les Catalans et la mer (fin XIIIe-XIVe 
siècle)”, Quaderns de la Selva, 13 (2001), p. 107-108.   
846AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 9, f.4r (1354-VIII-1). 
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cera cada Nadal (l’any 1366 sabem que 1 lliura de cera nova era valorada, a 

Caldes de Malavella, en 2 s.847).  

Els censos generals prestats a raó de la tinença de les peces de terra 

podien també incloure la cera. Així, sabem que en un lloc anomenat La Sala de 

la parròquia de Calonge, un camp travessat pel Rifred que era del domini 

directe del castell de Monells, a banda dels lluïsmes i del delme tributava un 

cens anual d’1 lliura de cera, que també s’havia de fer efectiva per Nadal848. 

Fins i tot les finques urbanes podien tributar un cens fixe en forma de cera. És 

el cas de l’alberg amb patis i hortet del nucli urbà de Caldes pel qual es pagava 

1,5 lliures de cera, a banda d’1 gallina pels patis, al senyor directe, Galceran de 

Cruïlles849. 

L’aprofitament forestal també podia estar gravat amb una prestació en 

forma de cera, tal i com s’acredita l’any 1317 als boscos de Lloret, on el titular 

del mas Pujol pagava a la pabordia de la Catedral i a castlà de Lloret una 

“forestariam” en forma de pells, de caça i també de cera850.  

L’ocupació d’un mas i el reconeixement de servitud a una senyoria, la 

detenció de terra i de finques urbanes en emfiteusi, o l’accés als boscos eren 

                                            
847  AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 70, f.451v (1366-V-4). Vegeu d’altres 
reconeixements de domini i d’afocament pels quals es prestaven lliures de cera; de Pere 
Puigalt, de Caldes de Malavella, respecte al seu senyor Gispert Fulcarà, el sagristà segon de la 
Seu de Girona: ADG, Notularum G-5 f, f.35r-35v (1324-XII-28); de Guillem Eimeric de Sant 
Sadurní de l’Heura, respecte al seu senyor, el bisbe de Girona: ADG, Notularum, G-15, f.61v 
(1341-II-19); de Pere Cabeça, de la Torre de Cartellà de Maçanet de la Selva respecte al seu 
senyor, el cavaller Berenguer Cartellà: AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 22, f.21v (1342-
I-12); d’Arnau Saura de Vidreres respecte al seu senyor Ramon Arnau de Bedó, cavaller que 
vivia a Caldes: AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 18, f. 55v (1350-IX-14); de Francesca 
Bofill de Llagostera respecte al seu senyor, l’abat del monestir de Sant Feliu de Guíxols: AHG, 
Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 5, f.12r (1351-XI-3); dels ocupants del mas Ginesta de 
Vall-llobrega, de domini directe de l’abat de Sant Feliu de Guíxols: AHG, Notaria de Sant Feliu 
de Guíxols, Sfe 643, f.125v (1365-IX-27). L’any 1366 el donzell Ramon Port, que tenia 
residència a Caldes de Malavella, no acceptà la redempció de Brunissenda Cladera –dona 
verge- a canvi dels 2 s. 8 d. acostumats, amb el suplement d’una lliura de cera. El donzell 
demanava fins a 60 s. perquè argumentava que la dona era en realitat hereva del mas Cladera 
d’Amer. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 70, f. 451r-451v (1366-V-4).  
848 AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 886, f. 54v-55v (1362-XI-2). En el cas del mas 
Bevià de Madremanya, els seus ocupants pagaven 1 lliura anual al titular d’una desena part del 
domini directe, que era el bisbe de Girona. Vegeu AHG, Notaria de Monells, Mn 162, f.92v 
(1333-I-2). 
849 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 42, f.122r-123r (1352-XI-16). Aquesta finca fou 
revenuda l’any 1366 encara obligada als mateixos censos: AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, 
CL 70, f. 407r (1366-I-26). Vegeu la compravenda d’una altra finca urbana del mateix nucli urbà 
i senyoria directe per la qual tambés es prestava un cens en forma de cera: AHG, Notaria de 
Caldes-Llagostera, CL 58, f. 47v-48r (1359-V-18).  
850 Arxiu Capitular de Girona, Pabordia de novembre, Capbreu de Lloret de 1317, f.14v-15r 
(1317-VI-13). Citat per MALLORQUÍ, Elvis, Parròquia i societat... op. cit., p. 210. 
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compensats, en diferents espais, amb prestacions en forma de cera. Això 

s’observa a les Gavarres i el seu entorn al llarg del període estudiat. Un fet que 

hauria d’indicar que el manteniment i explotació dels ruscs estava més estès 

del que poden deixar entreveure les actes estrictament comercials. A tall 

d’hipòtesi, és possible que existís una mínima producció de mel i de cera en els 

masos. Aquesta producció hauria servit per a abastir la unitat familiar i per a 

satisfer els censos, i hauria entrat al mercat només de forma informal. De tot 

plegat en podrien ser testimoni els impostos indirectes que gravaven el 

producte851.  Com l’aviram i els ous, la mel i la cera podien esser productes 

àmpliament estesos però en en canvi documentats tan sols de forma marginal. 

La cera, un cop treballada i preparada per al consum, prenia la forma 

d’un pa arrodonit i pla (panem). Sobre les qualitats de la cera produïda o 

consumida a les Gavarres, res o gairebé res pot dir-se encara. Es constata que 

no tots els tipus tenien la mateixa valoració, possiblement perquè no eren de la 

mateixa qualitat o fins i tot perquè n’hi havia que procedia de processos de 

refosa de material que anteriorment ja havia cremat. No devia ser igual la poca 

cera prestada com a cens anual per la tinença d’un mas que els 5,5 cortons 

d’aquest producte que el cavaller llagosterenc Guillem Roig devia al sagristà de 

Vilademuls per deixes d’alguns familiars seus, i que valien l’equivalent a 2 

bous, 1 vaca, 6 porcs, 1 cira i 2 veixells852. La cera emprada per la noblesa pot 

ser considerat un producte de luxe, així com la d’importació i que es produïa, 

preferentment, a les terres de l’Ebre o a Barberia853.  

Amb tot, és l’àmbit parroquial que ofereix més referències al consum de 

cera. Les candeles o ciris fets d’aquest producte cremaven permanentment als 
                                            
851 El ja citat redelme o vintè de Cruïlles preveia la tributació de 1/20 sobre totes les mesures de 
mel i de cera. Vegeu AHG, Notarial de Monells, Mn 172 (1361-XI-14). En el mercat de la Bisbal, 
l’any 1371 es pagava una onzena part de diferents productes provinents del bosc: calç, llenya, 
carbó, mel i cera. Vegeu ADG, Lletres, U-64, f.57r-v-58r (1371-X-17). A la vila de Valls, l’any 
1394, hom havia de declarar el nombre de ruscs ja que, si la mel o la cera no eren venudes, es 
tributava igualment en funció d’un valor estimat. Vegeu MORELLÓ BAGET, Jordi, “Els impostos 
sobre la renda a Catalunya: redelmes, onzens i similars”, Anuario de Estudios Medievales, 27/2 
(1997), p. 936. 
852 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 33, f. 79r-79v (1348-VII-1). 
853 En tenim tan sols una notícia. L’any 1361, en el marc d’una tempesta marítima, un lleny 
armat hagué de recalar al port de Sant Feliu. La nau havia carregat 4 costals de cera a la platja 
de València i es dirigia a Cotlliure. En el transcurs de la tempesta part de la mercaderia s’havia 
mullat (balneace) i deteriorat (consumace). Això generà un conflicte entre el mercader, de 
Castelló d’Empúries, i el patró de lleny, de Tortosa, en el qual la cort del batlle de Sant Feliu es 
veié obligada a fer de mitjançera, Vegeu AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 19, f.163r-
163v (1361-I-14). Desconeixem, per tant, si aquestes ceres que participaven en el tràfic marítim 
eren consumides al territori gavarrenc. 
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altars i en cada celebració litúrgica, de manera que el seu finançament estava 

rígidament establert854. En aquest sentit, un bon nombre de censos eren pagats 

amb o per adquirir cera, incloent l’anomenada torta, que era una deixa 

testamentària – el nom pot ser també un indicatiu de la forma que prenia el 

producte - que garantia la il·luminació dels temples durant les misses pels 

difunts 855 . En canvi, tot i que alguns inventaris de masos o habitatges 

testimonien la presència de canelobres 856 , sembla que les espelmes 

majoritàriament utilitzades per a la il·luminació domèstica eren fetes amb seu 

del porc, que era un producte molt més econòmic. 

 L’apicultura constitueix un camp inèdit d’estudis per a la historiografia 

europea. La documentació disponible proporciona abundants notícies sobre 

aquesta activitat econòmica, que estava orientada al mercat i també a 

l’autoabastament de la pagesia. La cera, d’extensió massiva per a usos litúrgics 

de cada temple, sabem que no només provenia de l’exportació, sinó que els 

circuits comercials devien incorporar la producció local.  

                                            
854 L’any 1360 hi ha constància d’una disputa entre els membres de l’obreria parroquial de 
Santa Cristina d’Aro i el sagristà. Els enfrontava el control –i probablement també la reutilització 
i revenda de la cera cremada- de les espelmes de més d’una lliura de pes deixades per devoció 
al temple per part dels feligresos. AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 19, f.93r-94r 
(1360-X-29). 
855 Vegeu referències a les tortes a AHG, Notaria de Monells, Mn 162, f.82-84r (1332-XII-11) i a 
Notaria de Caldes-Llagostera, CL 33, f.61v (1348-V-26). L’any 1364, a Sant Feliu de Guíxols, 
els marmessors del testament de Pere Borrell compraren sucre (zuquera) i cera per a la 
sepultura. Vegeu AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 19, f.198r (1364-II-23). 
856 Vegeu per exemple l’inventari de l’alberg de Sant Feliu habitat per Jaume Esquirol i la seva 
muller Francesca, que inclou un canelobre: AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, 4 (4), f. 
100v (1350-XII-23).  
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Taula 48. Ruscs a les Gavarres i el seu entorn. Recull documental (1329-1368) 
 

ref. data ref.doc. tipus 
documental 

Venedor –  
actor 
documental 

Comprador – 
actor 
documental 

n.ruscs preu parròquia Veïnat -
microtopònim 

Loc. dels 
ruscs 

Notes 

1 1329-XII-27 AHG, CL 
3, f.95r-
97v 

inventari de 
castell 

inventari del castell de Cassà de la 
Selva 

1  Cassà de 
la Selva 

 castell  

2 1334-XI-21 AHG, CL 
8, f. 89r 

empara immobilització instada per Guillem Prat 
de Tossa sobre les pertinences de 
Gracià Nicolau, anaper 

1  ?  ?  

3 1335-VIII-9 AHG, CL 
9, f.98r-
98v 

inventari de 
mas 

inventari d’un mas desconegut 1  Franciac  domus  

4 1343-II-10 AHG, CL 
23, f.75v 

ferma de dret 
per robatori 

Bernat Pedrosa  ruscs  Caulès  muntanyes  

5 1346-III-27 AHG, CL 
29, f.54r 

empara immobilització instada per homes de 
Caldes sobre el mas Fornaca 

3  Caldes de 
M. 

 ?  

6 1346-V-6 AHG, CL 
29, f.65r 

empara immobilització instada per homes de 
Vidreres sobre el mas Morell 

15  Caulès  bosc  

7 1348-V-22 AHG, CL 
565, f.18r 

encant públic venda pública d’objectes del mas 
Cantallops 

1 1 s. 3 
d. 

Caldes de 
M. 

 ?  

8 1348-VI-16 AHG, CL 
33, f. 73r-
73v  

compravenda  Agustí Fuster Arnau (...) i 
Guillem Guerau 
(de Vidreres) 

14 40 s. Caldes de 
M. 

 ?  

9 1349-III-7 AHG, CL 
565, 
f.73r-73v 

encant públic venda pública d’objectes del mas Ariol 2 1 s. Caldes de 
M. 

 ?  

10 1349-IX-9 AHG, CL 
565, 
f.115r  

empara immobilització instada per Bernat 
Banyut sobre el mas Bedó 

7  Caldes de 
M. 

 ?  

11 1350-X-23 AHG, Sfe 
4(4), 
f.64v 

definició de 
drets 

Brunissenda 
Pagès (de Sant 
Amanç) 

Bernat Mercader 
(de Solius) 

tots els 
ruscs 

 ? Canyela bosc Havien estat del 
rector de Solius 

12 1353-III-7 AHG, CL 
40, f. 
68v-69v 

inventari de 
mas 

inventari del mas Hospitaler 20  Cassà de 
la S. 

Bellsolà mas  

13 1354-XII-23 AHG, Sfe 
9 

compravenda Pere Martí (de 
Sta. Cristina) 

Pere Andreu, 
carnisser 

40 140 s. St. Feliu G. Sespinedes bosc  
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14 1355-VII-22 AHG, Sfe 
10, 
f.130v-
131r 

àpoca de 
donació 
nupcial 

Sibil·la Ganiguer Guillem Ganiguer abeyls  Santa 
Cristina 
d’Aro 

 ?  

15 1355-X-1 AHG, Sfe 
635 

compravenda Arnau Boada Nicolau Madrencs 88 300 s. St. Feliu G. Vilartagues i 
Sabeya 

?  

16 1357-II-24 AHG, Sfe 
12, f.76r-
76v 

compravenda Pere Roquí, 
pescador 

Nicolau Groart, 
mercader, i 
Jaume Martí, 
ferrer 

30 99 s. St. Feliu G. Candel bosc  

17 1358-XII-1 AHG, Sfe 
16, 
f.156v-
157r 

definició de 
deutes 

Nicolau Saquet 
(de St. Feliu de 
G.) 

Berenguer 
Saquet (de Bell-
lloc) 

abeyls  Bell-lloc  mas  

18 1365-VI-9 AHG, CL 
70, 
f.307v  

àpoca d’un 
deute 

Ramon Granell, 
sastre (de Caldes 
de M.) 

Pere Marges (de 
Blanes) 

abeyls 60 s. Maçanet 
de la S. 

 ?  

19 1367-X-25 AHG, CL 
77, f. 
121v-
122r 

definició d’un 
deute 

? Guillem Noguera 
(de Santa 
Seclina) 

50  Caulès  ? deixa 
testamentària 
que contenia els 
ruscs 

20 1368-IV-14 AHG, CL 
22, f.6v-
7r 

compravenda 
de terra ad 
tempus 

Pere Torroella, 
pedrer 

Bernat Guerau ruscgas 
inde 
habere 

 Romanyà 
de la S. 

 modaguera la parcel·la conté 
alzines i pot 
contenir ruscs 

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera i de Sant Feliu de Guíxols (AHG). 
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9.3.7. Aviram, coloms, gossos i animals salvatges 
 

 A banda del bestiar enumerat fins aquest punt, en els masos sabem que 

hi convivien d’altres animals, especialment l’aviram, els coloms de cria i potser 

marginalment, els gossos. Alhora, els pagesos estaven en contacte amb 

d’altres bèsties salvatges, que eventualment caçaven per a completar la dieta.  

Alguns autors ja han assenyalat l’escassa presència de l’aviram a la 

documentació de tipus comercial (compravendes, comandes)857. De fet, les 

gallines no apareixen ni una sola vegada en les actes aplegades per aquest 

estudi; sí que ho fan les oques, però només a Caldes i de forma clarament 

testimonial (cf. taula 30). Tot i que eventualment devien entrar en circuits 

comercials, s’intueix que aquests animals es criaven per a l’engreix i el consum 

d’ous i ocasionalment, de la carn858. Amb tot, els censos prestats als senyors 

de la terra i dels espais erms en forma d’ous, capons, pollastres o gallines són 

un clar indicatiu de l’extensió d’aquesta cria pràcticament en tots els masos. 

L’any 1361, en un contracte a llauró d’una sèrie de parcel·les situades a 

Monells i a Sant Martí de Llaneres, a Pere Cebrià li concediren la possibilitat 

d’engreixar polls i gallines a la vora del capmàs, amb els quals podria satisfer 

omnes census gallinarum et caponum qui fuit per dictis terris et possesionibus 

ac vineis859. Així, els 34 parells de gallines que l’any 1363 Arnau Flota, batlle 

dels Montcada a Llagostera, havia percebut dels masos, foren revenuts als 

pollastrer de Barcelona Dalmau Gombau, en una operació que podia repetir-se 

cíclicament, suposar una font d’ingressos regular per a la senyoria860. A través 

d’aquesta notícia sabem que alguns dels animals criats als masos i que 

conformaven les prestacions senyorials, eren en darrera instància consumits a 

les taules barcelonines i més probablement, a les de Girona. 

                                            
857 Per a l’època moderna, per exemple, ho ha constatat GIFRE, Pere, Els senyors útil… op.cit., 
p. 374. 
858  Així pot entendre’s, per exemple, el nom de la plaça de les Gallines, ubicada a les 
proximitats de la plaça del mercat de Caldes. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 58 
f.87r (1360-XI-1). D’altra banda, vegeu la provisió per una vídua, a qui li fou concedida la 
possibilitat de tenir duo paria gallinarum de forma permanent al mas de Sant Sadurní de l’Heura 
en el qual convivia amb el seu fill: AHG, Notaria de Monells, Mn 162 (1332-X-20). Les plomes 
de gallines i especialment d’oca també devien tenir alguna funció en el mas: potser per a omplir 
coixins i roba de llit, tal i com confirma HERRERA, Alonso de, Libro de agricultura… op. cit., 
f.150v. En l’inventari del mas Quart de Franciac de l’any 1335 es trobaren algunes quantitats de 
plomes de gallina. Vegeu, AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 13, f.27r-27v (1335-X-23). 
859AHG, Notaria de Monells, Mn 172 (1361-VI-5). 
860AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 61, f. 225r (1363-III-6).    
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 Els documents no solen ser precisos amb el nombre de gallines i 

d’altres aus que s’aplegaven normalment als masos, tot i que és evident que el 

corral format per 20 aus, entre pollastres i gallines del mas Viu de la parròquia 

de Santa Cristina d’Aro, era un contingent que es trobava una mica per sobre 

de la majoria d’exemples a l’abast861. 

Una altra au criada als masos foren els coloms, que eren custodiats en 

els colomars, estructures abastament citades a la documentació, presents 

arreu del territori estudiat, i generalment contigües a camps de conreu on no 

s’hi plantaven cereals862. Tot i que aquesta au també era apreciada per al 

consum humà, la finalitat darrera d’instal·lar colomars era la d’acumular els 

excrements dels ocells, que barrejats amb fems d’altres bèsties, eren aptes per 

a adobar les terres. Els colomars no eren tancats, i les aus volaven lliurement 

pel territori. Per això els estols devien ocasionar conflictes amb els productors 

de cereals. Per aquest motiu l’any 1296 les ordinacions penals ja citades per a 

Sant Sadurní de l’Heura prohibien caçar o matar coloms cum aliquo ingenio863, 

una interdicció que repetia un ban públic l’any 1373 per al terme de Monells, en 

aquest cas especificant que no se’ls cacés ni amb ballesta, ni amb filats, ni amb 

cap altre artifici864.  

Aquestes darreres prohibicions són de fet similars a les que pesava 

sobre la falconeria, que era una activitat exclusiva per als estaments 

privilegiats865, i també sobre la cacera d’altres animals que formaven part, 

directament, de les propietats dels senyors del territori866.  

                                            
861 AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, 4 (4), f.65v-66r (1350-X-25). Al mas Bonet de Santa 
Seclina l’any 1349 tan sols hi havia un parell de gallines i al castell de Cassà, l’any 1329, n’hi 
havia 6 parelles, a més d’un gall. Vegeu, respectivament, AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, 
CL 565, f. 126r-127r (1349-XI) i CL 3, f. 98v-102v (1329-XII). Sobre l’aviram, vegeu també 
l’epígraf següent. 
862 Vegeu tan sols a tall d’exemple la compravenda d’una vinya i terra a Madremanya in qua 
sedet unum quodam columbario: AHG, Notaria de Corçà, Co 235, f.52-53r (1352-IX-9). O 
encara, a la mateixa localitat, una altra adquisició d’un camp de terra, també amb colomar, que 
havia estat edificat pel venedor de la parcel·la: AHG, Notaria de Corçà, Co 237, f.11r-11v 
(1361-II-3). 
863 Vegeu ADG, 17, 150, f.17-18 (1296-I-8). Editat per MARQUÈS, Josep Maria, “La senyoria 
eclesiàstica...”, op.cit.  
864 AHG, Notaria de Monells, Mn 215 (1373-VII-30).  
865 L’any 1348 un home de Franciac fou processat per haver capturat falcons dins de la batllia 
de Caldes i no haver-los dut, de seguida, a la cort. AHG, Notaria de Caldes-Llagostera,  CL 32, 
f.130v (1348-III-3). Sobre la falconeria, vegeu OGGINS, Robin S., “Falconry and medieval 
status”, Mediaevalia, 12 (1986), p. 43-55. 
866  És el cas del paons i de les oques del castell de Monells, que l’any 1380 van ser 
especialment protegits amb un ban públic que impedia que ningú els fes mal. A més, en 
aquesta ocasió també és prohibí que s’utilitzessin tesures i parats –diferents arts de caça – a 
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Als masos, algunes famílies pageses també hi tenien gossos, tot i que 

són rarament documentats. No sabem amb precisió quina funció acomplien; tal 

vegada eren una ajuda útil en la pastura dels ramats. Amb tot, sospitem que la 

convivència entre tantes espècies d’animals no devia resultar fàcil, tal i com ho 

acredita l’incident protagonitzat l’any 1368 pels gossos de Pere Pradell i Pere 

Riera, del veïnat d’Aiguabona de Caldes que mossegaren i feriren una truja de 

Guillem Barceló867. 

En darrer terme, sabem que els homes de les Gavarres caçaven conills i 

senglars per a completar els seus ingressos o l’alimentació familiar868. L’any 

1329 Guillem Ventalló de Sant Mateu de Montnegre reconegué al cavaller 

Ramon d’Escala que tenia unes cases sota el seu domini directe en aquesta 

parròquia869. A banda d’obligar-se a pagar-li un formatge, o bé una quantitat de 

diners en cas de no disposar de formatges, Ventalló reconegué que, si se li 

moria un bou o un vedell, li entregaria una cuixa. A més, li feu prometença que 

de qualsevol senglar, urso vel cabirol vel alia bestia salvatge que morís al mas, 

li cediria ¼ de la peça. Sembla que la referència als óssos podia estar tipificada 

per la tradició documental, perquè no es té constància d’aquest tipus de fauna 

en el territori en època medieval. En canvi, sembla que els cèrvids sí que 

tingueren presència al territori. A banda d’aquesta referència als cabirols, 

disposem de la notícia d’un parell de cérvols (cervariorum) que foren 

custodiats, probablement en un tancat al bosc, a càrrec d’Arnau Vendrell de 

Cassà de la Selva. La custòdia generà un plet sobre la propietat tan dels 

cérvols com dels seus fruits -que possiblement eren les banyes i també la carn-

i l’acta del qual ens ha arribat fins a dia d’avui870. 

                                                                                                                                
l’entorn de la vila i castell de Monells: no més a prop d’un tret de ballesta. Vegeu AHG, Notaria 
de Monells, Mn 215, f.s. (1380-I-7).  
867 Els gossos van ser finalment confiscats per la cort local. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-
Llagostera, CL 583, f.36v (1368-XI-4). Ben diferents devien ser aquests cans dels esplèndids 
llebrers que el comte d’Empúries es feu portar a Monells des la vila d’Almenar, al Segrià. Vegeu 
AHG, Notaria de Monells, Mn 172 (1361-VI-19). 
868 En alguns masos es localitzen peces de roba fetes de pells de conill que devien formar part 
d’un mercat mes aviat local i d’autoconfecció. Vegeu per exemple la capa vermella amb pell de 
conill (cerogelorum) localitzada al mas Hospitaler de Cassà de la Selva: AHG, Notaria de 
Caldes-Llagostera, CL 36, f. 101v-103r (1350-IV-13). 
869 Notaria de Girona, Gi-04, 2, s.f. (1329-XI-14). 
870 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 569, f.54r-54v (1370-II-10). A Anglaterra s’han 
estudiat les reserves senyorials on es custodiaven els cérvols en semillibertat, que eren caçats 
per la carn. Tan sols a partir dels darrers segles medievals la cacera del cérvol es convertí en 
un marcador social de l’aristocràtica. Vegeu MILESON, Stephen A., “The importance of parks in 
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9.3.8. A mode de conclusió 
 

L’any 1332 Gilabert de Cruïlles convidà a menjar carns el comte 

d’Empúries en el seu castell. El mateix comte, Pere d’Aragó, cinc anys enrere 

havia participat en un festí (comviviolo) organitzat per Ot de Montcada a Caldes 

de Malavella. En aquesta cita sabem que hi menjaren un vedell871. Durant el 

Nadal de 1340 Ot de Montcada organitzà una festa que durà tres dies i a la 

qual convidà a diversos cavallers i peons. Celebrada al castell de Llagostera, 

s’hi consumiren carns, moltons i porcs que el baró havia comprat per un mínim 

de 395 s. a diferents productors del territori872 . El vescomte de Cabrera un any 

després s’assegurà de disposar de carn per atipar-se durant la seva estada al 

castell de Sant Iscle de Vidreres873. Encara durant els primers anys de la 

dècada de 1340, Guillem Ramon de Montcada –possiblement el germà d’Ot874-  

visità diverses vegades la vila de Caldes per tal de prendre els banys 

(balneabat se) a l’alberg de Bonanat Boïga. Un prohom local, Boïga disposava 

d’una piscina d’aigües termals al seu propi alberg. Durant aquestes estades, el 

Montcada també procurà que el carnisser local l’abastís suficientment de 

carns875. Evidentment, aquests i d’altres exemples proporcionen informació 

sobre les pautes de consum de la noblesa. Però pel que fa als temes d’interès 

d’aquest capítol, desvelen que les Gavarres i els territoris circumdants eren un 

espai ben proveït de bestiar. Aquest bestiar servia no únicament per a omplir la 

taula dels senyors feudals en les seves estades esporàdiques, sinó sobretot 

per a abastir el mercat urbà, que com la vila de Sant Feliu de Guíxols, requeria 

estar pus abondada e suficient de carns876 i també per alimentar la població 

pagesa. 

                                                                                                                                
fifteenth-century society” in CLARK, Linda (ed.), The fifteenth century, Boydell Press, 
Woordbridge, 2005, p.19-37. 
871 Vegeu, respectivament, AHG, Notaria de Monells, Mn 162 (1332-III-30) i Notaria de Caldes-
Llagostera, CL 3, f.92r (1329-V-8).   
872 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 20, f.70r-70v (1341-II-12); CL 20, f. 79r (1341-II-19); 
CL 20, f. 98v-99r (1341-III-12); CL 20, f. 101v (1341-III-19); CL 20, f. 113v (1341-IV-2).  
873 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 21, f. 102v (1341-X-22).  
874  Vegeu MONJO GALLEGO, Marta, “Noves aportacions a l’arbre genealògic de la família 
Montcada, senyors de la baronia d’Aitona”, Acta historica et archaelogica, 26 (2005), p. 327-
343. 
875 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 21, f.122v (1341-XI-26); CL 25, f.110v (1343-XI-18). 
876 Vegeu el contracte d’establiment de la carnisseria a AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, 
Sfe 385 (1367-XII-11).  
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 En aquesta secció s’ha descrit com una part important del bestiar era 

custodiada als masos amb finalitats comercials; per a ser destinada al mercat. 

Superant la dissociació que se sol atribuir en la relació entre l’agricultura i la 

ramaderia mediterrànies, els pagesos d’aquesta zona aconseguiren consolidar 

un sistema de cria, engreix i comercialització dels animals que en conjunt 

adquirí dimensions importants. Aquest fou un procés que no estigué exempt de 

conflictes, tant de caràcter ecològic, de convivència espacial, com de 

compaginació dels ritmes de treball. 

 Amb tot, es detecten una sèrie d’indicis que apunten que a mitjan segle 

XIV s’havia assolit un punt d’equilibri entre l’agricultura i la ramaderia. Tan 

abans com després de la Pesta Negra, aquesta convivència probablement 

incentivà millores en els rendiments d’una i altra activitat. Entre aquests factors 

cal destacar l’aportació regular de femades al camp i la construcció de 

colomars, l’extensió de farraginals i el treball més intensiu sobre els guarets, i 

en alguns casos, l’estabulació. El tancament de terres i l’especialització 

territorial en animals concrets (per exemple, la disjunció ovelles-cabres a la 

plana i la muntanya) haurien també propiciat la convivència entre activitats 

econòmiques. Finalment, cal enumerar el fet que la ramaderia podria haver 

assolit una naturalesa convertibe; és a a dir, que els pagesos s’hi podien 

dedicar més o menys activament en funció de la conjuntura o de les 

possibilitats del mas, i també canviar de tipus de bestiar depenent de la 

conjuntura i/o de les necessitats del mercat877. La mecànica de la comanda de 

bestiar, que permetia tant prestar el propi bestiar com custodiar el d’altri, fou la 

solució jurídica que facilità tota aquesta dinàmica. 

S’ha descrit com alguns animals més que no pas d’altres van ser 

integrats en les xarxes comercials per a proveir la ciutat. En aquest punt cal 

citar especialment els ovicaprins i potser també els porcins. En aquesta xarxa 

convergien la necessitat de la pagesia de diversificar les seves inversions amb 

les condicions favorables que oferia el medi per als tractants de bestiar. 

Aquestes facilitats eren d’una banda la proximitat amb el centre consumidor, la 

ciutat de Girona. De l’altra, el fet que la pagesia que es feia càrrec del bestiar ja 

estava plenament integrada en les dinàmiques comercials. A banda de 

                                            
877 Tal i com fou descrit per CAMPBELL, Bruce M.S, “Agricultural Progress in Medieval England: 
Some Evidence from Eastern Norfolk”, Economic History Review, 36, 1 (1983), p. 26-46. 
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comendataris del bestiar, aquestes famílies conformaven la clientela habitual 

de l’oferta de productes manufacturats o del mercat del diner. De fet, tots 

aquests mercats que se citen no són destriables un de l’altre, tal i com ho 

demostren per exemple les cessions d’animals en comanda que eren 

acompanyades de préstecs de numerari. Aquesta era una operació complexa 

que molt probablement tenia com a conseqüència el reforçament de la relació 

client-proveïdor. 

Paradoxalment, durant el període 1330-1370, la participació directa de 

mercaders gironins o d’altres ciutats fou bastant limitada i en tot cas sempre 

més activa al vessant oest de les Gavarres (Cassà de la Selva, Caldes de 

Malavella) que no pas al nord. Els proveïdors locals, el perfil dels quals 

s’estudia en l’epígraf següent, podrien haver actuat d’intermediaris per fer 

arribar el bestiar a la ciutat. La feble penetració del capital gironí en aquest 

mercat probablement respectà les relacions de producció existents en l’àmbit 

pagès, caracteritzades per la relativa autonomia de la pagesia a l’hora d’escollir 

les seves opcions productives878.  

 Al marge de l’activitat ramadera que se centrava en l’engreix, els 

pagesos també accedien al mercat per a comprar i rebre en comanda animals 

que formaven part de l’equipament agrícola i que n’eren la principal força de 

tracció: els bous i els equins. Alguns d’aquests darrers animals, especialment 

les mules, eren els més costosos d’entre la cabanya de bestiar i possiblement 

també els més cars de mantenir. Alhora, conformaven el mercat més 

professionalitzat, amb una certa concentració de capital arreu de les localitats 

en estudi.  

 En funció de l’ús i de l’orientació més o menys comercial de cada animal, 

en les pàgines precedents s’han apuntat algunes dades sobre la seva situació 

geogràfica. En síntesi, s’ha assenyalat la concentració d’ovelles al vessant nord 

de les Gavarres i en canvi de porcins al vessant oest. També s’ha indicat la 

tendència dels masos dels llocs més muntanyosos a agrupar un major volum 

de cabres (on particularment destaca la Vall d’Aro). Finalment, al vessant nord 

de les Gavarres sembla detectar-s’hi una major especialització en els equins. 

                                            
878 En tot cas, la imatge global és més complexa. Tal i com hem vist anteriorment, en d’altres 
mercats – per exemple la draperia a Caldes de Malavella – la presència de capitals exògens es 
feia ben present i podia arribar a condicionar l’orientació productiva dels masos.   
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Les vaques i els bovins presenten una distribució general. Aquesta 

esquematització, a tall de conclusió, pot desenvolupar-se amb més detall a 

través de casos concrets. Vegem per concloure els exemples de Cruïlles, de 

Sant Cebrià dels Alls i de Santa Pellaia (cf. mapa 5). 

 
Mapa 5. Mercat de bestiar de Cruïlles, Santa Pellaia i Sant Cebrià dels Alls (s. XIV) 
 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 
La primera era una parròquia extensa i força poblada, que contenia  tres 

nuclis agrupats (el castell de Cruïlles i el seu barri879, la vila de Sant Miquel de 

Cruïlles i el veïnat o salvetat de Rabioses), i on l’any 1319 hi vivien 166 

famílies; xifra que el fogatjament de 1378 reduïa fins a 63880. La parròquia 

                                            
879 Vegeu una referència a aquest barri, en la compravenda d’un immoble a AHG, Notaria de 
Caldes-Llagostera, CL 54, f. 120v-121r (1358-VI-23). Sobre els barris dels castells, vegeu la 
nota 196. 
880 Vegeu Mallorquí, Elvis, “Homes, viles i masos (Cruïlles, 1319)”, in TO, Lluís; CONGOST, Rosa 
(eds.), Homes, masos… op.cit. i alhora REDONDO GARCÍA, Esther (ed.): El Fogatjament 
general… op.cit. Sobre Cruïlles, vegeu MALLORQUÍ, Elvis, El Monestir de Sant Miquel de 
Cruïlles a l'edat mitjana: estudi i edició dels documents (1035-1300), Ajuntament de la Bisbal 
d’Empordà, La Bisbal d’Empordà, 2000. 
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comptava majoritàriament amb masos a la plana, però també n’hi havia una 

desena als veïnats de la muntanya (per exemple, a la zona coneguda amb el 

nom de Tapioles). Amb la documentació disponible, sabem que els homes de 

Cruïlles van incorporar un mínim de 122,5 caps de bestiar a les seves 

explotacions entre 1332 i 1369 a través de 48 operacions on s’hi detecten 43 

cognoms –probablement pagesos de mas- diferents. D’aquests animals, el 

46,5% (57 exemplars) foren ovelles, que van ser rebudes en comanda pels 

titulars del mas Prat (15 ovelles i 11 anyells el 1334) i del mas Carreres (30 

ovelles, 6 moltons i 6 anyells el 1333, el 1364 i el 1365) a la vila de Cruïlles, i 

del mas Ponts (5 moltons, el 1369) al veïnat de Salelles. Aquestes explotacions 

es trobaven a la plana, en els contraforts de les Gavarres. A Cruïlles, després 

de les ovelles, els animals que més van ser requerits al mercat foren les 

vaques, amb 33 exemplars (26,9%), seguides de les cabres, amb 10 (8,2%, 

totes en una sola comanda)881. Els porcs hi tenien una presència reduïda (6 

exemplars, el 4,9%).  

 Sant Cebrià dels Alls era un espai més compacte, a la muntanya, format 

per 33 masos l’any 1319, que n’eren 28 el 1378882. Amb la documentació 

consultada es compten 76,5 animals incorporats pels habitants dels seus 

masos entre 1332 i 1365 en un total de 13 actes comercials protagonitzades 

per persones provinents de 8 masos diferents. En contrast amb Cruïlles, en 

aquesta localitat destaca l’absència d’ovelles i en canvi la proporció majoritària 

de cabres, que sumen un 37,9% del total de caps de bestiar (29 exemplars), 

seguides de bon a prop pels porcs (25 animals, el 32,7%). Les vaques 

representen el 22,9% (17,5) del bestiar883.  

 Per últim, Santa Pellaia, era una parròquia també de muntanya però 

l’església de la qual i una petita cellera custodiaven el camí principal de Monells 

a Cassà de la Selva que travessava les Gavarres. L’Elvis Mallorquí ha 

documentat que entre 1314 i 1315 comptava amb 21 masos, que el 1378 

n’eren 17884. Es documenten 6 actes comercials de bestiar amb 6 masos 

diferents d’aquesta localitat entre 1342 i 1367, pels quals s’incorporaren 20 

                                            
881 Es compten 8,5 bous en mans d’homes de Cruïlles (6,9%) i 8 equins (6,5%). 
882 Mallorquí, Elvis, “Homes, viles i masos (Cruïlles, 1319)”, in TO, Lluís; CONGOST, Rosa (eds.), 
Homes, masos… op.cit. i REDONDO GARCÍA, Esther (ed.): El Fogatjament general… op.cit. 
883 Els equins són 3 (3,9%) i els bous 2 (2,6%).  
884 MALLORQUÍ, Elvis, Parròquia i societat... op. cit., p.152. 
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animals. A banda de les ovelles, que representen la meitat dels caps de bestiar, 

hi destaquen els ases, amb 5 exemplars (25%)885. Aquests darrers van ser 

comprats o rebuts en comanda per 5 masos diferents: Vilar, Roses, Canet, 

Soler i una família de la qual ens manca el nom. 

 La mostra és aclaridora perquè confirma la tendència, sobretot a 

l’Empordà, a repartir les ovelles a les zones planes i les cabres en hàbitats 

forestals i de muntanya. L’especialització regional havia concentrat la cria de 

porcs a l’oest de les Gavarres, mentre que el nord era un animal més rar. A la 

vegada, s’acredita la presència més o menys general dels bovins (tant bous 

com vaques), que podia ser el tipus de bestiar amb una demanda més 

inelàstica. Per últim, és significativa la presència d’ases en un lloc de trànsit 

com Santa Pellaia, una bèstia que els pagesos podrien haver utilitzat per a 

carregar vitualles, eines i productes agrícoles cap a Cassà de la Selva i Caldes 

de Malavella que, sempre en funció de la documentació consultada, apareixen 

com les places comercials cap a les quals els habitants de Santa Pellaia tenien 

més tirada. 

 
9.4. Els homes i els animals 

 
En l’epígraf precedent s’ha treballat amb les actes notarials produïdes 

per a sancionar les transaccions de bestiar. Com que s’han emprat dades 

seriades de diferents localitats, s’han pogut induir pautes de consum territorial, 

les variacions cronològiques, i fins i tot la connexió entre espais comercials. 

Amb tot, la família pagesa, que era el principal actor d’aquest negoci, ha estat 

fins aquí allunyada del discurs principal. Per a concloure aquest capítol, les 

darreres pàgines focalitzen sobre la unitat primària de producció i de consum 

del nordest català; el mas. L’objectiu és ara descriure un mas tipus i la seva 

dotació de bestiar, a més d’apuntar d’altres particularitats regionals detectades. 

Per aquest propòsit sobretot es prenen en consideració els inventaris dels 

masos i els llistats de bestiar. A la vegada, es testeja la possibilitat de descriure 

els masos mitjançant les actes emanades pels òrgans jurisdiccionals del 

territori. Encara amb el focus posat sobre la unitat domèstica, més endavant 

l’epígraf s’interroga sobre la freqüència d’accés dels masos al mercat de 

                                            
885 També es compten 4 porcs (20%) i 1 bou (5%). En canvi no es documenten transaccions ni 
per cabres ni vaques.  
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bestiar, per les dependències clientelars que s’hi detecten i per la posició dels 

masos com a clients, i a la vegada, com a tractants d’animals. Per aquests 

darrers tres objectius s’ha focalitzat sobre el cas de Cassà de la Selva, una 

parròquia gavarrenca particularment ben estudiada i per la qual disposem d’una 

massa documental destacable. En darrer terme, es descriu l’activitat d’un dels 

tractants de bestiar de Cassà de la Selva, Bonanat Alagot. El seu perfil serveix 

per traçar pautes de comportament econòmic i social dels actors que a les 

darreries de l’edat mitjana van involucrar-se en la ramaderia comercial.  

 
9.4.1. Inventaris i relacions de bestiar. Una instantània dels masos 

 
El 24 de novembre de l’any 1352 un home anomenat Guillem, que era el 

procurador de Berenguer Bous, de Madremanya, va encarregar-se de cedir el 

mas Bous a un tal Pere Carbús, de Parlavà886. Carbús podria viure a l’alberg 

del mas, treballa-hi les terres i recollir-ne la meitat dels productes agrícoles al 

llarg dels següents sis anys. Les llavors serien costejades a mitges, entre en 

Bous i en Carbús. El mas segurament contenia una certa extensió de vinya i 

d’oliveres, ja que el document especifica amb precisió el deure de Carbús 

respecte als ceps (fodiatis per tres annos ex predictis sex, però no calia que ho 

fes a la vinya anomenada Solades), i a més li concedia la potestat de quedar-

se tot l’oli produït a l’explotació. A l’hort, podria plantar-hi hortalisses i retenir-les 

totes per al propi consum. Finalment, Carbús rebia permís per a custodiar 

animals: tenere et mitere gallinas et pullos, porchos et alium bestiarum grossum 

et minutum. Per a mantenir els bous podria plantar llegums així com una 

vessana de melca. Gràcies a aquesta descripció tan detallada s’evidencia que 

el mas Bous devia ser una explotació potent i probablement extensa, on hi 

convivien camps de conreu cerealícola que s’alternaven amb cultius farratgers, 

una zona d’horta, espais dedicats a la vinya i l’olivera, i que encara podia acollir 

un nombre d’animals sense determinar. A aquests animals no se’ls posava cap 

tipus de límit (ni pel que fa a la quantitat, ni tampoc a la tipologia), tal i com sí 

que passava en alguns contractes anteriorment esmentats. En aquest sentit, es 

permetia que una part de l’explotació es reservés a conreus específicament 

destinats a l’alimentació dels animals.  

                                            
886 AHG, Notaria de Corçà, Co 235, f.140v-141v (1352-XI-24). 
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Malauradament no s’ha localitzat cap inventari del mas Bous de 

Madremanya per a l’època baixmedieval, ni tampoc cap referència exhaustiva 

als animals que s’hi custodiaven, tot i que deurien conformar una cabanya 

considerable. El cas del mas Bous, comparat amb contractes ad laborationem 

descrits anteriorment, posa de relleu una primera evidencia: no totes les 

famílies custodiaven un volum comparable d’animals i de fet existien 

accentuades desigualtats. Això és detectable en algunes compravendes i 

d’altres actes comercials en les quals s’inclogué la totalitat del bestiar present 

en un mas en un moment determinat; especialment també en els inventaris 

post mortem o per tutoria. Vegem en primer terme algunes consideracions 

metodològiques sobre aquests darrers. 

Malgrat els inventaris dels masos aparentment siguin actes exhaustives, 

la font presenta alguns problemes d’interpretació. Tal i com recentment ha estat 

emfatitzat, els motius que empenyien el notari a elaborar l’inventari – a vegades 

era la mort del titular del mas; d’altres l’assignació d’una tutela- podien alterar, a 

la pràctica, la llista d’objectes designats887. Sembla clar en aquest sentit que en 

un inventari es feien constar en exclusiva el béns que eren propietat d’una sola 

persona - i.e. el difunt – per tal de certificar la transferència a qui en tingués 

drets. En conseqüència, podien no recollir-s’hi aquells objectes que si bé 

haurien estat físicament al mas i utilitzats en vida, no eren estrictament del 

difunt. El règim matrimonial podia alterar el resultat d’aquestes nòmines de 

béns. D’una banda, l’anomenada communia, en què tots els béns es 

compartien solidàriament entre els cònjuges i que solia donar-se en situacions 

de pobresa, possibilitava l’aparició del comú dels objectes en un eventual 

inventari. Mentrestant, per la mort d’un cònjuge que hagués aportat un dot al 

matrimoni – que era la forma més habitual de casar-se-, l’inventari recolliria tan 

sols els béns corresponents a una sola persona, o més específicament, un grup 

d’objectes valorats en funció de l’aportació que l’individu hagués fet inicialment 

al matrimoni. En aquest sentit, el bestiar que pertanyia a un o altre cònjuge, 

però també el que es trobava al mas cedit en comanda per un tercer -que com 

                                            
887  Seguim al respecte a ALMENAR FERNÁNDEZ, Luis, “Los inventarios post mortem de la 
Valencia medieval. Una fuente para el estudio del consumo doméstico y los niveles de vida”, 
Anuario de Estudos Medievales, 47, 2 (2017), p. 544 i ss.   
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hem vist, era una circumstància molt freqüent en les comunitats rurals- podria 

no localitzar-se en els inventaris.  

Vegem un exemple concret d’aquesta darrera casuística. L’any 1335 el 

mas Morell de Caulès, a la muntanya de l’Ardenya, disposava (més 

estrictament, el seu titular disposava) de 25 cabres i 7 porcs (cf. taula 49). 

Tanmateix, pot sospitar-se que la dotació habitual de cabres d’aquest mas era 

superior, ja que tenim ben documentat  que els seus titulars participaven en 

operacions de cria, per les quals comptaven amb la col·laboració d’altres veïns. 

Així, 11 anys després de l’inventari, el 1346, un mínim de 105 cabres i ovelles 

eren dins del mas, perquè les hi havien congregat. Tots aquests animals eren 

compartits entre el propi senyor útil del mas, Jaspert Morell, el seu veí Vendrell 

Coll i un home anomenat Pere888. És probable que el bestiar implicat en aquest 

tipus d’operacions col·lectives, malgrat estigués efectivament dins del mas, no 

fos inventariat. 

Amb les dades disponibles no hem estat capaços de determinar de 

forma conclusiva si, efectivament, els animals cedits en comanda no apareixen 

mai en els inventaris de cada mas; tampoc si les bèsties eventualment cedides 

fora del mas hi quedaven registrades889. Tenint en compte aquestes zones 

fosques que presenta la font, creiem que les dades obtingudes permeten tot i 

així de ser comparades, ja que els inventaris es produïen seguint criteris 

estàndards, que podien resultar comuns per a tot el Principat890.  

                                            
888 Vegeu una ferma de dret derivada de la controvèrsia sobre la titularitat d’aquest nombrós 
ramat, a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 29, f.95-96r (1346-IX-4).  
889 Pel cas de Sant Feliu de Guíxols disposem d’exemples posteriors que demostren que el 
bestiar en comanda hauria estat inclòs en els inventaris. Per exemple l’any 1412, l’inventari de 
béns del difunt teixidor Nicolau Joanals incloïa un cert nombre d’animals o de parts d’animals 
que eren de la seva propietat però que es trobaven col·locats en comanda en diferents masos 
de la Vall d’Aro, de Calonge i de Palamós. Vegeu AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, SFG 
715, f. 88r-94v (1412-IX-1 i 1412-X-15). Agraeixo aquesta notícia a Pere Orti Gost.  
890 Especialment després de la constitució Hac nostra dictada a les Corts de Perpinyà de 1351 
que establia que les vídues, just després de la mort dels marits, havien de fer inventari dels 
béns del cònjuge per tal d’ésser alimentades i mantingudes durant l’any posterior a la defunció. 
Vegeu Cortes de los antiguos reinos... op.cit., v.1, p. 394 i també PUIG FERRIOL, Lluís; ROCA 
TRIAS, Encarna, Derecho Familiar Catalán. Fundamentos de Derecho civil de Cataluña, Bosch 
Editors, Barcelona, 1979, v.2, p. 375-376 i 391-392. De la seva banda, Almenar també apunta 
com a dificultat per interpretar els inventaris el fet que no s’hi llistessin objectes de petit valor i 
d’altres venuts entre la defunció i la redacció de l’inventari. ALMENAR FERNÁNDEZ, Luis, “Los 
inventarios post mortem…”, op.cit., p. 548-550. Tal vegada també s’hauria de tenir en compte 
l’ocultació deliberada d’alguns objectes en els inventaris, pràctica per la qual l’any 1353 es 
perseguia a Pere Pellicer, de Ganix de Llagostera, tutor del l’hereva del testament de Bernat 
Domènec, de la mateixa localitat. A Pellicer se li retreia que omisistis aliqua bona ipsius pupille 



CRÈDIT I MOROSITAT A LA CATALUNYA DEL SEGLE XIV. EL CAS DE LA BARONIA DE LLAGOSTERA 

 

417 

En la taula 49 es presenta una nòmina de 53 relacions o inventaris de 

bestiar, que remeten però a 50 masos diferents. En aquest dossier hi ha tres 

masos pels quals comptem amb dues descripcions del bestiar elaborades en 

moments diferents: el mas Sols del veïnat de Sols de Cruïlles (1332 i 1333), el 

mas Morat de Caldes de Malavella (1336 i 1366) i el mas Hospitaler del veïnat 

de Bellsolà de Cassà de la Selva (1349 i 1353). Els llistats de bestiar dels 

masos es recuperen de diferents tipologies de documents: els ja esmentats 

inventaris (19) que van ser registrats tant en ocasió de la mort del titular del 

mas com de l’assignació de la tutela d’uns pupils i que incloïen, a banda de 

bestiar, els altres objectes domèstics; algunes compravendes de bestiar on 

l’acta indicava que es transferia la totalitat dels animals d’un mas, i que 

generalment funcionaven com a hipoteques (20), les comandes de bestiar per 

les quals aparentment també se cedia la cabanya sencera del mas (2), 

contractes a llauró i vendes ad tempus (3), i encara, empares i subhastes 

públiques per deutes en l’acta de les quals s’especificà que tots els caps de 

bestiar presents al mas es veien involucrats en la confiscació (9).  

Dinou d’aquests masos són de l’àrea de les Gavarres marítimes (Vall 

d’Aro, Vall-llobrega i Calonge), 14 de la plana de la Selva (incloent Riudellots 

de la Selva, Llagostera, Caldes, Franciac i Santa Seclina), 6 de Cassà de la 

Selva, 4 de Cruïlles, 3 de l’àmbit de l’Ardenya (Lloret, Caulès), 2 de Sant 

Sadurní de l’Heura, 1 de Monells i 1 de Sant Cebrià de Lledó. 

En total es compten 1.303 animals, dels quals el 58,6% eren ovicaprins 

(338 ovelles i 426 cabres), el 24,4% eren porcs (318 exemplars), el 9,4% 

aviram (es computen 123 aus diferents entre galls, gallines i oques), el 4,2% 

bous (55), el 2,3% vaques i vedells (15 vaques i 15 vedells) i el 0,9% equins (11 

ases i 1 una mula). La freqüència d’aparició de cada tipus de bestiar és similar 

a les dades anteriorment ofertes per les actes comercials (cf. taula 30), tot i que 

les aus, que en aquell cas resulten pràcticament absents, apareixen ara en un 

cert nombre d’inventaris. 

A la vegada, la taula 49 confirma una altra tendència que també s’ha 

observat anteriorment; l’adquisició o la comanda de grups realment petits 

d’animals. Tot i que efectivament els ramats de cada tipus d’animal eren 

                                                                                                                                
ponere et scribi facere in inventario quod vos fecistis de bonis dicte pupille. Vegeu AHG, Notaria 
de Caldes-Llagostera, CL 46, f. 122r (1353-XII-16).  
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reduïts, els masos estaven raonablement ben dotats de bestiar, i a més s’hi 

detecta certa diversitat. Cal advertir que cadascun dels inventaris localitzats 

incloïen bestiar, fet que dóna a entendre la ubiqüitat de la cria, present en tot 

tipus de masos.  

La majoria de masos concentraven entre 20 i 40 caps de bestiar (24 dels 

casos, el 45,2%), tot i que aquells que no criaven ni ovelles ni cabres 

generalment en tenien menys de 20 (aquests casos representen el 41,5% del 

total, 22 masos). Només 7 masos superaven la xifra dels 40 animals. En aquest 

sentit, dos exemples antagònics són els del mas Viu, de la parròquia de Santa 

Cristina d’Aro i el del mas Quart de Franciac. Vegem-los amb més detall. 

Reprenent l’advertència metodològica anteriorment introduïda, l’inventari 

del mas Viu, realitzat l’any 1350, incloïa només els béns comprats per la muller 

del titular del mas, Guillema891, i que anteriorment havien estat al mas Motgera. 

Un cop al mas Viu, els animals i objectes eren retinguts en comanda pel seu 

marit, Pere Viu, motiu pel qual se’n realitzà un inventari. Això vol dir que, a 

banda dels 60 animals introduïts en aquest recompte, és possible que el titular 

del mas ja tingués una dotació pròpia de bestiar, fet que podria donar una xifra 

encara més important per a l’explotació. L’inventari en qüestió assenyala un 

conjunt considerable de roba domèstica (13 peces), de roba de vestir (7 peces), 

d’eines de cuina (3), de recipients de fusta i de terrissa (10) o de gra (3 

mitgeres de mill, 3 de forment i 12 d’ordi). A més, tal i com s’indica a la taula 44, 

el mas comptava amb 22 ovicaprins (cabres negres i roges, ovelles de llana 

blanca), 1 vaca roja, 1 bou, 16 porcs grans i mitjans, i una vintena d’aus entre 

pollastres i gallines. De les ovelles se n’haurien obtingut les 6 lliures 

d’estamenya i de llana filada que també consten en la relació.  

Quinze anys abans, el 1335, el tutor dels pupils que eren titulars del mas 

Quart de Franciac feia inventari d’una explotació sensiblement més precària892. 

L’habitatge del mas Quart, que és on vivien els joves Ramon, Jaume i 

Guillema, fills del difunt Bernat Quart, es trobava quasi diructum. L’inventari 

revela un míser interior domèstic, amb 6,5 punyeres de mill i 1 mitgera de 

melca (és a dir, cereals poc valorats per al consum humà), 2 peces de roba de 

llit, 4 recipients, 5 sacs, 5 eines de treball agrícola, certa quantitat de plomes de 

                                            
891 AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 4 (4), f. 65v-66r (1350-X-25). 
892 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 13, f.27r-27v (1335-X-23).  
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gallina (però ja no la gallina), 9 estris de cuina, unes tovalles i, finalment, una 

sola vaca roja que creiem podia ser utilitzada tant per a proveir llet per als 

infants com per a fer-la treballar al camp. A més de destacar que tot plegat era 

de poc valor, el notari saldava el procés de redacció de l’inventari amb una 

expressió prou lacònica: hec et non alia inveni.  

Al marge de la resta d’objectes identificats, la diferència de bestiar entre 

un i altre mas (un mínim de 60 animals contra una sola vaca) és indicatiu de les 

desigualtats pel que fa al potencial de les explotacions pageses. Tot i que s’ha 

pogut constatar que la majoria de pagesos devien comptar amb bestiar893, la 

capacitat de custodiar, criar o de fer treballar més o menys animals també és 

un símptoma de les desigualtats existents en el si de les comunitats. Invertir-hi 

significava a la vegada invertir en productivitat agrícola, ja que les bèsties 

aportaven fems i força motriu per a les feines del camp. Tal i com veurem més 

endavant, alguns masos disposaven d’una important concentració de capital en 

forma de bestiar, fet que en alguns casos els permetria de passar a ser 

prestadors o venedors més o menys rutinaris del seu propi excedent d’animals, 

i a la vegada també prestadors de cereals o de diners als veïns més 

necessitats.   

 Si retornem a la taula 49, pot concloure’s que la dotació bàsica d’un mas 

incloïa porcins (de mitjana, 7 exemplars), ovicaprins (15 ovelles o 21 cabres de 

mitjana)894, 2 bous, i potser 1 vaca i 1 vedell, animals als quals s’hi podia afegir 

un cert volum d’aviram, sempre menys de 20 exemplars. Aquest mas tipus, que 

respon de les freqüències detectades en la col·lecció dels inventaris, indica que 

la majoria de famílies podien tenir, a banda d’animals de treball, bestiar per a 

l’engreix amb el qual podia participar-se en els circuits comercials i també 

proveir-se d’aliments (llet i derivats, carn, ous). 

 Amb més precisió, cal indicar que els porcins (porcells, porcs i també 

truges) eren presents en pràcticament tots els masos: 46 de 53, el 86,4%. 

Sense tenir en compte les truges, 36 masos disposaven de 10 porcs o menys. 

Tal i com també ha estat indicat, al vessant nord de les Gavarres els porcs, un 
                                            
893 Tal i com també detectà Masschaele en els inventaris elaborats l’any 1302 per a determinar 
el pagament de les recognitiones a l’abat Bury Saint Edmunds per part dels habitants del poble 
de Coney Weston, al comtat de Suffolk. Vegeu MASSCHAELE, JAMES, Peasants, merchants and 
markets. Inland trade in medieval England, 1150-1350,  Palgrave Macmillan, Basingstoke, 
1997, p. 45-46. 
894 Anteriorment ja s’ha indicat que els ramats de cabres solien ser més grans que els d’ovelles.  
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animal que hi era més rar, constituïen ramats més reduïts (amb l’excepció dels 

14 animals inventariats al mas Sols de l’any 1332). En canvi, les truges no 

solien passar de 4 exemplars en cada mas, potser perquè els costos de 

manteniment d’un animal gran i que a més podia parir dues vegades l’any – 

període durant el qual necessitava un suplement alimentari a base de farines - 

podien ser ben elevats895.  

 En el cas dels ovicaprins, els inventaris i nòmines de bestiar localitzats 

confirmen que les cabres van ser majoritàriament criades en els masos de 

muntanya, mentre que les ovelles eren un negoci prioritàriament de la plana. A 

la vegada, es confirma la tendència a separar ambdós grups d’animals que ja 

s’havia deduït a través de les actes comercials. Dels 33 masos que disposaven 

d’un o altre animal, tan sols una tercera part (11) custodiaven bestiar dels dos 

tipus. Amb tot, en els masos de la Vall d’Aro i per extensió de les Gavarres 

marítimes s’hi combinaven més freqüentment, segurament perquè les famílies 

tenien accés immediat als dos ambients (muntanya i plana). De fet, dels 11 

masos on aquests ramats apareixen junts, 8 són a l’espai comprès entre 

Calonge, Santa Cristina d’Aro i Sant Martí de Romanyà.  

 Vint-i-quatre dels masos identificats, que representen pràcticament la 

meitat d’explotacions, custodiaven bous. Aquests animals, la principal força 

motriu de l’agricultura al nordest català, pràcticament sempre es presentaven 

en parelles (entre 2 i 6 exemplars), perquè aquesta era la forma més habitual 

de conduir l’arada. Interpretat a la inversa, la meitat dels masos estudiats no 

disposaven de bous, fet pel qual podrien haver utilitzat d’altres animals 

llauradors en el tir. Tanmateix, dels masos que no custodiaven bous, tan sols 1 

tenia un ase, mentre 5 explotacions disposaven de vaques. És probable, per 

tant, que en moments de necessitat, aquests masos que no podien assumir el 

manteniment de bovins els demanessin prestats als veïns, per exemple en 

règim de comanda. Així, el ja esmentat mas Morell de Caulès rebia l’agost de 

l’any 1335 una empara contra el conjunt del seu bestiar, que si bé incloïa un 

cert nombre de cabres (25) i de porcs (7) aparentment no comptava amb 

animals llauradors (cf. taula 44). Tot i així, sabem que pocs mesos abans, a 

                                            
895 HERRERA, Alonso de, Libro de agricultura… op.cit., f.174r-175v. Ens inclinem a pensar que 
les 20 truges localitzades al mas Cifra de Santa Cristina d’Aro eren, realment, porques 
castrades. 
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l’abril d’aquell any (per tant, abans de la sega i de la trilla) el titular Pere Morell 

havia rebut precisament un bou en comanda de l’habitant de Caldes Simó 

Prat896. Disposem d’altres exemples en aquesta mateixa línia. En el precari 

mas Quart de Franciac, l’única vaca disponible a l’explotació possiblement no 

els era suficient per a treballar la terra, fet pel qual el tutor dels pupils ja 

esmentat – Francesc Quart – demanava un sol bou en comanda el febrer del 

1336, pocs mesos després de la redacció de l’inventari que havia deixat 

testimoni de la pobresa de la casa897. Els el prestà un dels pagesos més actius 

en el negoci de bestiar del territori, Arnau Colomers, del mas Colomers del 

veïnat de Serramala de Caldes. Sabem que l’animal li fou retornat més 

endavant sense cap incidència898. 

 D’altra banda, les vaques i vedells consten en 19 dels masos identificats. 

Es confirma per tant la tendència a custodiar un nombre certament reduït 

d’aquests animals; en cap dels casos es computen més de dos exemplars de 

cadascun en un sol mas. Els equins, de la seva banda, són presents en 12 

explotacions. L’aviram, que apareix en 14 actes, probablement estava més 

estès del que el propi dossier dona a entendre, ja que aquests animals són 

documentats pràcticament en exclusiva en els inventaris, i no en canvi a través 

de les actes que implicaven una transacció o una confiscació dels animals. 

D’aquesta manera pot concloure’s aquí que les aus no devien presentar un 

estricte interès comercial. 

 En darrer terme, és suggeridor el fet que els bous apareguin sobretot en 

masos on no s’hi custodiaven ovicaprins. Del total de 24 masos que tenien 

bous, només coincideixen amb cabres i ovelles en 8 casos. Donar-hi una 

explicació concloent és aventurat, però hipotèticament podria assenyalar 

l’especialització practicada pels masos en un o altre tipus de bestiar. 

                                            
896 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 13, f.100v (1336-IV-29). 
897 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 13, f.71v (1335-II-2). 
898 S’anoten dos exemples més de masos que sabem no tenien bous i que en demanaren en 
comanda. El mas Batlle, també de Franciac, comptava amb una cabanya limitada d’animals 
l’any 1338: 11 porcs (cf. taula 44). El 1342 Pere Batlle rebé un bou en comanda d’un tal 
Berenguer Cauleró. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 22, f.13v (1342-I-3). El mas 
Oloart del veïnat de Vilarnau de Caldes disposava de 36 animals l’any 1340, entre els quals 
tampoc hi havia bestiar de tir. Per això probablement quatre anys més tard hi ha notícia que 
Ramon Oloart demanava en préstec un bou al clergue, i possiblement familar seu, Guillem 
Oloart. AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 25, f.136r-136v (1344-I-05). 
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Amb tot, la composició de la cabanya de bestiar de cada mas era un 

element dinàmic. Això és sobretot observable en el cas dels masos pels quals 

disposem de dos inventaris. En poc més d’un mes entre el desembre de 1332 i 

el gener de 1333 el mas Sols de Cruïlles devia sacrificar, vendre o deixar en 

comanda una part dels porcs que tenia, i també un vedell (cf. taula 44). Entre 

1336 i 1363 (27 anys) el mas Morat havia augmentat la seva dotació d’ovelles 

(de 2 a 19), i en canvi podria haver-se desfet de la custòdia de bous, en un 

moment, precisament, en què la debilitat del mas s’evidencia per un encant 

públic que afectà totes les seves propietats. Entre el 1349 i el 1353 el mas 

Hospitaler continuava disposant d’una cabanya més aviat reduïda (3 i 7 

animals, respectivament), si bé en la darrera data hauria incorporat dos bous. 

A grans trets, sabem que els masos devien mantenir l’orientació 

productiva al llarg del temps, però el cicle de vida de l’explotació (l’envelliment 

dels titulars, per exemple) imposaven canvis en la dotació d’animals. L’accés 

més o menys freqüent al mercat per a dotar-se de nous animals és també un 

dels factors que indiquen la capacitat del mas per renovar la seva força de 

treball i les seves inversions productives. Més endavant s’aborda la freqüència 

amb la qual els masos accediren al mercat de bestiar.  
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Taula 49. El bestiar en els masos de l’àrea de les Gavarres (1328-1370) 
 

registre documental data tipus de document nom del mas localització veïnat 
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AHG, CL 3, f.41r-42r 1328-IX-06 inventari Caner Cassà S. cellera   4           4 
AHG, CL 4, f.71r 1328-XI-21 inventari per deutes Dorca Cassà S.    2   9 1       12 
AHG, CL 3, f.120r 1331-VIII-19 comanda de bestiar Parades Cassà S.   6    12 2       20 
AHG, Mn 162 1332-XII-03 compravenda bestiar Sescarreres Cruïlles  17     2    1a    20 
AHG, Mn 162 1332-XII-28 compravenda Sols Cruïlles Sols  29   1 13 1       44 
AHG, Mn 162 1332-XII-29 compravenda Gener Cruïlles  26    1 3        30 
AHG, Mn 162 1333-I-02 compravenda Barb St. Sadurní H. Salelles 30    2 1        33 
AHG, Mn 162 1333-I-02 compravenda Bofí St. Sadurní H.  23      4       27 
AHG, Mn 162 1333-I-02 compravenda Prat Cruïlles  25             25 
AHG, Mn 162 1333-I-06 compravenda Sols Cruïlles Sols  30    5 1       36 
AHG, Mn 161 1333-IV-24 compravenda Gort St. Cebrià Lledó   15    3        18 
AHG, CL 7, f.23v-24r 1333-VIII-09 inventari per tutela Riurans Caldes  11  2 1 1 9  1      25b 
AHG, CL 8, f.59v 1335-VIII-01 empara Morell Caulès   25    6 1       32 
AHG, CL 9, f. 98r-98v 1335-VIII-09 inventari per tutela ? Franciac       1     3 1  5 
AHG, CL 9, f. 97r-97v 1335-VIII-11 venda ad tempus Riera Caldes    4  1 5 1 1 1    5 18 
AHG, CL 13, f.27r-27v 1335-X-23 inventari per tutela Quart Franciac     1          1 
AHG, CL 13, f.127v 1336-IX-02 inventari per tutela Morat Caldes  2  6   7 1 1      17 
AHG, CL 15, f.27v 1338-XI-09 empara Batlle Franciac       9 2       11 
AHG, Sfe 1020 1339-XII-21 compravenda i comanda Marcó Sta. Cristina Aro  4 13    1 1       19 
AHG, CL 17, f.44v-45r 1340-V-16 encant públic Oloart Caldes Vilarnau 10 21    3 2       36 
AHG, CL 17, f.110r-110v 1340-XI-28 encant públic Cassà Lloret   24    2        26 
AHG, Sfe 625 1341-II-03 compravenda i comanda Llac Romanyà   12 60    10        82 
AHG, CL 22, f.48r 1342-II-21 compravenda Bartomeu Caldes Muga 25 4    2 1       32 
AHG, CL 27, f.136r-136v 1345-II-28 compravenda Valls Riudellots  S.  10  2   8        20 
AHG, CL 29, f. 76r-76v 1346-VI-22 empara Català Franciac   21  2 1 8        32 
AHG, Mn 168 1349-I-23 inventari per defunció Sescomes Monells    1 1  1  1   4 1  9 
AHG, CL 565, f.73v-74r 1349-III-07 encant públic Eimeric Franciac       4        4 
AHG, CL 36, f.s n.1 1349-VIII-26 inventari per tutela Sureda Cassà S. Serinyà   4   17 1    6 1  29c 
AHG, CL 565, f.126r-127r 1349-XI-02 encant públic deute Bonet Santa Seclina    1   2  1   2   6d 
AHG, CL 36, f.39v-40r 1349-XI-29 inventari Hospitaler Cassà S. Bellsolà    1 2         3e 
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AHG, CL 565, f. 134v-135r 1349-XII-07 encant públic deute Caulès Lloret    2   11 2       15 
AHG, Sfe 2 (5), f.198r 1350-III-03 compravenda i comanda Mahensa Sta. Cristina Aro  14 11 2   6 2       35 
AHG, Sfe 46, f.11r-11v 1350-V-04 inventari per defunció Basella St. Feliu Guíxols    1 1  7 1    9 1  20f 
AHG, Sfe 2 (5), f.288r 1350-VI-22 comanda de bestiar Vi Sta. Cristina Aro  9 10 1   10        30 
AHG, Sfe 4 (4), f.65v-66r 1350-X-25 inventari Viu Sta. Cristina Aro  12 10 1 1  16     20   60 
AHG, Sfe 46, f.27r-28r 1351-VIII-06 inventari per defunció Riambau St. Feliu Guíxols        3    19   22g 
AHG, Sfe 5 1351-X-29 compravenda i comanda Joan Fanals  15 15    4 1       35 
AHG, Sfe 642, f.17r-17v 1352-V-08 compravenda Otger Cassà S. Verneda   2 1  5 1 1      10 
AHG, Sfe 4(7), 16r-16v 1352-VIII-22 compravenda i comanda Reixac Bell·lloc   30   1 3 1 1      36 
AHG, CL 40, f.68v-69v 1353-III-07 inventari per tutela Hospitaler Cassà S. Bellsolà   2        4 1  7h 
AHG, Sfe 8 1354-IV-18 compravenda i comanda Morató Llagostera  14 22  1 1 5        43 
AHG, Sfe 1021, f. 132r-133r 1356-IV-03 contracte a llauró joveria de 

Vall-llobrega 
Vall-llobrega    4 2 1 4 2       13 

AHG, Sfe 46, f.127v-129r 1357-VIII-19 inventari per defunció Cifra Sta. Cristina Aro    2    20 1      23i 
AHG, CL 54, f.36v-37r 1357-X-23 contracte a llauró Colomers Caldes    2     1      3 
AHG, Sfe 19, 1362-V-16 compravenda Miquel Calonge  34 15            49 
AHG, Sfe 886, f.115r 1362-XII-21 compravenda Rafart Fanals  6     5 1       12 
AHG, Sfe 638 (1), f.16v-19r 1363-V-27 inventari per defunció Vilar Sta. Cristina Aro  2 5 1 1 1 5 1 1   15   32j 
AHG, CL 70, f.41r-41v 1363-XI-03 encant públic Morat Caldes  19     1        20 
AHG, Sfe 638 (1), f.45v-46v 1366-XII-18 inventari per defunció Sitjar Sta. Cristina Aro  18  2 1  11 2    7   41k 
AHG, Sfe 716 1367-III-24 compravenda Mateu Romanyà     1 1 1 1       4 
AHG, Sfe 969, f.8v-9r 1370-III-04 inventari per defunció Cases Romanyà    2  1 2 1    6 1  13l 
AHG, Sfe 969, f.9v-10v 1370-XI-08 inventari per defunció Eimeric S Bell-lloc   60 3   13 1 1   12   90m 
AHG, Sfe 969, f.14r-15r 1370-XII-17 inventari per defunció Vilaret Sta. Cristina Aro    2   6 1    5   14n 

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera, Monells i Sant Feliu de Guíxols (AHG). 
 
 

a. Es tracta d’un pollí.   b. En aquest mas també hi podrien haver hagut cabres, tal i com s’evidencia a AHG, Notaria de Caldes de Malavella, CL 23, f.111v-112r (1336-VI-22).   c. El 
mas també disposava de llana.   d. També tenia llana.   e. També devia tenir porcs, ja que hi consta sang de porc i cansalada.   f. Inventari treballat per ORTI GOST, Pere; TO FIGUERAS, 
Lluís, “Serfdom and Standards of Living of the Catalan Peasantry before and after the Black Death of 1348”, in CAVACIOCCHI, Simonetta (ed.), Schiavitù e servaggio nell’economia 
europea secc. xi-xviii. Atti della “Quarantacinquesima Settimana di Studi” 14-18 aprile 2013, Firenze University Press, Florència, 2014, p.169-170.  g. Ibidem.   h. Ibidem.   També tenia 
20 ruscs.   i. ORTI GOST, Pere; TO FIGUERAS, Lluís, “Serfdom and Standards...”, op.cit.   j. Ibidem.   k. Ibidem.   l. Ibidem.   m. Ibidem.   n. Ibidem. 
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9.4.2. El bestiar dels masos a través de les actes jurisdiccionals 
 
 Fins aquí s’ha constatat que els inventaris i les actes comercials 

ofereixen dades comparables. Ambdues fonts donen una imatge aproximada 

de les dedicacions pecuàries dels masos. En canvi, les actes jurisdiccionals 

proporcionen un tipus d’informació força diferent, relatiu al pes econòmic, i 

potser també cultural, atribuït a cada tipus d’animal.  

 La taula 50 s’ha elaborat a partir de les accions recollides en els 

registres de les corts jurisdiccionals de Caldes de Malavella i de Monells, a les 

quals els masos del territori estaven obligats a assistir per tal de resoldre les 

seves disputes. Molts d’aquests conflictes tenien a veure amb deutes impagats 

originats per crèdits personals o bé per compravendes que no havien estat 

completament satisfetes. Concretament, s’han seleccionat les comptades 

accions a la cort que indiquen, efectivament, que el conflicte havia estat 

provocat per la compra, el préstec o qualsevol altre acció relativa al bestiar: 116 

procediments en el cas de Caldes i 30 el de Monells. En canvi, s’han descartat 

un nombre major d’actes derivades de conflictes originats per d’altres motius 

que implicaven la requisa o la immobilització forçosa d’animals.  

 Els resultats en aquest cas resulten molt diferents als observats en les 

darreres seccions. Tant a Monells com a Caldes, en els períodes pels quals es 

disposa de documentació, els equins van ser el motiu de conflicte més 

recorrent: 38,8% dels casos a Caldes, 45 de 116; 43,3% a Monells, 13 de 30. 

Així, es constata que en les actes de tipus contenciós s’hi documenten, de 

forma majoritària, els animals més cars de la cabanya d’un mas, que són els 

que en conseqüència podien provocar més casos d’impagament. Tot i que 

sabem que el mas Riurans de Caldes l’any 1333 disposava d’un cert nombre 

d’animals (ovelles, bous, vaques, vedells, porcs i un ase) (cf. taula 49), només 

aquest darrer consta en una obligació de pagament efectuada per Guillem i 

Pere Riurans a Guillem Benjamí, de Caldes, i que derivava d’una demanada 

pel fet que faltaven 25 s. a pagar del cost de l’animal899.  

D’aquesta manera, pot considerar-se que la tinença de bestiar no 

activava, en general, processos conflictius d’endeutament, sinó que eren en 

concret els animals més cars i potser també més preuats a nivell simbòlic, que 

                                            
899 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 17, f. 91r (1340-IX-21).  
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provocaven els conflictes per impagament. La cabanya de bestiar era un actiu 

que s’adaptava a la mida i possibilitats de l’explotació, i per la qual no es 

detecta una activitat contenciosa especialment elevada. Tal i com demostra la 

mateixa taula 50, el sistema permetia que els litigants fossin cauts en les seves 

accions, raó per la qual la majoria d’actes corresponen a fases del procés que 

requerien o que havien requerit de certa negociació entre les parts (obligacions 

instades per deutes, acords, imposició de penes preventives...). En aquest 

sentit, cal concloure que la ramaderia -com de fet la majoria d’activitats 

comercials en les quals s’implicaven els homes dels masos- no originaven 

processos d’expropiació de la pagesia.  
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Taula 49. El bestiar del masos a través de les actes jurisdiccionals 
 
Subtaula 1. Accions a la cort jurisdiccional de Caldes de Malavella relatives al bestiar (1338-1343, 1345-1349, 1356-1360) 
 

Procediments a la cort bous 
altres 
bovins ovicaprins porcs equins aviram 

genèrics o animals 
no identificats 

combinatòria de 
bestiar gossos 

ruscs 
abelles 

Total 
procediments 

Clams 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Empares 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 5 
Subhastes 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 
Fermes de dret 1 0 1a 1 0 0 1 0 0 2 6 
Acords, manaments, penes 
preventives, sentències, bans 0 1 3 1 1 1 7 1 0 0 15 
Obligacions 18 11  8 43 0 3 2 1 0 86 
Total bestiar 19 13 4 13 45 1 14 3 1 3 116 
Font: AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 15; CL 17; CL 23; CL 574; CL 575; CL 29; CL 565; CL 53; CL 58 (llibres de la cort jurisdiccional).   a. Per una disputa per llana: 
AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 29, f. 56r (1346-IV-3). 
 
 
Subtaula 2. Accions a la cort jurisdiccional de Monells relatives al bestiar (1347-1370) 
 

Procediments a la cort bous 
altres 
bovins ovicaprins porcs equins aviram 

genèrics o animals 
no identificats 

combinatòria de 
bestiar gossos 

ruscs 
abelles 

Total 
procediments 

Clams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Empares 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 
Subhastes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fermes de dret 1 1 0 0 6 1 1 0 0 0 10 
Acords, manaments, penes 
preventives, sentències, bans 0 0 0 3  2 3 0 0 0 8 
Obligacions 1 1 0 2 6  0 0 0 0 10 
Total bestiar 2 2 0 5 13 3 5 0 0 0 30 
Font: AHG, Notaria de Monells, Mn 215; Mn 218; Mn 233. El primer i el darrer registre recullen, respectivament, crides públiques i fermes de dret en exclusiva. 
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9.4.3. El bestiar i els masos a Cassà de la Selva al segle XIV: un 

estudi de cas  

 
 A partir d’aquí es pretén reflexionar sobre la relació existent entre el mas 

i el mercat de bestiar; particularment sobre la freqüència de reposició de la 

cabanya, sobre les dependències clientelars i sobre la posició de cada mas, 

com a client o com a tractant, en el mercat. Per a fer-ho, els esforços s’han 

centrat sobre el cas de Cassà de la Selva. Aquesta era una parròquia extensa, 

que comptava amb masos en hàbitats diferenciats (n’hi havia a la plana, a la 

muntanya i fins i tot d’integrats a la cellera) i que com s’ha explicat 

anteriorment, el seu territori constituïa un node central de comunicacions entre 

la plana selvatana i les Gavarres, però també entre la costa i la ciutat de 

Girona.  

Un procés d’identificació de les explotacions de Cassà de la Selva ens 

ha permès de singularitzar-les, obtenint un total de 150 unitats familiars 

diferents que es mostraren més o menys actives en el mercat de bestiar entre 

1328 i 1371. Aquest tasca ha estat possible gràcies al conjunt d’actes 

corresponents a les sèries notarials del territori. També ho ha estat gràcies a 

les informacions proporcionades per treballs previs sobre aquesta localitat a la 

baixa edat mitjana, especialment els de l’Elvis Mallorquí i en Joaquim 

Mundet 900 . Mitjançant l’estudi de les capbrevacions, aquests autors han 

documentat un conjunt de 216 unitats familiars actives entre els segles XIII i 

XIV, de les quals 172 correspondrien a masos, i 44 a cases de la cellera901. En 

el cas de la nostra recerca, el conjunt d’actes comercials relacionades amb el 

bestiar proporciona una xifra de 21 cases de la cellera, 83 masos i encara 46 

unitats familiars de les quals no s’ha pogut precisar la naturalesa (si era bé una 

casa o una borda, o un mas), ni tampoc la localització en un o altre veïnat de la 

parròquia. La majoria podrien correspondre a masos, tot i que la documentació 

consultada no arriba mai a precisar el veïnat on estaven integrats. En d’altres 

casos, un cognom ja existent en un mas i una posició comercial concreta 

(majoritàriament, tractant de bestiar) apuntaria que la unitat domèstica era en 
                                            
900 MALLORQUÍ GARCIA, Elvis; MUNDET I CREUS, Joaquim, “Els remences de Cassà de la Selva, 
1488-1497” in GRAU, Dolors; MALLORQUÍ GARCIA, Elvis (coord.), Les guerres… op.cit., p. 52-81. 
També ens han estat enormement útils els diferents volums coordinats per MUNDET I CREUS, 
Joaquim de Toponímia dels veïnats de Cassà, Ajuntament de Cassà de la Selva - Arxiu 
Municipal de Cassà de la Selva, Cassà de la Selva, 2006-2017, 4 v. 
901 MALLORQUÍ GARCIA, Elvis; MUNDET I CREUS, Joaquim, “Els remences…”, op.cit. 
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realitat una casa de la cellera. Donat que les dades proporcionades per 

Mallorquí i Mundet (216 famílies) corresponen al conjunt d’observacions pels 

segles XIII i XIV, és molt possible que la xifra de 150 amb la qual es treballa 

aquí representi una majoria àmplia dels grups domèstics existents a Cassà de 

la Selva a mitjan segle XIV (cf. taula 51, a l’apèndix).   

El conjunt de masos que hem presentat pertanyia a diferents hàbitats. 

L’espai amb un major volum d’explotacions és Esclet, que amb la zona de 

Parades, i també amb un mas que es localitzava en el Pla (el mas Esteve), 

sumaria un total de 20 famílies. Segueix la zona de Serinyà, amb Bellsolà (i un 

indret anomenat Boc Mort - on hi havia un mas Riba - que creiem podia ser 

també en aquest espai), amb 13 masos. Perles en contenia 12, Sangosta i 

Ventallol, 9; i Llebrers, uns altres 9. Així, de fet, els masos que eren 

estrictament a la plana sumen un conjunt de 63 de les 83 (76%) explotacions 

d’aquest tipus. La resta de masos estaven integrats a la pròpia cellera (2) o bé 

eren als veïnats més muntanyosos de Verneda (amb Bruguera i Castellar), on 

hi havia 9 masos; Candell, amb 5; i Serra o Serres, amb 3. A més, cal comptar 

amb el mas Castell, que era a l’indret anomenat Pujada, que no s’ha pogut 

localitzar en cap veïnat determinat.  

Els veïns de Cassà de la Selva tenien a la seva disposició un sistema de 

mercadeig local que no estava sancionat a nivell formal (no se celebrava un 

mercat setmanal a mitjan segle XIV, al nucli) però que tot i així presentava un 

cert dinamisme. A més, els cassanencs assistien amb assiduïtat al mercat de 

bestiar de Caldes, també esporàdicament al de Sant Feliu de Guíxols i potser al 

de Girona. En canvi, eren pràcticament absents dels mercats setmanals i de les 

fires que se celebraven al vessant nord de les Gavarres. 

Així, les fonts documentals de Caldes de Malavella que han estat 

conservades cobreixen el 66% del període comprès entre 1330 i 1370; per la 

notaria de Cassà de la Selva es disposa del 58% de les actes entre 1328 i 

1371 (sèrie que presenta un buit documental important entre 1343 i 1348); i per 

Sant Feliu de Guíxols s’ha consultat la documentació seriada entre 1339 i 

1368, període pel qual es conserven el 64% de les actes. Bo i descomptant 

l’activitat comercial en l’àmbit del bestiar que els cassanencs podrien haver 

desenvolupat a la ciutat de Girona -que creiem devia ser escassa-, aquesta 

massa documental proporciona una visió força àmplia a nivell territorial i 
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cronològic del conjunt de dinàmiques en les quals es van veure involucrats els 

habitants de Cassà de la Selva. Tot i que avui ja no poden analitzar-se totes les 

accions al mercat, es disposa d’una mostra força representativa. S’han 

documentat 594 actes comercials relatives al bestiar en què un habitant del 

terme de Cassà va intervenir-hi bé com a client, bé com a tractant.  

Ja sabem que els cassanencs, a la seva localitat, majoritàriament 

contractaren bovins (vaques, bous i vedells) – en la meitat de les actes-  i 

també porcs – en un terç dels contractes -. A més, el 16% de les actes 

documentades en què els cassanencs actuaren com a clients tingueren lloc 

fora de l’àmbit de la parròquia. A Caldes de Malavella hi anaven a buscar 

bovins però en canvi pocs porcs; i a Sant Feliu de Guíxols, sobretot, equins a 

través de compravendes.  

Aquestes tendències, més aviat globals, no han d’emmascarar que a 

escala local els masos, com a clients, es comportaven de forma diferenciada en 

funció dels recursos que tenien a l’abast i de l’hàbitat on estaven emplaçats. 

Així, els habitants dels masos de la zona de Verneda - que és un espai a cavall 

entre la plana i la muntanya, definit per la conca de la riera homònima- van 

contractar, com a clients, un total de 151 animals al llarg del període estudiat. 

D’aquests, 89 eren cabres (58,9%), 43 porcs (28,5%), 14 equins (9,3%) i tan 

sols 5 bovins (3,3%). En canvi, en un veïnat d’orografia més plana i d’orientació 

més clarament cerealícola com Esclet, les proporcions entre tipologies de 

bestiar varien dràsticament. En aquest cas no es detecta ni una sola cabra 

presa per cap dels masos. D’entre els 218,5 animals identificats, més de la 

meitat corresponen als porcs (115 exemplars, el 52,6%), seguit d’una petita 

cabanya ovina (52 bèsties, 23,8%, però concentrades en tan sols 4 contractes), 

dels bovins (42,5, el 19,5%) i dels equins (9, el 4,1%).  

 
9.4.3.1. Els ritmes de la reposició del bestiar 

 
 Ja hem tingut l’oportunitat de demostrar que una part important dels 

masos devia disposar d’algun animal i que, a més, en un moment o altre es 

veien involucrats en el mercat com a clients. Una empresa ben diferent és la de 

tractar d’establir la freqüència d’aquest accés al mercat. Del total de 150 unitats 

familiars identificades en el mercat del bestiar, 110 van actuar almenys en una 

ocasió com a clients. En canvi, 40 actors locals tan sols consten com a 
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tractants però mai com a clients. Entre els que sí que tenen presència com a 

clients s’inclouen la gran majoria dels masos, a banda d’algunes famílies de la 

cellera (cf. taula 51, a l’apèndix)902. 

 Ara bé, d’aquestes 110 explotacions que van actuar com a clients, més 

de la meitat (57, el 52,3%) apareixen tan sols una vegada en el conjunt de la 

documentació en el transcurs de les quatre dècades analitzades. D’entre els 

restants 53 casos, 21 famílies participaren en 2 ocasions al mercat com a 

compradores o comendatàries de bestiar; 10 ho feren 3 vegades; 12 entre 4 i 5 

ocasions; 9 hi consten entre 6 i 18, i una sola explotació, el mas Tascó de 

Serinyà, participà en aquest mercat fins a 26 ocasions.  

 Cal fer un primer incís per tractar d’explicar aquesta diversitat en les 

xifres. Les famílies de la cellera participaven en el mercat del bestiar 

substancialment menys vegades que no pas els masos dels veïnats, ja que la 

ramaderia podia ser una dedicació clarament subsidiària per a homes amb 

ocupacions menestrals o mercantils. Així, de les 23 unitats familiars 

documentades a la cellera, 9 no tingueren cap participació com a clientes en el 

mercat de bestiar; el mateix nombre (9) que tot just hi accediren 1 vegada; 3 

cases van participar-hi en 2 ocasions; 1 família en 3; i només 1 grup familiar –

significativament, el titular d’un dels masos integrats a la cellera, el mas Caner- 

se situà fins a 5 ocasions com a client en el mercat de bestiar. De fet, en 

consonància amb un nucli que començava a adquirir característiques urbanes, 

aquí les bèsties més sol·licitades foren els equins (útils en alguns treballs 

menestrals i potser també per al comerç) i també els porcs i les vaques, uns 

pocs exemplars dels quals podien custodiar-se en els estables de les cases903. 

 Tot i que la freqüència de reposició dels animals és variable i lògicament 

depèn de l’esperança de vida de cada tipus d’animal, en general s’observa que 

els masos que accedien més esporàdicament al mercat tardaven força anys a 

tornar-hi. És el cas per exemple del mas Creixell, del veïnat de Bellsolà, el 

titular del qual l’any 1329 registrà una comanda (entre familiars) per 16 ovelles, 

                                            
902 Dels 15 masos que no participaren mai com a clients (però que en canvi sí que ho feren 
com a tractants de bestiar) destaquen els ubicats al veïnat de Perles (amb 6 casos). D’altra 
banda, 2 eren a Serinyà, 1 a Bellsolà, 1 a Serra, 1 a Esclet, 1 a l’indret conegut com a Pla, 1 a 
Parades, 1 a Verneda i 1 a Sangosta.  
903 La clientela de la cellera, en el seu conjunt, va adquirir o prendre en comanda 22 porcs, 11 
equins, 9 vaques i vedells, a més de 10 ruscs d’abelles, 12 ovelles, 1 brau i 1 animal no 
identificat.  
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2 porcs i 1 vedell, i fins 36 anys després, el 1365, no retrobem el nou titular del 

mas retornant al mercat per rebre en comanda la meitat d’una vaca904. Aquest 

és tot i així un cas extrem, ja que els 21 masos que accediren tan sols en dues 

ocasions al mercat per a proveir-se d’animals tardaren, de mitjana, 7 anys i 4 

mesos a repetir. Pot deduir-se d’aquesta manera que un cert nombre 

d’explotacions agrícoles s’implicaven poques vegades en l’oferta del mercat de 

bestiar al llarg d’un cicle generacional. De fet, d’un total de 83 unitats 

identificades estrictament com a masos, 28 (33,7%) accediren tan sols una o 

dues vegades al mercat, i tampoc hi participaren com a tractants de bestiar. 

Aquestes xifres impliquen en primer terme que la pagesia que tenia com a 

activitat més o menys rutinària la cria i engreix podia significar un 2/3 del total 

(volum que inclou els masos que si bé no se situaren mai com a clients, sí que 

proporcionaren bestiar als seus veïns). Aproximadament el terç restant hauria 

optat per gestionar l’explotació incentivant la reproducció del seu propi bestiar i, 

potser, demanant préstecs dels animals de tir en moments puntuals del cicle 

agrícola, pels quals no s’elaborava un contracte públic. Aquesta hauria estat la 

fracció de la pagesia pràcticament aliena a les dinàmiques del mercat 

formalitzat de bestiar. 

 D’altra banda, els masos que compten amb més registres com a clients 

accedien de forma rutinària al mercat. Els que participaren en un mínim de cinc 

anualitats diferents en aquesta posició (Tascó, Otger, Desvern, Sunyer de 

Candell, Vallobera de Serinyà, Balell, David, Vivet, Geronès, Caner i Tomàs) 

presenten una mitjana de freqüència de 3 anys i 2 mesos. Vegem-ne un 

exemple. Els titulars del mas Otger de Candell905 consten fins a 18 ocasions 

com a clients del mercat del bestiar entre 1332 i 1370906. Durant aquest període 

manllevaren un total de 84 caps de bestiar d’una nòmina molt diversificada de 

                                            
904 Vegeu, respectivament, AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 3, f.77v (1329-II-27) i CL 
72, f.66r (1365-X-26).  
905 Guillem Otger entre 1332 i 1336, Pere Otger entre 1352 i 1354, i finalment Bernat Otger 
entre 1355 i 1370. 
906 Vegeu la sèrie documental a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 3, f.191v (1332-VI-5); 
CL 3, f.225v (1332-X-12); CL 8, f.7r (1334-XI-21); CL 11, f.33r (1336-I-14); CL 11, f.105v (1336-
XI-16); Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 4 (5), f.13r-13v (1352-I-21); Sfe 8 (1354-I-14); 
Notaria de Caldes-Llagostera, CL 48, f.129 (1355-VIII-9); CL 50, f. 108v-109r (1356-IX-25); CL 
54, f.51r (1357-XII-4); CL 54, f.51r-51v (1357-XII-4); CL 59, f.100v (1360-IX-17); CL 61, f.41r-
41v (1362-X-24); CL 64, f.90v (1363-VIII-20); CL 72, f.103r (1366-V-3); Notaria de Cassà de la 
Selva, CS 1, f.8v (1369-VII-29); Notaria de Caldes-Llagostera, CL 569, f.118r-118v (1370-XII-
15).  
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prestadors: 12 tractants diferents. Per tal d’ampliar la seva cabanya de bestiar, 

van recórrer a les ofertes locals (12 contractes), a les del mercat de Caldes (4) i 

també de Sant Feliu de Guíxols (2). Els homes del mas estaven principalment 

interessats en els porcins (22 animals) i els equins (6), tot i que durant la 

dècada de 1350 també integraren un ramat de cabrins a la seva explotació (en 

tres contractes diferents, en què assumiren la custòdia de 53 bèsties entre 

bocs i cabres). A aquest extens grup d’animals cal sumar-hi 1 vaca i 2 vedells. 

A la dècada de 1330 els Otger consten cada dos anys al mercat (1332, dues 

ocasions; 1334, una ocasió; 1336, dues ocasions) per a procurar l’ampliació de 

la cabanya de porcins. Després de la Pesta Negra continuarien persistint en 

aquesta especialització de la custòdia de porcs (amb actes el 1355, 1356, 1357 

i 1358). L’adquisició d’equins, en canvi, els deixava un accés més espaiat al 

mercat. Es documenten contractes el 1332, el 1336, el 1362, el 1363 i el 1366, 

ja que els ases i les mules no requerien d’un reemplaçament tan freqüent. 

 Així, és evident que la reposició del bestiar de tir i el de cria per a la 

custòdia imposaven ritmes diferenciats en l’accés al mercat. Els bous 

permetien espaiar la contractació – tant de comandes com de compravendes - 

de 3 a 5 anys. En canvi les comandes per porcins consolidaven una relació 

sostinguda entre el pagès de mas i els tractants, ja que els animals eren 

sacrificats periòdicament i calia reestructurar la cabanya de bestiar (restablir les 

proporcions entre truges, porcs i porques, per exemple), sovint, cada any. 

D’altra banda, cal deduir que el propi cicle vital del mas i les necessitats 

productives també imprimien diferències en el ritme d’implicació en el mercat. 

Vegem per concloure el cas del mas Tascó de Serinyà, que registrà fins a 26 

contractes de bestiar, tot els quals es concentraren entre 1351 i 1369907. Tot i 

que abans de la Pesta Negra sabem que el mas ja estava habitat, l’escenari 

posterior a l’epidèmia devia coincidir amb el moment de màxima potència 

productiva. És a partir dels darrers anys de la dècada de 1350 que es tenen 

                                            
907 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 38, f.6r (1351-X-25); CL 40, f.25v (1351-XII-27); CL 
40, f. 39v-40r (1352-I-02); CL 46, f. 31r-31v (1353-IX-21); CL 46, f. 38v (1353-IX-23); CL 46, f. 
58v (1353-X-21), CL 47, f. 85r-85v (1354-V-19); CL 48, f. 99v (1355-V-03); CL 48, f.133v (1355-
VIII-26); CL 48, f.133v (1355-VIII-26); CL 50, f. 100r-100v (1356-VIII-21); CL 50, f.144r (1357-I-
29); CL 50, f. 144v-145r (1357-I-29); CL 55, f. 137r-137v (1359-III-18); CL 36 (1359-V-01); CL 
58, f.69r (1359-VIII-27); CL 59, f. 20v-21r (1359-X-22); CL 59, f. 42v-43r (1359-XII-22); CL 59, 
f.102v (1360-X-10); CL 62, f. 140v (1361-IV-19); CL 60, f. 53r-53v (1361-XI-20); CL 63, f. 38r-
38v (1361-XI-20); CL 70, f. 146r (1364-VII-29); CL 72, f.101r-101v (1366-IV-26); CL 75, f.203-
204r (1368-X-19); CL 81, f.145r (1369-VIII-07). 
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notícies dels membres de la família Tascó involucrats en la venda de rendes 

censals 908 , en l’adquisició d’importants quantitat de draps a mercaders 

gironins909 i també en l’ampliació de la seva explotació a través del mercat 

immobiliari910. Amb aquest context de creixement del mas, no és del tot estrany 

que pràcticament cada any s’incorporés un nou animal de tir (ase, mul o bou), 

tant en règim de comanda com de compravenda.  

  
 9.4.3.2. El mercat del bestiar va fomentar l’acumulació de deutes? 

 
 Anteriorment s’ha indicat que els habitants del mas Otger del veïnat de 

Candell havien recorregut a una nòmina molt variada de prestadors en les 

seves operacions per incorporar bestiar a l’explotació. En aquest cas concret, 

els Otger, que formaven un grup familiar actiu com a clients, demostraven 

capacitat per evitar l’acumulació de deutes envers un mateix proveïdor que els 

pogués generar una relació depredativa o de dependència. Pot dir-se però el 

mateix del conjunt de masos de Cassà de la Selva, especialment en aquesta 

localitat en què ja s’ha assenyalat que un tractant en particular - Bonanat 

Alagot - acaparà una part important de les transaccions de bestiar? 

 Vegem què apunten les dades. Del total de 53 famílies que van accedir 

en un mínim de dues ocasions al mercat de bestiar com a clients, tan sols 2 

(3,7%) contractaren la totalitat dels seus animals amb el mateix tractant. El mas 

Castell del lloc de Pujada, amb sengles participacions al mercat, sol·licità 

ambdues vegades el bestiar a Bonanat Alagot. Un Pasqual Sunyer de Cassà 

de la Selva adquirí igualment el bestiar en les dues ocasions a Vengut Salvà de 

Campllong. Més enllà d’aquests dos casos, la majoria de masos amb una 

participació discreta al mercat (masos que registren 2 o 3 contractes) no van 

repetir de proveïdor. Disposem d’un nombre suficient d’evidències que 

apuntarien que els clients diversificaren (no sabem encara si de forma 

deliberada) les seves contractacions. En general, pot afirmar-se també que 

aquests no semblen collats pels prestadors i venedors d’animals. 

Resulta eloqüent, a més, que les explotacions més actives com a clients 

tendissin a repartir les seves operacions en un nombre ben divers de tractants. 
                                            
908 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 52, f.34v-36v (1358-II-25).  
909 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 61, f.155r (1362-XI-14); CL 71, f.15r (1365-VIII-11); 
CL 80, f.6v (1368-V-27); CL 80, f. 43r (1368-IX-4). 
910 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 81, f.148r-149r (1369-VIII-14); f.152v (1369-VIII-14). 
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Aquesta era per exemple la dinàmica del mas Balell, que de 10 contractes 

generats, en tancà 5 amb Bonanat Alagot i repartí la resta amb d’altres 5 

comerciants, alguns dels quals de llocs allunyats, tot i que el conjunt de les 

operacions s’havien registrat a les notaries de Caldes o de Cassà de la Selva: 

Bonanat Cifre de Santa Cristina d’Aro, Vicenç Puig de Santa Pellaia, el draper 

Guillem Vives de Girona, Pere Ramon del veïnat de Verneda de Cassà de la 

Selva i un home cognominat Pla, també de Cassà911. 

 El gràfic 36, que representa el sistema de clients del mercat de bestiar 

de Cassà de la Selva i els seus respectius proveïdors, demostra com els masos 

que van sol·licitar una major aportació de bestiar (Tascó, Otger, Desvern, 

Sunyer de Candell, Vallobera de Serinyà, Balell, David, Vivet, Geronès, Caner i 

Tomàs) van tendir a diversificar la nòmina de marxants o de masos proveïdors 

amb els quals entraven en contacte. A més, la mateixa representació gràfica 

assenyala que Bonanat Alagot, que acaparà una part important dels fluxos 

locals, a Cassà de la Selva no establí relacions exclusives d’acumulació de 

deutes amb els seus clients. La mateixa conclusió resulta vàlida pels altres 

comerciants habituals que proporcionaven animals als pagesos de Cassà (per 

exemple, els casos dels mercaders-drapers Vives de Girona i de la família 

Barnés de la cellera de Cassà, també representats al gràfic del sistema 

relacional). Fou en tot cas en el període posterior a la Pesta Negra, amb la 

disminució de l’oferta comercial a l’oest de les Gavarres912, en què es detecta 

un cert increment de la subjecció entre la clientela i els proveïdors 913 .

                                            
911 Vegeu les actes: AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 36, f.145v-146r (1350-VIII-8); CL 
46, f.39r (1353-IX-23); CL 47, f.4r (1354-II-10); CL 47, f.132v-133r (1354-IX-9); CL 50, f.135r 
(1357-I-1); CL 59, f. 83r (1360-VIII-9); CL 63, f.38v-39r (1361-X-5); CL 61, f.29r (1362-IX-14); 
CL 70, f.91v (1364-II-28); CL 569, f.13r (1369-X-15).  
912 Vegeu l’epígraf 9.2 d’aquest capítol. 
913 El mas Desvern, amb 15 intervencions com a clients entre 1335 i 1366, van recorrer a 
Bonanat Alagot en 5 ocasions, 3 de les quals entre 1354 i 1361. Els titulars del mas Sunyer de 
Candell van participar també en 15 comandes o compravendes per manllevar animals entre 
1328 i 1370, amb una acumulació màxima de contractes amb el mateix Alagot (3) entre el 1356 
i el 1360.  
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Gràfic 36. Els clients en el mercat de bestiar i les seves relacions. El cas dels 
veïns de Cassà de la Selva (1328-1371) 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries notarials de Caldes-Llagostera, Sant Feliu de Guíxols i 
Monells (AHG). 

 
Amb aquestes dades, pot acabar de certificar-se que el mercat de 

bestiar no era en general una instància on es donessin processos 

d’entrampament amb els prestadors/venedors. Tal i com s’ha introduït en una 

secció precedent i es continua insistint més endavant, en general els negocis 

no acabaven amb la confiscació dels béns de la clientela. Dit això, aquestes 

constatacions no han de fer perdre de vista que les relacions comercials no 

resultaven en un context d’igualtat. S’ha descrit com algunes comandes de 

bestiar s’acompanyaven de préstecs de numerari, un mecanisme que permetia 
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fixar les clienteles, per exemple a través de processos de negociació sobre 

l’excedent agrícola o ramader. Tal i com veurem a continuació, aquests 

mecanismes (i també d’altres que ja han estat tractats) feien del mercat de 

bestiar una instància desigual en ”la balança de poder entre les parts i els 

beneficis obtinguts a llarg termini” 914 . Vegem com s’expressen aquestes 

desigualtats tot seguint amb l’anàlisi de les dinàmiques dels masos de Cassà 

de la Selva. 

 
9.4.3.3. Masos que venen i masos que compren 

 
 Aquesta secció s’interroga sobre la posició de cada mas, client o 

proveïdor, en el mercat de bestiar. Constatant-hi importants desequilibris, 

s’interpreta que la desigualtat en l’accés al capital estava relacionada amb les 

orientacions productives de les unitats familiars. També es fa èmfasi en les 

famílies que van actuar en el mercat, alhora, com a clients i com a proveïdors, 

per tractar de descriure’n les dinàmiques particulars. 

 Del total de 150 masos i cases de Cassà de la Selva involucrats en el 

mercat de bestiar entre 1328 i 1371, 110 participaren com a compradors o 

comendataris (és a dir, clients) i 71 ho feren com a venedors o comandants (és 

a dir, proveïdors de bestiar). Dels primers, 79 (el 72%) únicament se situaren 

com a clients, sense que pugui documentar-se que mai prestessin o 

venguessin bestiar als seus veïns. De l’altra banda, dels 71 masos que van 

actuar com a proveïdors, fins a 40 (56%) no consta que haguessin mai 

desenvolupat el rol de clients. En síntesi; del total de 150 unitats familiars que 

es van implicar en aquest mercat, fins a 119 (el 79%) no van canviar la seva 

posició. Des del punt de vista dels clients, la imatge aquí esbossada podria 

parlar-nos de les dificultats de fer progressar les famílies més enllà de 

determinats llindars; obtenir excedent del bestiar i prestar-lo o vendre’l als 

veïns. També assenyala l’existència d’un cert nivell d’especialització en el si de 

les comunitats rurals, tot posant en dubte que el préstec – en aquest cas 

d’animals – estigués harmoniosament estès entre la comunitat i pogués 

produir-se, ni de fet es produís, en qualsevol sentit. Un mas ben dotat de 

                                            
914 En paraules de Chris Briggs, que ha descrit el fenomen de l’acumulació de deutes pel cas 
del mercat del diner rural a l’Anglaterra de la primera meitat del segle XIV. Vegeu BRIGGS, 
Chris, Credit and village society... op.cit., p. 169.  
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bestiar podia deixar-lo als veïns tan per obtenir ingressos addicionals com 

també per intentar descarregar la pròpia explotació dels costos de 

manteniment. En canvi, aquells que en necessitaven -que sembla que sempre 

eren els mateixos- recorrien als seus veïns més ben situats, quan no ho feien a 

mercaders forasters.  

 
Taula 52. La polarització del mercat de bestiar a través dels veïnats (1328-
1371) 
 

Veïnat 

masos que només fan de 

clients 

masos que només fan de 

proveïdors      

Serinyà, Bellsolà, Boc Mort 6 7,6% 3 7,5% 

Cellera 6 7,6% 8 20% 

Verneda, Bruguera, Castellar 6 7,6% 1 2,5% 

Serra 2 2,5% 1 2,5% 

Candell 5 6,3% 0 0 

Llebrers 7 8,9% 0 0 

Sangosta i Ventallol 7 8,9% 1 2,5% 

Perles 4 5,1% 6 15% 

Esclet, Parades i Pla 11 13,9% 3 7,5% 

s.d. 25 31,6% 17 42,5% 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera, Monells, Corçà i Sant Feliu de 
Guíxols (AHG). 
 
 La situació geogràfica del mas (l’accés a alguns recursos i en definitiva, 

la seva riquesa) sembla que fou un dels factors que explicarien les desigualtats 

observades. La taula 52 assenyala que les cases i masos de la cellera, però 

també particularment els masos del veïnat de Perles, van tendir a situar-se més 

com a proveïdors que no pas com clients del mercat d’animals, en evident 

contrast amb la resta. El cas de Perles és interessant. Aquest era un veïnat 

ubicat a la plana de la Selva, just a tocar del nucli de Cassà; els seus masos 

podrien haver-se vist beneficiats de l’avantatge competitiu de trobar-se molt a 

prop de la cellera, que era el veritable node de comunicacions i comercial de la 

localitat (allà on coincidien els principals camins i on, en diferents moments del 

passat, s’havia assajat la celebració del mercat). A més, els masos d’aquest 

indret potser també haurien gaudit d’algun element que els feia més dinàmics 

(parcel·lari en terres més planes i més fèrtils; potser més ben irrigades?), amb 

més capacitat de generar riquesa i de disposar d’excedent de bestiar per a ser 

col·locat al mercat. Vegem el cas del mas Llobet de Perles, que apareix a la 
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documentació com a prestador en un total de 13 ocasions entre 1328 i 1348915. 

L’explotació s’hauria especialitzat en la cria de bestiar vacum i porcí per a 

satisfer les demandes dels masos dels veïnats propers d’Esclet i també de 

Riurans, a Caldes de Malavella (van prestar-los 14 bovins, 12 porcins, i també 

19 ovelles). D’aquesta manera, durant el període assenyalat, els Llobet no 

només haurien tingut cura de les terres i del propi bestiar, sinó que a més 

haurien diversificat les seves inversions amb la col·locació i venda d’animals en 

els masos del seu entorn que presentaven d’altres orientacions productives.  

En aquest sentit, sembla que un petit grup de masos (en el cas 

cassanenc destaquen els ja citat mas Llobet, el mas Barnés de la cellera amb 

13 operacions, el mas Bassó de Perles amb 7, o el mas Hospitaler de Bellsolà 

amb 5), eren capaços de prestar de forma més o menys rutinària bestiar al seu 

entorn, potser arribant a especialitzar-s’hi. A banda, una sèrie de famílies de la 

cellera, que ja no devien dedicar-se en exclusiva a ocupacions agropecuàries, 

també apareixen com a proveïdors habituals del bestiar: els Grahit amb 12 

operacions, els Prat amb 30, i sobretot els Alagot, amb 277.  

  Si un total de 119 unitats familiars dibuixen aquest escenari polaritzat, 

una minoria de 31 masos o cases apareixen, alhora, com a clients i com a 

proveïdors de bestiar. Representen el 20,6% de les unitats identificades en el 

mercat. En consonància amb el dibuix social proposat fins aquí, una majoria de 

les famílies que desenvoluparen ambdós rols en realitat majoritàriament feien 

una cosa o altra916. Aquests són sens dubte els casos dels Alagot, els Balell, 

els Barnés, els Caner, els Dalmau de Serinyà, els Ferrer de la cellera, els 

Hospitaler, els Llobet, els Otger, els Prat, els Ravellí, els Tascó o els Viader (cf. 

taula 51). Vegem algunes casuístiques en aquesta esfera. 

 Al llarg de la dècada de 1330 els Hospitaler de Bellsolà prestaren, 

majoritàriament porcins, a 3 masos veïns (Crosa de Candell, Pla de Parades i 

Dalmau de Serinyà) a través de cinc contractes diferents917. Quan els titulars 

                                            
915 Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 3, f.66r (1328-X-16); CL 7, f.65r (1333-X-25); 
CL 8, f. 177r (1335-IV-3); CL 8, f.177r-177v (1335-IV-3); CL 11, f.34v (1336-I-14); CL 11, f.76v 
(1336-VII-30); CL 21, f.70v-71r (1341-IX-10); CL 24, f.32v (1342-IX-30); CL 27, f.45v (1344-X-
25); CL 27, f.45v (1344-X-25); CL 27, f.97r-97v (1345-I-17); CL 28, f.52r-52v (1346-III-7); CL 33, 
f.16v (1349-IV-5).  
916 Un exemple evident és el de Bonanat Alagot, que si bé adquirí un paper central com a 
proveïdor d’animals amb 274 operacions, també se’l localitza en una ocasió com a client. 
917 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 3, f.149r (1331-XII-22); CL 8, f. 200v-201r (1335-VII-
26); CL 11, f.33v (1336-I-14); CL 11, f.92v (1336-IX-8); CL 11, f.93r (1336-IX-15).  
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del mas tornen a fer aparició a la documentació, l’any 1356, és en la situació 

inversa, com a clients dels Pi, i en una comanda de tres animals joves (2 

anyells i 1 brava). Anteriorment, s’ha descrit el mas Hospitaler a cavall de la 

Pesta Negra com una explotació amb pocs caps de bestiar (cf. taula 49); 

sospitem que s’hauria quedat sense titulars adults per efecte de les mortaldats, 

motiu pel qual de fet s’hauria registrat l’inventari. Però el mas no sempre hauria 

transitat per moments difícils. Anteriorment, a la dècada de 1330, els titulars 

eren al capdavant de l’explotació en un cicle de bonança, que els hauria 

permès col·locar bestiar a fora. Més endavant, la mort d’Arnau Hospitaler i la 

tutela dels joves hereus Bernat i Margarida, hauria requerit demanar animals 

als veïns per intentar de mantenir l’explotació en funcionament918. És a dir; el 

cicle de vida d’un mas hauria marcat la posició d’aquest com a client o bé com 

a proveïdor919.  

 A banda del canvi de cicle d’un mas, d’altres factors poden explicar que 

una explotació optés, puntualment, per modificar la posició en el mercat. Són 

interessants de constatar els arranjaments familiars (acords dins de la mateixa 

família per a saldar deutes mitjançant el bestiar)920 i també la col·laboració 

sostinguda entre masos: l’anomenat deute recíproc921. El deute recíproc ha 

condicionat el model explicatiu d’alguns autors sobre l’economia de les 

comunitats rurals baixmedievals i modernes922. La documentació emprada per 

aquest estudi realment acredita ben poques operacions bidireccionals en el 

mercat de bestiar entre dues unitats (i mai sostingudes en el temps)923 . 

                                            
918 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 40, f.68v-69v (1353-III-7).  
919 El cas del mas Balell d’Esclet podria haver estat similar. Si entre 1350 i 1369 els seus 
tinents registren fins a 10 contractes com a clients per incorporar porcins i bovins al mas, al 
final d’aquest cicle, Guillem Balell realitzà una inversió conjuntament amb un soci, Guillem 
Crestià. Amb aquest home, compraren una vaca a Arnau Vallobera del veïnat de Serinyà per 
després retornar-l’hi en comanda. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 569, f.13-13v 
(1369-X-15).  
920 El 2 de febrer de 1331 Guillem Ravellí venia per 18 s., i al mateix temps rebia en comanda 
de la seva pròpia filla, Guillema Ravellí, 1 porcell i 2 porcelles. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-
Llagostera, CL 3, f.143r (1331-XII-2).  
921 Vegey BRIGGS, Chris, Credit and village society… op.cit., p.169 i ss. 
922  Vegeu CLARK, Elaine, Medieval debt litigation… op.cit. i també MULDREW, Craig, The 
economy of obligation: the culture of credit and social relations in early modern England, Saint 
Martin’s Press, Nova York, 1998. 
923 Un cas que podria inscriure’s (si bé només tangencialment) en aquest definició és el 
registrat el 21 de setembre de 1369, quan Bernat Tallarama de Cassà de la Selva rebé en 
comanda de Pere Queus, de Llagostera, una vaca; a la vegada que aquell mateix dia, i 
juntament amb Queus, entregaren una vaca i un vedell al pare del primer, homònim seu, i veí 
de Llagostera. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 81, f.156v (1369-IX-21) 
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Constitueixen per tant una excepció a un model general que en canvi sosté una 

important polarització dels actors.  

Aquestes darreres seccions posen de relleu almenys dos elements que 

no han estat fàcilment contemplats per la literatura. En primer terme: la 

constatació de que una part destacada de les comunitats rurals tenien nul·la o 

poca implicació en el mercat. En el cas descrit aquí, aproximadament un terç 

dels actors documentats no apareixen subjectes a la dinàmica del mercat de 

bestiar; podien procurar-se la reproducció dels propis animals o bé reemplaçar-

los a través del troc amb veïns. En tot cas, no acollien animals per a l’engreix 

en el marc d’una operació comercial especialitzada. En segon terme: el fet que 

el mercat, tot i que estava fortament polaritzat, no apareix com una instància on 

els masos establissin en general relacions d’acumulació de deutes envers un 

sol tractant de bestiar. En aquest sentit, és evident que a Cassà de la Selva, a 

mitjan segle XIV, un grup més o menys reduït d’actors proveïa de bestiar a la 

resta. Aquests devien ser els masos més potents del territori i també un grup de 

famílies de la cellera. Eren grups familiars que prestaven o venien regularment 

els animals als veïns del terme i que en alguns casos havien professionalitzat 

aquesta activitat. El cas particular de Cassà de la Selva pot resultar controvertit 

pel que fa a això, ja que la gran majoria d’home de la cellera no foren mai 

identificats a les fonts com a professionals d’un ofici. Tan sols un Bernat 

Teixidor i un Pere Martí, en diferents moments, van ser descrits com a traginers 

(i en conseqüència es documenten implicats en el moviment comercial de 

mules i ases). Malgrat les definicions de les actes notarials facilitin els oficis, les 

actes comercials evidencien que, molt per sobre de la resta, destacava el nom 

de Bonanat Alagot. Analitzem a continuació els moviments d’aquest tractant de 

bestiar.  

 
9.4.3.4 Bonanat Alagot, un tractant d’animals a Cassà de la Selva 

(1331-1370) 

 
 Els orígens familiars dels Alagot són incerts. Una hipòtesi és que el 

llinatge provindria d’un mas del terme de Cruïlles que duia aquest mateix 

nom924. En algun moment previ a 1331 Bonanat Alagot, que devia ser força 

                                            
924 Sobre aquest mas, vegeu MALLORQUÍ, Elvis, “Masos medievals i cognoms endèmics a les 
terres de Girona”, Quaderns de la Selva, 23 (2011), p. 11-55. En canvi, no es documenta cap 
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jove i potser un dels cavalers del mas, es traslladà a Cassà de la Selva, 

passant a ser considerat habitant d’aquesta localitat. El seu germà Bernat, en 

canvi, de moment no travessà les Gavarres i s’instal·là a Monells, tot i que més 

endavant marxaria a cercar fortuna a la ciutat de Barcelona (1337). Encara un 

temps més tard, hauria recalat a Girona, on podria haver mort pels efectes de 

la Pesta de 1348925. Ambdós es dedicaren al comerç de bestiar. No coneixem 

la sort professional de Bernat amb detall. S’intitulava mercader l’any 1337 i, tot i 

ser descrit com a ciutadà de Barcelona, continuava vinculat al territori de les 

Gavarres. Aquell mateix any, per exemple, s’encarregava de cedir bestiar a un 

veí de Cruïlles o a un altre d’Ullastret926. Encara un tercer germà, Francesc, a 

finals de la dècada de 1360 vestia hàbits eclesiàstics i feia de domer de la 

parròquia de Monells, tot i que abans podria haver exercit el mateix ofici a 

l’església de Caldes de Malavella927.  

A principis de la dècada de 1330 Bonanat inicià una sòlida carrera com a 

tractant de bestiar. Inicialment podria haver-se instal·lat a la cellera de Cassà 

de la Selva però en contraure matrimoni amb la pubilla (de nom Sibil·la) d’un 

mas del veïnat de Parades, s’hi traslladà928. Sobrevivint a la Pesta, durant 10 

anys habità aquesta casa, ja que la documentació l’identifica com a habitant de 

la zona de de Parades fins el 1349. L’any 1350 continuaria el mateix tipus 

d’activitat comercial però ara reinstal·lat a la cellera, on adquirí en propietat un 

                                                                                                                                
mas amb aquest nom al terme de Cassà. Un Bonanat Alagot de Monells, que podria ben ser el 
personatge glossat aquí, dirigí una empara contra Arnau Basses de Cassà de la Selva el març 
del 1329. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 4, f. 81v: 23.3.1329 
925 Vegeu respectivament AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 4, f.21v (1330-X-09) i Notaria 
de Monells, Mn 164 (1337-X-12). L’any 1342 ja se’l documenta com a habitant de Girona. 
Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 24, f.6v (1342-VIII-19). Sobre el seu testament, 
vegeu GUILLERÉ, Christian, “La peste noire…”, op. cit. 
926 AHG, Notaria de Monells, Mn 164 (1337-X-12) i Mn 164 (1337-XI-23). 
927 Francesc Alagot, clergue de l’església de Caldes, cedí la doma al prevere Guillem Vidal en 
algun moment abans de 1364. El trasllat fou conflictiu, ja que aquest darrer acusà a Alagot 
d’usurpació. AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 70, f.100r-100v (1364-III-19). Vegeu 
algunes actes que acrediten que Francesc Alagot fou domer de Monells, i també germà de 
Bonanat: AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 77, f.38r (1367-VI-8) i de la mateixa secció 
notarial CL 83, f.89v (1369-XI-22). 
928 Un mas que de moment no podem identificar amb certitud, tot i que podria tractar-se del 
mas anomenat preciament Parades. Vegeu en aquest sentit com en una acta notarial del 1342 
es fa referència a Bonanat Alagot, també conegut com ses Parades. AHG, Notaria de Caldes-
Llagostera, CL 24, f. 14v (1342-IX-2). De la mateixa secció notarial, vegeu una referència a la 
muller d’Alagot a CL 40, f.106r-106v (1352-IV-22). 
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cert nombre d’immobles929. Tenim coneixement d’un sol fill d’Alagot, de nom 

Francesc, que després de la mort del seu pare el succeí com a hereu. Bonanat 

Alagot finí els seus dies durant la segona quinzena de novembre de 1370, quan 

podia rondar els 60 anys930.  

Bonanat Alagot s’havia estrenat a la dècada de 1330 com a 

subministrador d’ases i de porcins als masos de l’entorn de Cassà de la Selva. 

D’aquesta època consten una desena d’operacions que van quedar registrades 

als llibres de la notaria local (cf. taula 53, a l’apèndix). És possible que Bonanat 

i Bernat Alagot haguessin col·laborat en aquest període inicial, tal i com 

s’acredita en una acta del 1331 en què Bonanat consta com a procurador del 

seu germà per a un plet. El conflicte tenia a veure amb la roureda situada a 

Cassà de la Selva que un tal Arnau Teixidor havia arrendat a Bernat per tal que 

n’aprofités els glans, que molt probablement servien per alimentar el bestiar 

que els Alagot ja custodiaven i col·locaven entre els veïns de la zona931.  

No és fins a la dècada següent que les actes relatives a Bonanat Alagot 

es multipliquen. Tan sols l’any 1342 es documenten 9 contractes, el mateix 

nombre d’operacions que hauria tancat els 7 anys precedents. El zenit de la 

seva seva carrera professional arribà però amb la dècada de 1360, on el 

nombre de negocis s’incrementà exponencialment. De fet, un 55% de les actes 

produïdes durant la seva llarga carrera professional, de 40 anys, corresponen 

al període final de 1360-1370. Tenim documentades un total de 274 actes 

comercials de bestiar relacionades amb Bonanat Alagot en solitari, i 

marginalment en societat amb d’altres mercaders. De fet, a diferència del seu 

germà Bernat, Bonanat mai comptà amb aquesta denominació, tot i que 

l’activitat que desenvolupà denota una intensa especialització. 

Un indici d’aquesta especialització és l’estratègia per ocupar àmplies 

quotes de mercat en el terreny del bestiar. Del total dels seus negocis – que 

majoritàriament eren comandes de bestiar - 117 els tancà a la notaria de Cassà 

de la Selva, sobretot amb clients que eren veïns d’aquesta mateixa localitat. En 

                                            
929 Quan l’any 1361 Bernat Coromina li vengué unes cases a la cellera, els Alagot de fet 
ampliaven les seves propietats ja que aquesta finca llindava amb habitatges que ja eren seus. 
Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 59, f.129v-130v (1361-II-10). 
930 Si la darrera acta comercial de Bonanat Alagot es registra el 1370-XI-15, el 3 del mes 
següent una acta ja l’identifica com a difunt: AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 569, 
f.114r-114v (1370-XII-3). 
931 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 4, f. 85v (1331-IX-25). 
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el capítol 2 ja s’ha indicat que específicament hi monopolitzà l’intercanvi de 

bous (66% del total d’aquest d’actes que n’incloïen entre el 1328 i 1371) i 

d’equins (el 62%). Alagot també tingué una presència destacada a Caldes de 

Malavella (151 actes), que era un escenari comercial on existia més 

competència. D’altra banda, tan sols podem identificar el mercader en 6 

operacions al vessant nord de les Gavarres, coincidint amb la fira ramadera de 

Monells. Lògicament, Alagot degué guanyar fama com a tractant entre els 

veïns del terme de Cassà de la Selva (72 contractes, el 26,2% del total de la 

seva cartera)932, del de Caldes de Malavella (31; l’11,3%) però també del de 

Vidreres (31; l’11,3%). La resta de localitats amb presència significativa en la 

seva cartera de clients foren Llagostera (27 clients; 9,9%), Riudellots de la 

Selva (12; 4,4%), Tossa de Mar (11; 4%), Franciac (9; 3,3%), Maçanet de la 

Selva (8; 2,9%), Lloret (7; 2,6%), Campllong (7; 2,6%), Llambilles (7; 2,6%) i 

Vilobí d’Onyar (6; 2,2%). També es compten alguns negocis amb veïns de les 

parròquies de la Vall d’Aro (entre Castell d’Aro, Romanyà, Santa Cristina, Sant 

Feliu i Solius se sumen 8 actes; 2,9%) i les interiors de les Gavarres (entre Sant 

Cebrià de Lledó i Santa Pellaia, 5 actes; 1,9%). Així, pot dir-se que Bonanat 

Alagot s’especialitzà en la cessió de bestiar als masos del nord de la plana de 

la Selva, incloent els contraforts sud-occidentals de les Gavarres. 

Tal i com ja sabem, aquestes operacions implicaven un nombre realment 

reduït d’animals per transacció. Si bé la mitjana dels 864,5 caps transferits pot 

situar-se en 3,2 bèsties per contracte, un 61,7% de les actes (169 de 274) tan 

sols incorporaren un sol animal933. A banda del volum total de l’activitat o de 

l’acaparament d’una part destacada del mercat, un altre indici de la 

professionalització d’Alagot és la tendència a especialitzar-se en animals de tir i 

llauradors. Durant el període analitzat, Alagot cedí un total de 111 ases i 

someres (en 109 operacions) i 109 bous (en 78 contractes). La taula 53 que 

recull el conjunt de les seves operacions acredita que aquesta singularització 

no es consolidà completament fins després de la Pesta, moment en el qual, per 

                                            
932 A Cassà de la Selva, els veïnats on les ofertes d’Alagot van tenir millor acollida foren 
Serinyà (15 contractes) i Esclet (14).  
933 Quaranta contractes incorporaren 2 animals (14,6%), 12 actes n’inclogueren 3 (4,4%), 16 en 
contingueren 4 (5,8%), i 35 actes – que sobretot incloïen ovicaprins – cedien 5 o més animals 
(amb un màxim de 47 bèsties). Aquestes 35 darreres representen el 12,9% del total 
d’operacions d’Alagot.  
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exemple, els porcins van esdevenir testimonials en la seva oferta934. Els veïns 

de les localitats més excèntriques en l’àmbit de distribució del mercader s’hi 

posaven en contacte, de forma prioritària, per manllevar-li els animals que 

probablement el distingien de la resta de comerciants. Per exemple, en 31 dels 

38 contractes tancats amb veïns de Vidreres s’hi inclogueren un ase o un bou; 

el mateix pot dir-se pel cas de Llagostera, que en 31 negocis amb els seus 

veïns, 27 casos proporcionaren un o altre animal d’aquest tipus.  

 Alagot prioritàriament cedí els animals durant el període setembre-

novembre, coincidint amb les fires ramaderes i també amb un major interès de 

la pagesia pels animals de tir utilitzats en les feines de preparació dels conreus 

d’hivern. Cent set contractes es fixaren al llarg d’aquests tres mesos i 

representen el 39% del total (274).  

Bonanat Alagot transferí els seus animals mitjançant les comandes de 

bestiar (268 casos), incentivant tan sols 6 compravendes. En consonància amb 

el tipus d’animal ofert (sobretot bous i ases), la tipologia de comanda més 

proposada foren els dipòsits simples, que donaven peu al mercader a negociar 

privadament el retorn de les bèsties després del seu ús935. A més, en una gran 

majoria de les actes recollides, Alagot aportà un préstec complementari en 

forma de diners, que podia ser una forma de proporcionar líquid per mantenir la 

bèstia, efectuar inversions o saldar d’altres deutes pendents del 

comendatari936; i potser també una manera de pactar formes futures de retorn 

del deute mitjançant l’extracció de l’excedent agrícola dels masos. A la vegada 

pot descartar-se que Alagot se situés en aquest negoci com a prestador de 

diners mitjançant una forma o altra d’hipoteca sobre els animals dels 

                                            
934 A banda dels bous i dels ases, Bonanat Alagot hauria colocat un mínim de 257 porcs (en 50 
operacions), 87,5 vaques i vedells (en 45 operacions), 23 mules i muls (en 19 operacions), 209 
ovelles (en 15 operacions), 15 pollins (en 15 operacions), 41 cabres (en 5 operacions), 10 
parells d’oques (en 1 operació), a més de 2 animals sense identificar (2 operacions). 
935 Es localitzen 212 comandes de dipòsit simple, a través de les quals majoritàriament se 
cedien ases i bous, contra 56 comandes a mig lucre, a través de les quals majoritàriament se 
cedien porcs, vaques i d’altres animals. 
936 Així, un Arnau Torrents de Candell de Cassà de la Selva, rebé d’Alagot el 1365-VIII-10 un 
bou en comanda, a més de 106 s. comptants (cf. taula 53). Tan sols nou dies després, Torrents 
feia un pagament parcial de 50 s. a Guillem Costa, cirurgià de Girona, per les cures que li 
hauria fet en algunes vulneribus in personam meam. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-
Llagostera, CL 72, f.50r-50v (1365-VIII-19). És molt probable que el préstec complementari 
d’Alagot s’hagués destinat a fer aquest pagament.  
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pagesos937. Al contrari, sembla que aquest mercader efectivament disposava 

d’una cabanya important d’animals que cedia periòdicament als masos que li 

ho demanaven a canvi d’una taxa o interès que els contractes no arriben a 

desvelar. 

 Tal i com ja s’ha indicat en els epígrafs precedents, les estratègies 

comercials d’Alagot tampoc van produir, en general, escenaris d’acumulació de 

deutes entre el client i el tractant de bestiar (cf. gràfic 36). De fet, de 204 clients 

que hem pogut d’individualitzar, més del 80% (164) registraren tan sols una 

sola operació com a clients d’aquest mercader al llarg del període analitzat. 

D’altra banda, 31 individus requeriren en 2 ocasions les ofertes d’Alagot, 

indicant, en suma que el 95,6% hauria participat tan sols 1 o 2 vegades com a 

clients d’aquest mercader en concret938. Tot i l’estratègia d’acaparament del 

mercat, en general els pagesos de mas tingueren prou marge per defugir les 

relacions comercials més depredatives, tot evitant de recórrer sempre al mateix 

tractant.  

Alagot es mostrà actiu en la reclamació dels deutes pendents per 

aquestes comandes de bestiar a través dels mecanismes de la cort 

jurisdiccional939 i també a través de factors i procuradors especialment delegats 

per a cobrar impagats940. La seva estratègia comercial, tanmateix, podria no 

haver estat, necessàriament, la de constituir clienteles captives941. 

Tampoc la formació de societats comercials aconseguí en aquest cas de 

monopolitzar les relacions amb els pagesos. Durant un temps indeterminat 

                                            
937 Es detecten tan sols 7 actes en les quals Alagot reconegué la compra prèvia dels animals al 
comendatari, o 18 on es registrà una carta de gràcia annexa per la qual el mercader prometia 
que un cop retornats els diners, el conjunt de la comanda de bestiar seria cancel·lada. Tot i que 
no podem donar-hi cap explicació, és remarcable que de 18 contractes que incloïen carta de 
gràcia, 3 fossin acordats amb clients de Lloret, i 3 més amb clients de Tossa, que són localitats 
els veïns dels quals consten amb poca freqüència com a clients del mercader. En general, 
sobre aquests mecanismes en les comandes de bestiar, vegeu l’epígraf 9.1 
938 Es localitzen 3 casos amb 3 contractes; 2 casos amb 4 contractes; 2 casos amb 5 
contractes i 1 sol cas (el ja esmentat mas Tascó de Cassà de la Selva) amb 12 contractes de 
bestiar pactats amb Bonanat Alagot.  
939 Vegeu tan sols a tall d’exemple AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 12, f.52v  (1335-IX-
21); CL 15, f. 10r (1338-VIII-31); AHG, CL 23, f.135v (1343-VII-28); CL 23, f.137 (1343-VIII-4); 
CL 29, f.105r (1346-X-9); CL 565, f. 39v (1348-X-6); CL 583, f. 52v (1369-II-4). 
940 Agustí Miró fou designat l’any 1344 procurador de Bonanat Alagot per a cobrar els deutes. 
Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 26, f.10v (1344-I-27). 
941 A tall anecdòtic, un Bernat Pasqual de Vidreres constituí una obligació l’any 1363 per la qual 
es comprometia davant de Bonanat Alagot a no jugar-se els diners en cap joc taxillorum, de 
daus o del tindarell. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 70, f.54v (1363-XI-24). El 
tractant de bestiar l’hauria forçat a fer aquesta declaració per tal de poder cobrar deutes 
pendents.  
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entre les dècades de 1330 i 1340 Bonanat Alagot treballà en societat amb el 

ferrer de Caldes Pere Andreu i amb Simó Prat, de la mateixa localitat942. 

Aparentment es dedicaren a la cessió de bestiar, tot i que la documentació tan 

sols dóna proves de 7 comandes de bestiar emeses per Alagot i aquests 

individus entre 1335 i 1349 (cf. taula 53). A través de les actes de dissolució del 

que podria haver estat tan sols una primera societat, l’any 1348, aprenem que 

els tres mercaders mantenien relacions comercials amb un carnisser de 

Perpinyà, Guillem Gros, que possiblement hauria estat un dels destins finals del 

bestiar engreixat als masos de les Gavarres943. És probable que aquests 

tractes es donessin igualment amb carnissers, assaonadors i d’altres 

professionals que treballaven amb els productes animals a la ciutat de Girona. 

Futures recerques hauran d’acreditar-ho.  

 La documentació existent testimonia que Bonanat Alagot diversificà els 

seus negocis en d’altres àmbits, tot i que per volum, la ramaderia sempre 

s’hauria mantingut com l’activitat principal. Feu préstecs de diners als seus 

veïns944, es convertí en l’arrendatari de diferents drets senyorials945 i també en 

procurador de comerciants d’àmbit urbans que havien concedit préstecs o 

vendes finançades als masos del territori de Cassà946. També adquirí matèries 

primeres com l’oli de l’Ardenya, que probablement revendria a la ciutat947.  

Amplià les seves propietats immobles, tan de finques urbanes com rústiques, 

algunes de les quals podrien haver servit per a estabular o fer pasturar el 

bestiar948. Al final de la seva vida, aquest individu, provinent de fora del terme 

                                            
942 El juliol del 1348 Pere Andreu i Simó Prat reconeixien deure 20 l. per la societat que havien 
constiuït i ja cancel·lat tots tres homes. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera,, CL 33, f. 
80v (1348-VII-7).  
943 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 33, f.102v (1348-IX-1).  
944 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 41, f.9r-9v (1351-X-31); CL 41, f.75v-76r 22.1.1352 
AHG, CL 41, f. 95v (1352-II-6); Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 18, f. 176v (1361-XI-30). 
945 Sabem que Alagot arrendà la batllia de la cambra del monestir de Sant Feiu de Guíxols 
durant dos anys a partir del març del 1353; i en un període precedent també havia arrendat el 
que aparerntment sembla una batllia diferent de les rendes del monestir. Vegeu 
respectivament: AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 44, f. 69v-70r (1353-III-18); CL 48, f. 
34r-34v (1354-IX-28).  
946 Del traginer de Granollers del Vallès, Joan Cerdà, àlies Gatnau; i també de Ramon Guytó, 
fuster de Girona. Vegeu respectivament AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 50, f.64r-64v 
(1356-III-10) i CL 36, quadern solt s.f. (1359-V-2). 
947 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 32, f.24v-25r (1347-X-22). 
948 Vegeu el conjunt de compres o establiments de finques rústiques, tres de les quals eren 
terres boscoses o ermes: AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 8, f.165v-166r (1335-II-19); 
Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 4 (4), f.85r (1350-XI-24); Notaria de Caldes-Llagostera, 
CL 50, f.15v-16v (1355-XI-15); CL 50, f.39r-39v (1356-I-12); CL 62, f.133v (1361-V-25);  CL 63, 
f.75r-76v (1363-V-15); CL 71, f. 41v-42v (1365-IX-1); CL 569, f.115r-116r (1370-XII-3); CL 569, 



CRÈDIT I MOROSITAT A LA CATALUNYA DEL SEGLE XIV. EL CAS DE LA BARONIA DE LLAGOSTERA 

 

448 

però que hi havia acumulat una riquesa important, segurament també havia 

assolit un lloc prominent en la comunitat. Per aquest motiu degué ser escollit 

per auditar els comptes d’una talla amb la qual Cassà de la Selva cobrí els 

subsidis de 1365 i 1366 per a finançar la guerra amb Castella949. 

 Desconeixem si el seu fill, Francesc Alagot, seguí amb la dinàmica 

comercial del pare950. És possible que la seva activitat en el mercat de les 

rendes censals durant la dècada de 1370 respongués de la decisió de dipositar 

els estalvis i fer rendir una part del capital generat per Bonanat951. En tot cas 

tenim notícia que els Alagot es van consolidar com un dels llinatges dirigents a 

la baronia de Llagostera durant les dècades subsegüents952. 

Bonanat Alagot, comerciant de bestiar establert a la cellera de Cassà de 

la Selva, esdevingué durant les dècades centrals del segle XIV el principal 

proveïdor d’ases i de bous del mercat de Caldes de Malavella i també de 

Cassà. Abastí famílies de diferents localitats al nord de la plana de la Selva, de 

qui captava l’interès a través d’operacions per les quals prestava, alhora, una 

bèstia i una quantitat de diners. La documentació disponible tot i així sembla 

descartar que l’activitat generés acumulacions de deutes, ja que tan sols un 

4,5% dels clients van requerir més de dues vegades els seus serveis. L’èxit 

comercial d’Alagot li obrí les portes d’altres negocis (en el mercat del diner, 

potser també en els mercats de productes agrícoles) i encimbellà la família en 

una posició rellevant de l’estructura socioeconòmica de la seva comunitat.  

                                                                                                                                
f. 116r-117r (1370-XII-3). Les dues darreres compravendes s’haurien produït sense instrument 
notarial i en vida de Bonanat Alagot; Francesc Alagot les sancionà un cop mort el seu pare. 
Vegeu les operacions sobre predis urbans a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 59, f.129v-
130v (1361-II-10); CL 64, f.12v-13v (1362-XI-22); CL 569, f.114r-114v (1370-XII-3) [aquest 
darrer document és també la certificació pública de la compavenda d’una casa efectuada per 
Bonanat Alagot uns 12 o 13 enrere enrera. Això és descrit en la concessió a Ramon Carner del 
dret a utilitzar el sotulo de la casa i registrat a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 569, 
f.117v-118r (1370-XII-3)]. Vegeu la darrera compravenda d’una finca urbana a AHG, Notaria de 
Caldes-Llagostera, CL 569, f.114r-114v (1370-XII-3). Aquesta darrera compravenda s’hauria 
donat sense instrument notarial i en vida de Bonanat Alagot; Francesc Alagot la sancionà un 
cop mort el seu pare. 
949 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 75, f.28v-29r (1367-III-7). 
950 Just després de la mort de Bonanat Alagot, Francesc cedí diferents animals en comanda a 
dos veïns de Cassà. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 569, f.126r (1371-I-12); CL 
569, f.130r-130v (1371-II-17).  
951  Vegeu compres de violaris per part de Francesc Alagot a AHG, Notaria de Caldes-
Llagostera, CL 103, f.30r-33v (1376-VI-6); CL 104, f. 87v-89v (1378-XII-20); CL 103, f.153v-
157r (1379-VIII-30); CL 103, f.168r-171v (1379-IX-25).  
952 L’any 1429, un Bernat Alagot exercia de batlle de Galceran de Cruïlles que, per hipoteca 
sotmesa pels Montcada, gaudia de la jurisdicció sobre Caldes i Llagostera. Vegeu per exemple 
AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 163, f.12v-13r (1429). 
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9.4.4. Conclusions 

 
Els inventaris dels masos i d’altres documents que enumeren el conjunt 

d’animals d’una explotació són eines tan escadusseres com valuoses. 

Permeten certificar certa desigualtat en el si de les comunitats rurals i  

l’especialització d’algunes famílies en la cria de bestiar, i alhora confirmar que 

la majoria de pagesos del nord-est català al segle XIV disposaven d’un mínim 

contingent d’animals. Entre les bèsties que més habitualment s’haurien trobat 

als masos hi havia els porcins (pràcticament cada família en tenia algun), els 

ovicaprins i els bous. 

 L’estudi de cas de Cassà de la Selva ha servit per exemplificar la relació 

entre el mercat de bestiar i els masos, que en aquesta localitat feren especial 

èmfasi en la cria de porcins. Tot i que la majoria de masos devien accedir en 

algun moment al mercat de bestiar, un terç ho feren tan sols una o dues 

vegades (amb un important lapse de temps entremig) al llarg del període 

estudiat. En canvi, existia una minoria de masos amb una activitat recorrent al 

mercat; podien renovar la cabanya cada any ja que la cria d’animals, per 

aquests, tenia una orientació clarament comercial. S’hi havien especialitzat. 

D’entre aquestes explotacions més dinàmiques, s’ha pogut constatar que el 

mercat de bestiar no provocava, en general, fenòmens d’acumulació de deutes, 

ja que pocs pagesos tenien una relació sostinguda amb un sol tractant de 

bestiar. Al contrari: solien diversificar les operacions. Tot i així, el negoci dels 

animals es donava en el marc d’una societat polaritzada, on una majoria de 

masos se situaven sempre com a clients i, una minoria, pràcticament sempre 

com a tractants.   

 D’entre els tractants del bestiar, a Cassà de la Selva destaca el cas de 

Bonanat Alagot, un individu que provenia del medi pagès però que entre 1331 i 

1370 acaparà una part important del negoci dels animals en aquest vessant de 

les Gavarres fins a convertir-se en un veritable mercader especialitzat.  

 
9.5. El mercat ramader. Conclusions 

 
Bona part de les afirmacions que els medievalistes fan avui sobre la 

ramaderia pagesa a la baixa edat mitjana estan impregnades d’un cert prejudici 

malthusià. Aviat farà seixanta anys que l’historiador britànic Michael Postan 
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considerà que la dotació de bestiar de les explotacions pageses del segle XIII 

era ben exigua953. La pressió demogràfica prèvia a la Pesta de 1348 hauria 

limitat les dedicacions pecuàries dels camperols per convertir terres marginals i 

que anteriorment havien estat destinades a pastures, en conreus. D’aquestes 

terres se n’obtindrien rendiments molt pobres. A partir de les mortaldats del 

segle XIV, i per tant del reequilibri de població i recursos, les parcel·les haurien 

tornat a ser utilitzades per als ramats. Aquesta interpretació no només havia de 

ser vàlida per a les tres localitats angleses que serviren de banc de proves a 

Postan, sinó per al conjunt de l’occident medieval. Encara avui la majoria de 

monografies i d’estudis sobre l’agricultura baixmedieval reserven aquest paper 

més aviat discret, i també connotat, a la cria d’animals. 

Si ens situem a la muntanya mediterrània, la ramaderia arrossega 

encara un altre llast historiogràfic: la teòrica dissociació d’aquesta activitat amb 

els cultius. Els sòls eren fràgils i no podien aprofitar plenament els adobs, 

estaven insuficientment irrigats i tan sols permetien una limitada producció de 

farratges. Així, la ramaderia no acostuma a formar part del nucli central del 

mode de producció; és sovint considerada una activitat subsidiària. Ha estat en 

canvi interpretada com un recurs econòmic dels grups dominants, i sobretot de 

les grans institucions eclesiàstiques, que assalariaven grups de pastors perquè 

tinguessin cura i conduïssin els animals. A la vegada, aquests darrers actors 

tradicionalment han estat considerats hostils al món agrícola. La dissociació 

entre ramaderia i pagesia sembla que també es dol d’un prejudici cultural 

ancestral. 

L’objectiu d’aquest llarg capítol no ha estat el de qüestionar frontalment 

aquests supòsits. Tanmateix, s’han aportat evidències que els han matisat. 

S’ha pretès avaluar de la forma més extensa possible el fenomen ramader a les 

Gavarres i al seu entorn al llarg del segle XIV. Els resultats proposats s’han 

estructurat en 4 seccions, en la primera de les quals s’han discutit aspectes 

formals i institucionals de l’extensió dels animals al territori, principalment els 

contractes operats entre els proveïdors i els seus clients. En la segona i tercera 

seccions s’han estudiat les dinàmiques temporals del negoci del bestiar i la 

naturalesa, prou diferent, dels mercats de cadascuna de les cabanyes 

                                            
953 POSTAN, Michael, “Village livestock in the thirteenth century”, Economic History Review, 15 
(1962), p. 219-249. 



CRÈDIT I MOROSITAT A LA CATALUNYA DEL SEGLE XIV. EL CAS DE LA BARONIA DE LLAGOSTERA 

 

451 

d’animals. Finalment, s’ha focalitzat sobre els actors implicats en el mercat de 

bestiar, tant sobre els masos que hi recorrien com sobre els tractants. El quart 

epígraf principalment s’ha sustentat en l’estudi de cas de Cassà de la Selva.  

A les Gavarres baixmedievals el bestiar principalment es transferia 

mitjançant un tipus de contracte anomenat comanda de bestiar que té els 

orígens en el dret d’obligacions romà. La comanda tant s’acordava entre veïns 

(habitants del mateix veïnat o parròquia) com era assignada als pagesos per 

part dels mercaders provinents dels centres urbans. Els ramats localitzats en 

aquestes transaccions eren de volum reduït: una majoria d’operacions 

contenien tan sols un sol animal. En funció del tipus de bestiar, podien 

constituir la darrera baula d’un mercat integrat que s’estenia fins a les ciutats 

consumidores de carn i d’altres productes animals, especialment Girona. 

Entre 1328 i 1371 als registres de les notaries estudiades poden trobar-

se dos tipus diferents de comandes que implicaven la transferència de bestiar. 

D’un costat, existí l’anomenada comanda a mig lucre, per la qual el prestatari, 

el pagès, rebia un animal i al mateix temps prometia al prestador que li tornaria 

el valor de la bèstia, a més d’una part proporcional dels rendiments (d’entre els 

quals les cries). De l’altre, es documenta el què s’ha descrit com a dipòsit 

simple, que funcionava com una cessió de l’animal sense altra condició, 

aparentment, que la de restituir-lo a demanda. Les primeres representen el 

52% del total documentat; les últimes el 48%954. 

Tant unes com altres podien acompanyar-se d’un préstec de numerari, 

una estratègia que permetia captar la clientela i potser també arribar a acords 

sobre la sostracció de l’excedent agrícola del client per part del mercader. 

Aquest darrer fou un fenomen típicament present a l’oest de les Gavarres: a la 

notaria de Cassà de la Selva el 39% de les comandes incloïen aquesta ajuda 

monetària, mentre no passen del 10% en llocs com Monells o Corçà.  

Determinar la durada d’aquests contractes no és possible amb les fonts 

disponibles, ja que les marques introduïdes en els llibres pels notaris en motiu 

                                            
954 En l’aspecte temporal, és destacable que les comandes a mig lucre tinguessin una major 
concentració al llarg de tardor, mentre que les de dipòsit simple també es registressin a la 
primavera, durant la soldadura agrícola. Així, pot deduir-se que algunes d’aquestes darreres 
podien ser formes més o menys encobertes d’obtenir liquiditat durant el moment més difícil de 
l’any a canvi de la hipoteca del bestiar, o bé la manera una de les diverses maneres que els 
actors tenien per a l’abast per a sancionar l’extracció de l’excedent agrícola.  
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de les cancel·lacions no solien indicar la data. Les poques informacions 

disponibles al respecte assenyalen que les comandes de bestiar duraven entre 

2 mesos i 7 anys, tot i que les formes de cancel·lar aquests contractes podien 

ser molt variables i incloure el què l’antropòleg Raymond Firth anomenà les 

liquidacions difuses: renegociació dels terminis, intercanvi de favors, 

reconeixement familiar d’un deute…  

En darrer terme, pot assenyalar-se que les comandes estudiades 

indiquen que aquests contractes -com si es tractés d’un títol de participació en 

un negoci- eren fàcilment transferibles a tercers. El nivell d’estandardització del 

grup de clàusules i condicions arreu del territori ho facilitava, element que a 

més conferia la possibilitat de pledejar davant de les corts jurisdiccionals en cas 

que es produïssin incompliments dels termes del negoci.  

Ara bé, darrera de la carcassa formal, les comandes de bestiar 

apareixen com exercicis ben versàtils, que podien implicar diferents usos 

econòmics, d’entre els quals les hipoteques del propi bestiar dels masos a 

canvi d’un préstec, el saldar el sost de compravenda d’un animal mitjançant 

acords sobre el rendiment de la bèstia o la incorporació temporal de bestiar a 

un mas. 

Amb les dades disponibles es poden projectar uns 6.200 negocis 

ramaders (incloent, a banda de comandes de bestiar, els debitoris i les 

compravendes) en el conjunt de les cinc localitats entre 1330 i 1370. Dos 

d’aquests mercats ramaders, Monells i Caldes de Malavella, destaquen per 

sobre dels altres tres. 

Els animals transferits inclouen bovins, equins, cabrum, òvids, porcins, 

oques i ruscs d’abelles. Els dos darrers grups resulten testimonials. L’interès 

comercial de l’aviram devia ser escàs malgrat els inventaris dels masos 

acreditin que la majoria de les explotacions tenien un estol de gallines.  

 Els bovins (bous, vaques i vedells) apareixen de forma uniforme en totes 

les localitats estudiades. Era el tipus de bestiar major més comú, del qual se 

n’apreciava la versatilitat en el cas de les vaques i la potència motriu dels bous. 

De fet, s’ha acreditat que els bous eren en el període el principal animal utilitzat 

per a llaurar. El tipus de bou més freqüent a la zona presentava una tonalitat 

rogenca. Amb les dades disponibles no pot afirmar-se que es tractés d’una 

espècie autòctona monocromàtica, però la gran uniformitat observada en la 
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tonalitat dels exemplars ho apuntaria. La tonalitat rogenca coincideix amb les 

característiques de la desapareguda vaca marinera, que era endèmica de 

l’Empordà, del Gironès i de la Selva i que sabem s’estengué precisament a 

Menorca.  

Els bous foren una peça central d’entre els mitjans de producció del mas 

a la Catalunya Vella durant la baixa edat mitjana. Adquirint-los en propietat, i no 

en comanda, els pagesos s’asseguraven el seu aprofitament permanent en les 

tasques que tenien lloc al llarg del cicle agrícola. De fet, un terç d’aquests 

animals van ser venuts, mentre vaques i bovins joves eren transferits d’aquesta 

manera tan sols puntualment.  

 Els animals que delimiten veritables diferències internes a l’àrea de les 

Gavarres són els ovicaprins (ovelles i cabres) i els porcins. Evidentment, els 

primers constituïen una part molt important del volum de bestiar, perquè els 

ramats contenien més animals. A Sant Feliu de Guíxols i a Corçà, per exemple, 

sumen respectivament el 60,3% i el 67,5% del total dels animals documentats. 

De la seva banda, a Cassà de la Selva i a Caldes representen el 36,1% i el 

43,5% respectivament, evidenciant que aquest tipus de bestiar tenia més 

importància per a l’economia comercial i domèstica al nord i a les Gavarres 

marítimes que no pas al vessant oest del massís i a la plana selvatana. Les 

cabres i les ovelles sobretot eren engreixades pels masos per a posteriorment 

ser reintroduïdes al mercat (no pot oblidar-se que el boc era la carn més 

consumida en els àmbits urbans a la baixa edat mitjana). Les cabres eren 

majoritàriament entregades als masos de muntanya, mentre les ovelles solien 

pasturar en àrees més planes. Al contrari del què passa avui en dia, els 

pagesos baixmedievals tendien a separar les cabres i les ovelles. Els ramats de 

les primeres solien ser més grans: a Caldes i a Monells, on la mostra d’animals 

és més àmplia, el nombre de cabres en cada ramat era entre un 7% i un 16% 

superior al d’ovelles 

Els porcs, de la seva banda, presenten una localització inversa. Als 

nuclis de l’oest representen entorn del 30% del negoci ramader, mentre que a 

Monells o a Corçà no passen del 10%.  

Ases i muls formaven part d’un grup de bestiar que és més escadusser a 

la documentació. Feien feines quotidianes més enllà de les tasques agrícoles, 

sobretot relatives al transport. Per això, aquests animals, conjuntament amb els 
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bous, eren el tipus de bestiar que més freqüentment entraven com a opció de 

compra. Particularment les mules arribaven a ser animals molt cars.  

Els inventaris localitzats evidencien que pràcticament totes les 

explotacions pageses devien disposar de porcs i aviram, i que una bona part 

devien custodiar ramats d’ovicaprins (amb les diferències regionals ja 

introduïdes) i també algun bou per a les tasques agrícoles.  

 Amb la documentació analitzada s’han detectat oscil·lacions temporals 

agudes en el comerç de bestiar. Coincidint amb els quatre cicles en què s’han 

documentat increments destacat però de relativa curta durada de l’activitat 

comercial ramadera (1331-1334, 1341-1348, 1361 i 1366-1370) es registren 

crisis “curtes”, en què van tenir lloc alces de preus de cereals, escassetats 

frumentàries i fams, propagació de malalties i mortaldats, períodes bèl·lics i/o 

un augment de la pressió fiscal.   

El fet que l’increment d’activitat comercial ramadera coincideixi amb 

períodes de crisi ens ha obligat a proposar algunes hipòtesis que exploren el 

caràcter més o menys convertible de la ramaderia, que era una activitat més 

adaptable que no pas els conreus als cicles crítics. Així, s’ha pogut demostrar 

que en aquestes conjuntures els pagesos optaven no pas per retirar-se del 

mercat, sinó per buscar-hi productes que els permetessin superar les dificultats.  

Abans de la Pesta la majoria de transaccions prenien forma de 

comanda, si bé alguns animals – especialment els de tir – també eren venuts. 

Però la catàstrofe demogràfica de 1348 marcà un punt d’inflexió en aquesta 

dinàmica a l’oest de les Gavarres, on les compravendes pràcticament van 

desaparèixer. La comanda podria haver estat valorada com una operació més 

elàstica, que s’adaptava molt millor a uns masos que estaven en procés de 

redimensionament després de les mortaldats i a les quals els mancaven mans 

per a treballar. A la vegada, el manteniment d’un bon nombre de 

compravendes a Monells i a Corçà podria indicar un menor impacte de la Pesta 

als masos del Baix Empordà o una major capacitat de recuperació. Una 

explicació complementària podria també ser la davallada de l’activitat del 

mercat de Caldes de Malavella a partir de la segona meitat del segle XIV, i en 

benefici d’altres cites comarcals.   

El capítol ha avaluat també la configuració dels diferents mercats i la 

forma que tenien de captar la clientela, especialment les especialitzacions 
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regionals en l’oferta de productes, és a dir, dels animals. S’ha evidenciat que 

les clienteles eren actives i buscaven les ofertes més convenients en els 

mercats de l’entorn. Aquest és un símptoma de la millora de les comunicacions, 

de l’abaratiment dels costos de transport, del fet que la informació disponible de 

cada mercat fluïa i segurament també de l’estandardització de les tècniques 

comercials al llarg del segle XIV.  

D’altra banda, s’ha constatat que el massís de les Gavarres suposava 

una barrera infranquejable en el cas del mercat de bestiar; es tenen ben 

poques notícies de mercaders de l’oest que abastissin el nord. El fenomen 

tampoc es donava a la inversa. També s’ha descartat que el clients de les viles 

i veïnats d’un vessant habitualment travessessin el massís a la recerca de 

bestiar. Els veïns de l’interior del massís, d’altra banda, preferentment optaven 

per l’àrea comercial que tenien més a l’abast. 

Les àrees dels mercats eren relativament petites; entre el 50% i el 90% 

dels clients provenien d’un perímetre inferior als 10 quilòmetres de distància. La 

resta de clientela podia atreure’s per la capacitat d’oferir productes 

especialitzats. S’ha evidenciat que els equins eren un tipus d’animal 

especialment preuat, pel qual els clients efectuaven desplaçaments més llargs.   

Tot i que en general la fragmentació jurisdiccional i la servitud remença 

no eren factors que suposessin una trava al mercadeig, els conflictes entre 

baronies i dominis sí que hi haurien aixecat barreres, tal i com es documenta 

amb els casos de Tossa i Lloret respecte al mercat de Caldes a partir de la 

segona meitat del segle XIV, i potser amb el cas de Cruïlles respecte al mercat 

de Monells durant la dècada de 1340.  

Dit això, hem constatat que Caldes de Malavella i Monells van absorbir 

un tràfic comercial superior a la resta de localitats, però l’abast de cada mercat 

tenia poc a veure un amb l’altre. D’una banda, l’àrea de penetració principal de 

Caldes de Malavella s’estenia per un territori de 140 quilòmetres quadrats al 

nord de la plana de la Seva. La fira que se celebrava al setembre era un 

al·licient pels clients, però no es detecta clientela amb orígens que altrament no 

assistís als mercats setmanals. Tot i que entre 1330 i 1350 el mercat no 

comptà, en termes generals, amb competència directa en l’espai comarcal 

immediat, l’aparició de mercats com els de Blanes o Santa Coloma de Farners 

podria haver reduït el seu impacte al territori.  



CRÈDIT I MOROSITAT A LA CATALUNYA DEL SEGLE XIV. EL CAS DE LA BARONIA DE LLAGOSTERA 

 

456 

De la seva banda, el mercat de Monells servia una nòmina molt diversa 

de localitats, donada la major fragmentació dels dominis a l’àrea del Baix 

Empordà. Tanmateix, el seu abast principal resulta més compacte (uns 30 

quilòmetres quadrats), ja que probablement competia amb el mercat de la 

Bisbal, una cita promoguda des de la senyoria episcopal i que ja havia adquirit 

rellevància a mitjan segle XIV. Sant Feliu de Guíxols centralitzava una àrea 

igualment compacta d’uns 100 quilòmetres quadrats, que es restringia a les 

parròquies de la Vall d’Aro, incloent les que s’enfilaven a les Gavarres.  

Cassà de la Selva i Corçà constitueixen exemples de que, malgrat no es 

comptés amb una franquesa de mercat ni aquest se celebrés periòdicament, 

algunes localitats en el període comptaven amb un sistema de mercadeig 

estable que abastia pràcticament en exclusiva la població local. 

Les dades aportades certifiquen que tant a Cassà de la Selva com a 

Caldes de Malavella hi havia una una relativa concentració capitals en el 

comerç del bestiar, mentre que a la resta de localitats el mercat aparentment 

funcionava de forma més horitzontal. Així i tot, l’estudi sobre Cassà de la Selva 

també ha evidenciat que ni tan sols en aquestes circumstàncies el mercat de 

bestiar va definir relacions depredatives ni d’acumulació de deutes amb un sol 

tractant de bestiar. Tot i acaparar una bona part del mercat local cassanenc i 

esdevenir un dels mercaders principals a Caldes de Malavella, Bonanat Alagot 

no aconseguí o no volgué consolidar relacions contractuals d’aquest tipus amb 

la seva clientela pagesa  
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10. LA DIFUSIÓ DEL CRÈDIT PRIVAT A LLARG TERMINI: ELS VIOLARIS I ELS 

CENSALS MORTS AL NORDEST CATALÀ. EL CAS DE LA BARONIA DE 

LLAGOSTERA, 1336-1395 

 
L’objectiu d’aquest capítol és analitzar com operava a la baronia de 

Llagostera i en una petita ciutat del segle XIV (Caldes de Malavella), el mercat 

d’una fórmula específica de crèdit, les rendes censals. En les pàgines següents 

l’objecte en qüestió és descrit des de diferents prismes: la forma que prenien 

els interessos o pensions, el volum dels capitals emesos i també l’evolució de 

les taxes d’interès en el mercat i la seva relació amb la conjuntura.  

El marc cronològic escollit en aquest cas s’inicia amb l’aparició dels 

primers contractes per primeres rendes censals a la notaria local (1336) i acaba 

a finals del mateix segle XIV (1395). En aquesta ocasió s’ha optat per ampliar 

el ventall cronològic per tal de proporcionar una mirada llarga sobre un 

producte financer que, com és ben sabut, es va veure influït per la davallada 

dels tipus d’interès imposats en el mercat del crèdit públic a finals de la 

centúria. La mostra analitzada inclou 736 crèdits censals diferents (cf. taula 54, 

a l’apèndix), dels quals 676 són violaris (91,8%), 43 censals morts (5,8%) i 

finalment 17 rendes mixtes entre ambdós productes (2,3%). 

En un primer bloc del capítol, de caràcter descriptiu, es posa el focus 

sobre les particularitats del crèdit censal en els seus inicis, fent èmfasi en els 

interessos que havien de satisfer-se amb espècies, generalment en forma de 

cereals. El segon bloc aborda els usos que van tenir les rendes censals en 

l’economia i societat baixmedievals. Es posa especial atenció en les 

temporalitats i la vida dels crèdits. S’hi fa també un exercici, minuciós, 

d’acarament entre les emissions de rendes i d’altres activitats econòmiques 

registrades en les actes notarials. Aquests crèdits resultaven útils a l’hora de 

facilitar l’accés al consum, a les inversions productives i, eventualment, servien 

per superar períodes crítics. Ahir, com avui, una suma de factors (entre els 

quals el sobreendeutament censal), podien també conduir les famílies per 

zones de dificultats. En el segle XIV cal dir que aquestes situacions, en relació 

al crèdit, es documenten tan sols excepcionalment. 
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10.1. Els violaris i els censals morts: caracterització 

 

L’anomenat crèdit censal féu aparició durant el primer terç del segle XIV 

com una combinació de dos elements preexistents: d’una banda, el préstec de 

numerari, estès arreu i exercit per diversos sectors de la societat baixmedieval, 

i, de l’altra, el mercat de rendes. La diferència substancial entre els dos mercats 

és que en el cas del crèdit censal no hi havia en principi un bé immoble o 

institució que generés les rendes. Del mercat de rendes, el crèdit censal en va 

prendre la forma jurídica: és a dir, una compravenda de pensions anuals a 

canvi d’un capital o preu. Tot assimilant-lo a un contracte de venda amb preu 

just, s’evità el vet cristià sobre les pràctiques usuràries pròpies dels préstecs 

tradicionals. 

Per aquesta raó es defineix el crèdit censal com un préstec camuflat en 

forma de compravenda, en la qual el comprador s’erigia com a prestador (d’un 

capital o preu) i el venedor era el prestatari. Aquest prestatari estava obligat a 

pagar els interessos del capital en forma de pensions anuals, a raó del 7,14% 

en el cas dels crèdits descrits com a censals morts i del 14,28% en el cas dels 

violaris. El pagament d’aquestes pensions no amortitzava el capital i, a canvi, el 

prestatari no tenia l’obligació de retornar-lo, mai, de forma íntegra. Tanmateix, 

el dret a retornar-lo es mantenia intacte durant els anys que es convingués i 

quedés fixat per una carta de gràcia -un pacte de retrovenda- que solia 

acompanyar el contracte. A més a més, el comprador no podia forçar al seu 

client a retornar el capital, tot i que sí podia transportar el dret a percebre les 

pensions a un tercer, normalment recuperant el capital de mans d’aquest nou 

comprador. 

Al marge de l’interès, entre el violari i el censal mort cal establir una 

segona diferència fonamental: els violaris estaven sotmesos a una durada 

determinada, generalment la de la vida de dues persones, que eren 

anunciades en el contracte. Extingides les vides, es cancel·lava el contracte i el 

capital no havia de ser retornat si no ho havia estat fins el moment. En canvi, 

els censals morts eren crèdits a perpetuïtat.  

La principal garantia que oferia el venedor en el contracte era el conjunt 

dels béns i la seva pròpia persona. Sovint també hi apareixia algun avalador 

que hi obligava els béns propis. En canvi, no era habitual que s’assignés una 
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propietat específica per garantir els pagaments. De fet, una garantia de tipus 

personal i general lligava millor amb un tipus de crèdit que, com aquell, era 

fàcilment transportable a un altre prestador, però també a un altre prestatari,  i 

que no carregava cap immoble o objecte amb un cens955.  

                                            
955 Vobis et vestris obligamus et astrigamus et submitimus pleno iure nos et omnia bona nostra, 
mobilia et inombilia, privilegiata et non privilegiata, presentia et futura ubique. Et specialiter.. En 
un contracte de renda censal, així comença l’apartat de clàusules relatiu a les obligacions i 
garanties. Malgrat introduir una obligació de tipus general en un contracte de renda censal, 
amb la segona frase es podia donar pas a una obligació específica, que quedava directament 
lligada a l’acompliment del negoci i de les seves clàusules. Aquestes obligacions constitueixen 
casos excepcionals, però que val la pena disseccionar aquí. 

Les obligacions que es defineixen com a especials no implicaven béns vius, que 
generessin els interessos del capital, sinó penyores que quedaven especialment obligades a 
l’execució dels contractes en casos d’impagament. No es tractava, en conseqüència, d’un cens 
amb caràcter propter rem, que obligués un bé determinat a generar la pensió, sinó d’un crèdit 
personal que prenia forma de cens i que estava garantit per una sèrie de seguretats, entre les 
quals un objecte.  

En cas d’impagament, els endarreriments es cobririen prioritàriament amb el rendiment 
o amb el valor d’aquest objecte. Aquesta execució s’esdevindria amb certa celeritat, atenent al 
fet que el prestatari ja havia mostrat, durant la contractació del crèdit, la seva predisposició a 
cedir l’objecte. Si bé s’ha afirmat que les garanties en els violaris o censals morts acostumaven 
a ser generals, de tipus personal, eventualment els crèdits obligaven aquests objectes 
específics. En la gran majoria de casos es tractava de peces de terra. 

Sabem que les terres que eren de domini útil eren obligades a prestar un lluïsme al 
senyor directe per tal permetre la seva inclusió com a penyora en qualsevol contracte. Es 
tractava d’una penalització dels senyors directes davant del risc de fragmentar encara més 
l’estructura de la propietat. En conseqüència, per aportar una terra de la qual hom només en 
gaudia del domini útil, requeria la signatura del senyor directe: “autorització o consentiment del 
senyor a la hipoteca dels seus béns alodials o dels que en tenia en domini directe”, tal i com ha 
descrit Rosa Lluch en parlar d’un altre tipus d’obligacions, les dotals [Vegeu LLUCH BRAMON, 
Rosa, Els remences... op.cit., p. 195]. No tenim rastres documentals d’aquest mecanisme 
específic (la firma del senyor) per bé que el coneixem per estudis d’altres espais geogràfics de 
la Catalunya medieval. 

Aquest tipus d’obligacions especials es localitzen en tan sols 35 dels 736 contractes 
estudiats a la notaria de Caldes (representen el 4,7% dels violaris i censals morts). D’aquests 
crèdits, 32 rendien pensions en numerari, mentre tres ho feien en espècies (cereals). La 
mitjana dels capitals és de 285 s.: 21 contractes tenien capitals superiors a 150 s. En vuit 
casos, es localitzen quantitats molt importants, de 500 s. o més.  

Vint-i-quatre d’aquests crèdits son violaris i 11, censals morts. Els compradors 
provenien de Girona (12), Caldes (7), Franciac (6), Sant Feliu de Guíxols (4), Llagostera (2), 
Vilanna (2), Vidreres (1) i Fornells (1). Els venedors, d’altra banda, provenien en la seva totalitat 
de l’interior del districte jurisdiccional de Caldes. Per últim, cal retenir que la major part de 
casos es concentraren a partir del 1355: només se’n localitzen set durant el període precedent. 
Podem afirmar, sense assumir massa riscos, que els crèdits censals que presenten obligacions 
especials acostumaven a prestar capitals destacats, molt per sobre de la mitjana. 

Per tal d’evitar la càrrega econòmica afegida que suposava empenyorar dominis útils, 
sembla que hom recorria, si era possible, als francs alous. És destacable la quantitat d’alous 
(que no estaven sotmesos a lluïsmes) que apareixen com a obligacions especials en els crèdits 
censals. 

Cal explicar que la proporció de propietaris en possessió d’alous en el conjunt d’un 
territori com el descrit aquí degué ser més aviat baixa. A Caldes l’any 1346 es dugueren a 
terme 34 compravendes d’immobles, dels quals només quatre foren una transacció del domini 
directe. El 1367, 21 anys després, el panorama era semblant: de 15 operacions de 
compravenda d’immobles, 13 ho foren pel domini útil i en dues altres ocasions la documentació 
no permet escatir-ne els detalls. Els alous eren peces de terra preuada, que rarament 
apareixen a la documentació ja que formaven part del nucli fonamental de l’explotació familiar. 
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D’altres seguretats complementàries que el prestatari solia firmar en una 

compravenda d’un crèdit censal eren l’obligació de sotmetre’s a la pena de terç 

                                                                                                                                
Eren aquelles parcel·les que garantien la supervivència del mas. En el mercat, eren utilitzades 
en casos excepcionals. Com en aquests ocasions, hom hi recorria per a obtenir diners a crèdit.  

Dels 35 contractes amb obligacions especials, en 8 ocasions aquestes resulten terres 
en franc alou, en 18 ocasions terres que no ho eren o bé de les quals no se n’especificà el 
domini i en 9 ocasions els objectes en penyora eren drets i títols (sobre delmes i sobre d’altres 
violaris). 

Sabem que recórrer als alous era una opció convenient pel pagès, ja que pel seu 
empenyorament no s’havia de satisfer un lluïsme. D’aquesta manera, és possible que els 
aloers partissin d’una situació d’avantatge respecte a la resta de pagesos a l’hora d’accedir al 
mercat de les rendes censals. Disposar d’un alou per empenyorar facilitava l’accés al crèdit i, 
sobretot, a alguns franges de capital altrament inabastables.  

De forma similar, es podien obligar terres no pas als compradors de la renda, sinó als 
avaladors del prestatari. Executar les terres d’un avalador constituïa una pràctica encara més 
habitual, que a la mostra localitzem fins en 43 ocasions. Es tractava de terres que tornem a 
intuir centrals en les explotacions i que presenten una toponímia significativa. Entre d’altres, 
s’esmenten topònims relacionats amb rieres i cursos d’aigua: Ritort, Monar, Ridevila (i que per 
tant indiquen que probablement es tractava de terres intensament irrigades). També s’hi 
localitzen referències explícites a horts. Així mateix, s’obligaven peces de terra que contenien 
arbres dels quals se n’obtenia un rendiment econòmic suplementari: Camp des Suro, Camp 
des Parer. 
 En aquesta ocasió, però, no es localitza ni un sol alou d’entre les peces obligades als 
avaladors. Si que documentem, en canvi, un permís del senyor directe a acceptar l’alienació de 
la peça de terra en cas que aquesta hagués de ser venuda. El 20 de febrer del 1341, Arnau 
Ermengol de Franciac va vendre un violari de 400 s. de capital i una pensió anual de 8 mitgeres 
de forment amb l’ajuda de diversos avaladors: Bernat Ermengol, Mateu Feliu, Pere Batlle de 
Franciac i Guillem Eixandri de Caldes [vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 20, f. 
79v-81r (1341-II-20)]. A continuació, a través d’un document d’indemnitat, els prometé que els 
seus béns no sortirien malparats en cas d’impagament i, per a major garantia, els sotmeté un 
camp de terra anomenat Monar com a obligació especial [vegeu AHG, Notaria de Caldes-
Llagostera, CL 20, f. 81v-82v (1341-II-20)]. En un darrer document, el senyor directe de la terra, 
Pere Mataró, de Franciac, jurà als avaladors que si aquella peça s’havia de vendre no hi faria 
oposició i firmaria la transacció [AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 20, f. 82v (1341-II-20)]. 
Les peces de terra que quedaven obligades (tant aquelles per a la satisfacció del creditor en 
cas d’impagament com per a la satisfacció dels avaladors) no restaven immobilitzades fins que 
es resolgués el contracte, sinó que continuaven en propietat del prestatari. Un cas concret 
il·lustra quina era la carta de naturalesa d’aquestes terres mentre formaven part d’una obligació 
en una renda censal: el 30 d’abril del 1352 Pere Martí, del veïnat llagosterenc de Sa Serra, 
vengué per 55 s. a Pere Vidal de Llobatera una feixa que tenia al Camp de Saules, sots domini 
directe dels Montcada [AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 42, f.9v-10r (1352-IV-30)]. 
Aquell mateix dia Pere Martí reconegué a Pere Vidal de Llobatera que en un violari contractat 
feia només un any per ambdós (on Pere Martí hi actuava com a venedor), aquella terra ja havia 
estat sotmesa com a obligació [AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 42, f.9v-10r (1352-IV-
30)]. Per aquesta raó, ara recorria a una altra peça de terra, el clos del mas Pintor de 
Llagostera, per tal de substituir la terra empenyorada en el violari.   

Un cas similar és el de Bernat Sibil, de Riurans (Caldes). En un violari que aquest 
individu va vendre a Jaume Simó, clergue de Llagostera, l’any 1338 amb una nòmina de nou 
avaladors, el prestatari obligà als fiadors, en un document d’indemnitat, el camp Ses Valls. 
Anys més tard, davant de la voluntat de Sibil de posar el camp a la venda, demanà als seus 
avaladors que el desobliguessin [AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 22, f.22v-23r (1342-I-
12)] per, a continuació, sotmetre’ls-hi en penyora una nova feixa, que era a tocar d’un torrent i 
contenia un pou [AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 22, f.23r-24r (1342-I-12)]. Així 
aprenem que, fins i tot essent obligats en penyora, els béns podien continuar mobilitzant-se en 
el mercat immobiliari. Les peces de terra que quedaven sotmeses a l’execució d’un violari o 
d’un censal mort continuaven formant part del lot de terres disponibles per introduir al mercat. 
Només en cas d’impagament i d’un procés per morositat, els prestataris en perdrien l’ús i la 
titularitat.  
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a la cort si s’iniciava un litigi, l’obligació de pagar les pensions endarrerides un 

cop s’hagués cancel·lat (lluït) el crèdit, un anunci genèric d’execució immediata 

contra els béns del morós – execució contra la qual no es podrien demanar 

terminis ni excepcions -, l’assumpció de les despeses processals per part del 

morós, i la renúncia per part d’aquest a demanar gràcies especials, immunitats 

o allargaments de pagaments a les autoritats públiques. A partir del final de la 

dècada de 1340 s’hi afegí l’anomenat hostatjament, una pena de reclusió 

domiciliària de l’impagador que durava fins que no es cobria el deute exigit. A 

més, s’hi contemplava l’obligació de pagar una multa, generalment de 5 s., per 

cada dia que no es respectés aquest hostatjament. 

El violari i el censal mort constitueixen una tipologia de crèdit que deixa 

moltes traces en els registres documentals. Un contracte de compravenda 

d’aquest tipus solia ocupar entre 3 i 5 folis en els llibres del notari de Caldes de 

Malavella, una extensió generalment només superada pels contractes 

matrimonials. A més a més, aquests contractes anaven acompanyats d’una 

carta de gràcia que fixava el termini dins del qual seria possible la lluïció del 

crèdit, l’àpoca de rebut del capital prestat, i també l’anomenat document 

d’indemnitat, en el qual el prestatari s’obligava davant dels seus avaladors a 

servar-los de cap dany en persona i béns en cas que aquests haguessin 

d’assumir despeses. A més a més, de forma regular es registraven àpoques de 

pagament de les pensions, de les fraccions de capital retornats o de les 

pensions endarrerides. També es troben indicis dels crèdits censals en els 

documents que donaven fe de les transportacions dels títols a tercers o en les 

lluïcions parcials o finals esdevingudes amb el reintegrament del capital o, en el 

cas dels violaris, també amb la extinció de les dues vides.   

Amb una extensa sèrie notarial i comptant amb l’existència de tota 

aquesta massa documental, creiem que es poden recollir la majoria de crèdits 

censals existents en un període determinat. En ocasions tan sols es compta 

amb informació fragmentària, per exemple, una àpoca de pensió que es 

refereix a un violari del qual no es disposa del contracte original. Espigolant, 

s’han recuperat tots els violaris i els censals morts possibles. 

La recerca dels crèdits s’ha conclòs amb 736 rendes censals, entre 

violaris i censals morts, emeses a Caldes de Malavella entre 1336 i 1395 (cf. 

taula 54). Aquesta és la mostra documental que serveix per donar solidesa als 
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arguments que s’exposen a continuació. S’han contrastat aquests crèdits amb 

188 rendes complementàries, provinents de la notaria de Cassà de la Selva i 

els contractes de les quals van ser formalitzades entre 1357 i 1379. Tots els 

violaris i els censals morts buidats provenen de notícies recollides dels 

protocols notarials, dels manuals dels notaris, dels llibres específics oberts per 

a registrar-hi crèdits censals i dels llibres de la cort del batlle.  

En un article publicat l’any 1961, just després de descriure el 

funcionament econòmic dels crèdits censals, Arcadi García Sanz deixà escrit 

que esta esquematización a un notario le parecería herética pero en esencia el 

censal es eso y no más. Lo demás son garantías del pago de la pensión o 

cláusulas procesales en las que los ampulosos notarios de la época lucían sus 

habilidades profesionales, pero que sólo interesan a un jurista956. Avui, en 

canvi, és abastament acceptat que les clàusules i seguretats incorporades als 

crèdits, i en permanent evolució, dialogaven amb el context social i econòmic. 

En aquest mateix sentit, per entendre com funcionava, a la pràctica, el crèdit 

també és interessant escatir amb quin format es registrava cada contracte i les 

conseqüències que podia tenir durant la seva execució. 

Una pràctica que fins al moment, que coneguem, la bibliografia 

especialitzada no havia descrit és la que implicava que un mateix crèdit censal 

es registrés no només al llibre del notari - que era l’assentament habitual - sinó 

també i en paral·lel, al llibre de la cort del batlle. En un mateix dia o en un 

termini relativament breu, un violari podia esser copiat en el llibre del notari de 

Caldes i transcrit a la vegada al registre de la cort jurisdiccional. Es tractava del 

mateix contracte i incloïa clàusules idèntiques, si bé a cada llibre es tracta de 

tipologies documentals diferents.  

Al llibre de la cort del batlle s’hi localitza no un contracte stricto sensu, 

sinó una confessió judicial de pagament del crèdit. Efectuada a la cort i també 

davant del jutge (in curia et coram venerabili et discreto Guillelmo de Abbatia, 

iudice Calidarum...), s’estipulava que el crèdit quedava lligat a l’acció punitiva 

jurisdiccional, la pena de terç, però també a l’obediència del manament judicial. 

En cas que s’incomplissin les obligacions de pagament, entrarien en acció 

ambdós ressorts: una decisió judicial i, de forma cautelar, la pena de terç.  

                                            
956 GARCIA SANZ, Arcadi: “Origen y fin del fuero de las pensiones censales a sueldo por libra”, 
Ausa, 38 (1961), p. 126. 
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 Juntament amb els anomenats sacramentals -és a dir, la còpia d’un 

testament a posteriori, roborada per testimonis i avalada per un jutge- la 

confessió judicial per un crèdit censal és dels pocs instruments a la 

documentació caldenca on es veu aparèixer la figura del jutge en funcions 

compulsives, sense que existís una investigació pública en curs. 

La pràctica del doble registre no constitueix un fenomen generalitzat i es 

concentra en un marc temporal molt específic, entre 1340 i 1348.  

 
Taula 55. Períodes amb documentació coetània dels registres de la cort del 
batlle i de les sèries dels protocols notarials (Caldes de Malavella) 
 

període dies 

1339-VIII-17 a 1339-XI-20 95 
1340-XI-20 a 1341-II-28 100 
1342-VII-1 a 1343-VIII-30 363 
1345-I-8 a 1345-III-4 55 
1346-I-9 a 1347-II-12 399 
1348-IV-5 a 1348-X-7 185 
1349-III-16 a 1349-XII-7 266 
1356-II-1 a 1358-IX-14 956 
1358-XII-9 a 1360-III-2 449 
1363-VIII-4 a 1365-VI-6 672 
1368-VI-12 a 1369-IV-3 295 
 3.835 (≈10 anys) 

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 
Tal i com pot observar-se a la taula 55, la doble seriació a Caldes de 

Malavella - llibres del notari i, en paral·lel, registres de la cort – es conserva tan 

sols per períodes concrets, fragmentaris, que plegats sumen uns 10 anys i 

s’estenen entre 1340 i 1369. En conseqüència, només és dins d’aquest marc 

cronològic que poden localitzar-se violaris que van ser registrats, en paral·lel, al 

llibre de la cort i en el del notari. Entre 1340 i 1348, que és quan es té indicis 

d’aquesta pràctica, un 57% dels violaris registrats a Caldes de Malavella 

compten amb un segon document provatori al registre de la cort del batlle. A 

partir del 1349 la pràctica va desaparèixer i ja no tornà a repetir-se al llarg de la 

resta de dècades estudiades. La taula 56 indica quina és la distribució d’aquest 

fenomen. 
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Taula 56. Violaris en els períodes amb doble seriació (Caldes de Malavella) 
 

període total violaris violaris amb doble registre (cort-notari) 

1339-VIII-17 a 1339-XI-20 0 0 
1340-XI-20 a 1341-II-28 10 4 (40%) 
1342-VII-1 a 1343-VIII-30 3 3 (100%) 
1345-I-8 a 1345-III-4 6 4 (66%) 
1346-I-9 a 1347-II-12 21 12 (57%) 
1348-IV-5 a 1348-X-7 4 2 (50%) 
1349-III-16 a 1349-XII-7 4 0 
1356-II-1 a 1358-IX-14 37 0 
1358-XII-9 a 1360-III-2 59 0 
1363-VIII-4 a 1365-VI-6 22 0 
1368-VI-12 a 1369-IV-3 10 0 

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 
Dels 25 violaris amb doble registre que s’han localitzat a la mostra 

analitzada, cinc productes (20%) van ser comprats per habitants de districte de 

Caldes (és a dir, la vila de Caldes i Franciac). En canvi, 20 dels compradors (un 

80%) provenien de l’exterior del districte jurisdiccional (Vilanna, Vilobí, Sant 

Andreu Salou i Girona, amb 15 casos). Els venedors eren íntegrament 

habitants del districte: Caldes i els seus veïnats, Caulés, Franciac, Lloret o 

Santa Seclina. 

D’altra banda, en el període en què va estar operativa la pràctica de 

doble registre (1340-1348), es localitzen 19 violaris que comptaren en canvi 

amb una sola protocolització, al llibre del notari. La distribució de venedors i 

compradors, en aquest cas, és sensiblement diferent. En aquests darrers 

crèdits, en 9 ocasions (el 47%) els compradors provenien del districte de 

Caldes (Franciac i la vila de Caldes); mentre que 10 (el 53%) eren de l’exterior 

del districte (Llagostera, Riudellots, Sant Andreu Salou i Girona, amb 5 casos). 

Pel que fa als venedors, 18 provenien del districte (la vila de Caldes, veïnats 

rurals i Franciac), mentre que 1 individu es descrivia com a habitant del nucli de 

Llagostera.  

Entre un grup de violaris i l’altre, també s’observen variacions en la 

mitjana dels capitals prestats en els crèdits. Els violaris que presenten doble 

registre apunten a preus de 274 s. de mitjana, mentre que els crèdits que van 

comptar amb un sol assentament van ser contractats per 193 s. de mitjana. En 

el cas dels violaris amb doble registre, el 88% (22) dels contractes presenten 

preus de 200 s. o més. D’aquests, 10 violaris presenten capitals de 350 s. o 

més, amb un màxim de 500 s.  
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En el cas dels violaris amb un sol registre notarial, el 53% (9) dels 

violaris van ser adquirits per un capital de 200 s. o més. D’aquests, només dos 

presenten un capital de 350 s. o més, amb un cas màxim de 400 s.  

Si el doble registre constituïa una opció voluntària pels actors – sembla 

probable que així fos - la mostra indica que hom tendia a recórrer-hi en casos 

on el capital prestat era més important. Sembla que aquesta opció també 

mantindria relació amb l’origen dels compradors (forasters). De fet, els capitals 

per sobre de la mitjana i els prestadors externs són elements concomitants. Els 

compradors de la renda censal, aliens al marc jurisdiccional local i amb 

quantitats econòmiques més importants en risc, podien haver imposat aquesta 

pràctica per tal de servar els seus capitals. Recórrer al jutge era una pràctica 

remunerada, tal i com s’especificava a les taxacions salarials dels oficials de 

Caldes emeses l’any 1341957. Malgrat no comptem amb la taxació específica 

d’un document d’aquestes característiques, és probable que hom assumís el 

sobrecost. Fer negocis o recuperar deutes en un marc jurisdiccional aliè podia 

arribar a ser dificultós; i la cort de Caldes, a través del doble registre, habilitava 

un mecanisme que facilitava la recuperació dels deutes en cas d’impagament i, 

en definitiva, la integració econòmica de Caldes en un espai més ampli.  

L’any 1351, en el marc de les Corts celebrades a Perpinyà, es promulgà 

la constitució coneguda com Ad occurrendum desidiae, que establia 

regulacions estrictes per a la pràctica notarial. Entre d’altres, es prohibia que 

els notaris exercissin en paral·lel com a escrivans de cort, ordenava l’inici de 

l’any a la Nativitat de Jesús, limitava les abreviacions i manava definitivament 

un doble registre notarial: el manual i el notularum958. No pot descartar-se que 

aquesta regulació, que intentava separar les funcions de l’escrivà de la cort de 

la del notari, tendís a fer desaparèixer la pràctica de registrar una còpia dels 

violaris als llibres de la cort.  

Una hipòtesi és que els notaris comencessin a cenyir-se al registre 

notarial, al manual i també a l’anomenat liber notularum, i evitessin, a partir 

                                            
957 Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 17, f. 133v-135r (1341-I-26) i també PONS 
GURI, Josep Maria, “Taxacions dels salaris de notaris i escrivans en jurisdiccions baronals de 
les terres gironines (Palafrugell, Bàscara, Caldes de Malavella, Llagostera, Cassà de la Selva i 
vescomtat de Cabrera)” in IDEM, Recull d’estudis... op.cit., v.1, p. 95-157. 
958 Vegeu el capítol XIX de Cortes de los antiguos reinos... op.cit. v.1. Vegeu també les 
disposicions de la Constitució traslladades als registres notarials de Caldes: AHG, Notaria de 
Caldes-Llagostera, CL 39, f. 39r (1351-IV-28).   
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d’aquell moment, traspassar el contracte als registres de cort. A més, la 

desaparició de la pràctica del doble registre coincideix en el temps amb el 

perfeccionament de les clàusules de garantia i processals dels contractes de 

compravenda de rendes censals. Particularment, s’ha comprovat que, entre els 

primers anys de la dècada de 1340 i la següent s’introduí l’obligació 

d’hostatjament en cas d’impagament i se’n especificaren, amb cada vegada 

més detalls, les condicions. 

S’ha relacionat la pràctica del doble registre amb l’origen dels actors 

involucrats en el mercat del crèdit. Fou significativa la presència, a Caldes, 

d’habitants d’altres parròquies que hi oferien o hi adquirien crèdit. Aquest 

element posa de relleu la mobilitat en el mercat financer.   

 
10.2. El registre de les rendes censals a Caldes: indicis de la 

mobilitat del crèdit 
  

En l’àmbit del crèdit, Caldes de Malavella era una vila que formava part 

d’un mercat integrat. Els forasters que hi feien inversions o que acaparaven la 

producció agrícola excedentària mitjançant compres a la bestreta es creuaven 

amb els autòctons que de forma recorrent decidien desplaçar-se personalment 

al mercat de la ciutat de Girona atenent a l’oferta i especialització dels 

productes financers que s’hi oferien. No ens trobem davant d’una comunitat 

aïllada, amb una sola via d’entrada del crèdit exterior959.  

Entenem que el conjunt de la plana de la Selva constitueix un espai 

divers, que tot i ser creuat per discontinuïtats jurisdiccionals, a mitjan segle XIV 

presentava certa integració econòmica i una especialització regional: mentre 

les viles eren bàsicament emissores de l’excedent agrícola i captadores de 

crèdit urbà, la ciutat reinvertia l’excedent manufacturer i dels serveis en el crèdit 

per a l’entorn rural.  

Com que no disposem de les fonts notarials del conjunt de l’espai sinó 

que ens hi aproximem amb restes fragmentàries provinents d’alguna vila o 

ciutat, la impressió que podríem endur-nos-en és parcial. Ara bé, malgrat que 

en aquest cas el capítol se centra en les fonts de Caldes per a estudiar el crèdit 

censal, la pròpia documentació suggereix l’existència d’un mercat financer que 

                                            
959 Tal i com per exemple van ser descrites les comunitats de muntanya ceretanes d’inicis del 
segle XIV per DENJEAN, Claude, Juifs et chrétiens... op.cit. 
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depassava aquesta vila i que la mantenia permanentment connectada amb 

l’exterior. 

El violari i el censal mort són contractes que permetien la transportació 

amb certa facilitat; és a dir, el carregament del deute a un tercer. La mobilitat 

del crèdit és especialment constatable a través d’aquests dos productes 

financers. Les transportacions a tercers es donaven amb naturalitat atenent a 

diverses característiques que eren inherents a aquest tipus de crèdit: el fet que 

el contracte exigís una obligació general sobre els béns del venedor i no sobre 

penyores específiques, una periodicitat recorrent pel que fa a la dates de 

pagament de les pensions i el fet que el capital, prestés qui prestés les 

pensions i durant el temps que fos, no s’amortitzava a través del cobrament 

dels interessos.  

És precisament degut a la mobilitat del crèdit que a la documentació 

caldenca tot sovint s’hi localitzen referències a contractes de compravenda de 

censals morts o violaris originàriament registrats en àmbits externs, en notaries 

foranes. Fruit de successives transportacions, en el mercat secundari del crèdit, 

rendes que havien estat protocolitzades en una notaria forana podien acabar 

en mans d’un caldenc. A més, una àmplia nòmina de financers forasters sovint 

accedien a la notaria local amb l’objectiu de resoldre contractes, és a dir, cobrar 

deutes pendents o pressionar els morosos que originàriament havien estat 

protocolitzats a l’exterior, particularment a les notaries de la ciutat de Girona.  

A la inversa, també hi havia contractes que finalment acabaven resolent-

se fora de la vila. Hi devia haver contractes que, tot i haver estat registrats a 

Caldes, eren ulteriorment resolts o negociats en notaries de la ciutat de Girona. 

En aquest sentit, cal dir que d’entre tots els notaris de la ciutat que van exercir 

l’ofici en un mateix moment, els caldencs van tendir a concentrar els seus 

negocis en una o en un grup concret d’oficines urbanes. Per exemple, sabem 

que entre 1346 i 1368 els veïns de Caldes van visitar amb assiduïtat 

l’escrivania del notari Bartomeu Vives, que tal i com sabem era d’origen 

caldenc960. En els seus llibres s’hi localitzen nombroses referències a censals 

morts i violaris en els quals homes i dones de Caldes hi actuaven com a 

compradors o venedors. 

                                            
960 Vegeu per exemple les actes de AHG, Notaria de Girona, Gi-05, 45. 
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Un exemple del fenomen de la mobilitat del crèdit i de la connexió amb 

Girona s’exemplifica en un document localitzat a la notaria de Caldes i datat el 

14 de març del 1369. Es tracta d’una àpoca de rebut en la qual Guerau 

Cartellà, de Vidreres, procurador d’Agnès, la cambrera de Timbor, vescomtessa 

de Cabrera, reconeixia haver rebut de Francesc Benjamí de Caldes tot els 

pagaments pendents d’un violari961. El producte, que obligava la prestació 

d’una mitgera de forment anual, havia estat originàriament registrat en una 

notaria de Girona. L’exemple documental il·lustra el paper centralitzador de 

l’excedent agrícola de Girona i també com la ciutat va tenir funció de node. 

Aquest node posava en contacte les necessitats financeres de la població de 

diversos espais territorials (en aquest cas, el vescomtat de Cabrera i la baronia 

de Llagostera). 

La notaria local podia també ser un recurs únicament tangencial: sense 

que s’hi hagués protocolitzat el contracte de la renda censal, els financers hi 

recorrien per a assegurar el seu capital enfront de possibles impagaments. L’1 

de desembre del 1343 Guillem Vives i Brunissenda, la seva muller, veïns de 

Franciac, van jurar indemnitat als seus propis avaladors en un contracte de 

violari962. Aquests eren Pere Terrè, Guillem Eixandri i Pere Martí, de Caldes, 

Berenguer Burgès i Berenguer Algarts de Franciac i Martí Guerau de 

Campllong. Tot i ja haver jurat aquesta indemnitat a la cort del veguer de 

Girona, els avaladors exigien ara aquest acte també en l’àmbit jurisdiccional de 

Caldes. L’acció es derivava d’un violari de 100 s. de capital venut a Ramon 

Solvallà, clergue de Girona i que havia estat en origen protocolitzat en els 

llibres del notari gironí Ramon Bruguera. Malgrat les indemnitats remetien a la 

globalitat dels béns del prestatari: quod servabimus vos et vestros et omnia 

bona vestra ab illa fideuissonem, el jurament només tenia efecte en aquells 

districtes on s’efectués aquesta garantia ja que l’acció punitiva de l’autoritat 

jurisdiccional es restringia sobre territoris concrets.  

En d’altres ocasions el què es localitza a la notaria local és la lluïció d’un 

crèdit que originàriament no hi havia estat registrat. L’any 1353 Dolça, muller 

del difunt Bonanat Pellicer, que era tutora de Bernat, Francesca, Margarida i 

Llorenç, els seus propis fills, reconeixia rebre de mans de Guillem Bofill, de 

                                            
961 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 8, f. 16r (1369-III-14). 
962 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 25, f.120v (1343-XII-1). 
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Llagostera, 100 s.963 Es tractava del preu del violari comprat pel difunt a 

Bonanat Pellicer, que obligava a l’entrega anual de dues mitgeres de forment. 

L’instrument de la contractació havia estat registrat a la notaria de Llagostera. 

Pocs anys abans es documenta un cas semblant: el 31 de gener del 1351 

Bonanat Cifre, habitant de Santa Cristina d’Aro, que era un individu amb 

presència constant en diverses cites comercials a Caldes, reconeixia rebre de 

Bernat Cristià, de Llagostera i per ordre de la cort, dues mitgeres de forment de 

la mesura de Llagostera964. Eren degudes per un aval prestat en un violari de 

quatre mitgeres de forment anuals en què Pere Serra de Llagostera havia 

actuat com a venedor principal i Bernat Cristià com a avalador solidari 

(juntament amb Pere Guerau Morell i, de nou, Guillem Bofill, de Llagostera). 

Però mentre el contracte havia estat registrat a Llagostera, ara a Caldes es 

resolia i Bonanat Cifre transmetia drets a l’avalador per poder reclamar les 

despeses ocasionades al venedor principal.  

Tal i com veurem més endavant, resultava freqüent que la pagesia dels 

veïnats rurals de l’entorn de Caldes o fins i tot de territoris més allunyats es 

desplacés a la vila per tal d’adquirir crèdit ofert per mercaders, essencialment 

gironins. D’aquesta manera, mentre que l’assentament del contracte tenia lloc a 

la vila, és probable que d’altres fases del crèdit (pagament de pensions, 

lluïcions, lluïcions parcials) fossin registrades en d’altres notaries rurals de 

l’entorn. Aquest fou probablement el cas d’un violari registrat l’any 1359 a 

Caldes, en què Guillem Bofill i la seva muller, de Llagostera, van vendre a 

Cèlia, muller de Guillem Estanyol, colteller de Girona, una mitgera de forment 

per un preu de 50 s.965 Després d’aquest primer registre i malgrat que les 

rendes censals són el tipus de crèdit que més documents suplementaris 

generaven, als llibres de Caldes, en els següents 11 anys, no s’hi pot 

documentar d’altra referència a aquest crèdit. 

Aquests exemples indiquen que la vila de Caldes s’havia convertit en un 

lloc de trobada regional, on es resolien negocis que anteriorment havien estat 

iniciats en d’altres indrets o que, per contra, s’hi emetien crèdits pels quals les 

posteriors fases contractuals ja no tenien lloc a la vila. Cal dir que per tal d’usar 

                                            
963 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 46, f.40r (1353-IX-23).  
964 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 18, f.131r (1351-I-31). 
965 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 58, f. 73r (1359-IX-10). 
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les notaries d’aquesta manera -alternant l’ús en funció de les conveniències 

dels actors- els financers es desplaçaven pel territori fent ús dels seus llibres de 

comptes particulars, dels quals en tenim rares evidències documentals, amb 

l’objectiu de cancel·lar els pagaments o anotar les contingències dels crèdits966. 

D’aquesta manera, no calia retornar als assentaments notarials originals. Això 

només havia de ser necessari si més endavant sorgien disputes per 

impagaments i calia fer ús dels documents originals en un contenciós per 

deutes. 

 
10.3. Les pensions 
 
Aquest estudi té en compte un període en què es constata un increment 

de la massa monetària circulant. A mitjan segle XIV el diner s’havia convertit en 

una mercaderia habitual. La prestació de pensions de violaris o de censals 

morts són símptoma i conseqüència de la quotidianitat de l’ús del diner967. A 

diferència dels productes financers tradicionals, el crèdit censal obligava la 

prestació de les pensions de forma puntual i, malgrat impagaments i 

negociacions sobre pensions endarrerides, exigia transferències periòdiques. 

La contractació de censals morts i de violaris implicava una mobilització 

sistemàtica del diner.  

En un espai com el de Caldes de Malavella, la quantitat de diners que es 

mobilitzava cada sis mesos, coincidint amb els principals períodes agrícoles, 

per a satisfer les pensions dels violaris i censals morts pot resultar 

significativa968. S’ha subratllat que, a través de la prestació de les pensions i 

també d’altres obligacions creditícies i comercials, els diners circulaven, i 

normalment ho feien a certa velocitat. Un exemple remet a l’any 1368, en què 

pot calcular-se que, a Caldes de Malavella van ser lliurats 3.443 s. en concepte 

de pensions censals que estaven en funcionament. A efectes comparatius, uns 

                                            
966 Vegeu, respecte aquests llibres, les constatacions del capítol 8. 
967 Guy Bois ha destacat el canvi cultural que suposà la monetarització de la societat, moment 
en què es començà a expressar el valor dels objectes o de les mercaderies en un sistema de 
compte abstracte; la moneda de compte (lliura, sou i diner en el cas català). Vegeu BOIS, Guy, 
La gran depresión… op.cit., p. 32-33. En una època de menys circulació monetària, el segle 
XVI anglès, aquesta també ha estat una apreciació feta per MULDREW, Craig, The economy… 
op.cit., p. 101. 
968 Spufford ja havia indicat el caràcter estacional de l’ús de la moneda en el medi rural durant 
la baixa edat mitjana, tot i reconèixer el paper que tingueren els béns de consum a les viles-
mercat en la mobilització del diner durant tot l’any. Vegeu SPUFFORD, Peter, Dinero y monedo 
en la Europa medieval, Ed. Crítica, Barcelona, 1991, p. 492-495. 
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altres 9.322 s. van ser mobilitzats en el mercat dels dots i de les donacions 

nupcials de Caldes. 

Per a aquests propòsits, hom atresorava numerari per poder efectuar 

pagaments futurs. La fórmula de les pensions del crèdit censal -que no 

obligava a retornar el capital íntegre- precisament deixava marge per a 

planificar el propi endeutament. En funció de les comptabilitats familiars, de la 

previsió d’entrada o de sortida de diners, es devia optar per disposar dels 

diners a casa969. 

Per aquesta raó, tant a la vila com als masos dels veïnats, sovint s’hi 

documenta numerari; una pràctica que comportava alguns riscos. Els llibres de 

la cort del batlle ofereixen notícies sobre el robatori de diners que es trobaven 

en mans de menestrals i també de pagesos de mas. Un incident descrit pel 

notari de Sant Feliu de Guíxols parla d’una tal Guillemona de Mallorques que 

l’any 1365 denuncià a la cort el robatori d’uns diners970. Anys abans, a Caldes, 

el batlle decomissava a Bernat Bertran, corredor de la ciutat de Girona, un 

carregament de roba i també diverses quantitats de diners en metàl·lic971. 

D’altra banda, les empares dictades per la cort jurisdiccional també 

permeten de documentar diners custodiats als habitatges que probablement 

havien de tenir usos immediats. Un exemple, del 27 de gener del 1345, és el de 

Guillem Barceló, de Caldes, que manà fer empara contra 100 s. del seu veí 

Bernat Cendra, que estaven previstos per a ser entregats en concepte de 

l’aixovar d’un familiar972. Un altre exemple remet a l’agost d’aquell mateix any, 

quan Bonanat Bordils, draper de Girona, dictava empara contra els diners que 

el caldenc Guerau Solvella tenia per a pagar el sou del seu jornaler, el fill d’en 

Malavella973. 

 Un altre fenomen que demostra el vigor del diner és la freqüència amb 

què, a la documentació, apareixen referències al joc i a les juguesques. Tenim 

ben documentat com alguns membres de famílies pageses amb disponibilitat 

de numerari, participaven de jocs d’apostes amb d’altres convilatans. La 

                                            
969 Tal i com descriu per a la ciutat de València del s. XIV, GARCÍA MARSILLA, Juan Vicente: Vivir 
a crèdit... op.cit., p. 214-215. 
970 AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 634, f.39r (1365-VI-26).  
971 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 16, f. 9r-9v (1339-VIII-27). 
972 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 574, f.8r (1345-I-27). 
973 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 575, f. 198r (1345-VIII-22). 
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documentació descriu aquests jocs com ludum taxillorum i també tindaurelli974. 

Amb voluntat de regular aquestes pràctiques, l’any 1363 la senyoria dels 

Montcada dictava una ordinació per la qual es prohibia que hom jugués en cap 

domicili o lloc tancat sota pena de 10 s.975 A més, s’advertia als hostalers de la 

vila que no acollissin o encobrissin les timbes. 

Les notes precedents permeten consolidar una imatge de la fortalesa i 

freqüència de l’ús del diner en aquest àmbit eminentment rural a mitjan segle 

XIV. L’objectiu de les pàgines següents és el de descriure una via de 

mobilització del diner que resulta recorrent en el context d’una petita vila 

baixmedieval, la de les pensions censals.  

Les pensions sol·licitades pels violaris i censals morts variaven 

enormement segons el cas. En conseqüència, en aquest apartat es 

classifiquen els pagaments segons el volum, i també, segons els possibles 

usos en l’economia domèstica. Amb aquest objectiu, s’ha treballat amb 588 

crèdits dels quals es té notícia del valor dinerari de les pensions.  

Sabem que la mitjana de totes les pensions anuals en diner se situa en 

23 s. 8 d. D’aquestes, el 98,8% es troben per dessota dels 100 s. anuals i, de 

fet, el 93,9% per dessota dels 50 s. La mediana de les pensions presenta un 

valor de 14 s. 10 d. En termes generals el violari i el censal mort eren crèdits 

que suposaven una prestació anual de proporcions molt semblants a les que 

exigien els préstecs i altres formes de crèdit que els havien precedit el mercat. 

 
Gràfic 37. Pensions de les rendes censals de Caldes (1336-1395) 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 

 
 

                                            
974 Vegeu, per exemple AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 24, f.97r (1343-I-20).  
975 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 70, f.66r (1363-XII-10). 
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S’ha optat per establir quatre categories de pensions censals en funció 

del volum de diners entregats anualment (cf. gràfic 37). Les següent línies 

suggereixen què podia suposar en l’economia domèstica cadascun d’aquests 

pagaments. Aquest no és un exercici aleatori, ja que les pensions censals 

sovint servien per efectuar transportacions d’obligacions i saldar deutes a 

tercers.  

Així, en funció de la mostra, es classifiquen les pensions anuals de 

censals morts i violaris segons si es tractava d’una pensió modesta, de 3 s. a 

11 s.; d’una pensió mitjana, de >11 s. a 21 s.; d’una pensió elevada, de >21 s. 

a 53 s. o d’una pensió molt elevada, de 54 s. a 229 s. A més, s’ha procurat 

caracteritzar aquestes pensions pel que fa a la sociologia i origen dels seus 

venedors i compradors (cf. taula 57).  

Les pensions modestes (de 3 s. a 11 s.) representen el 16,6% del total 

de la mostra. Se’n comptabilitzen 98. Dins d’aquest grup, cal comptar que les 

pensions més reduïdes (de 3 s. 7 d. fins a 7 s. 2 d.) corresponen 

majoritàriament a censals morts. Amb la quantitat anual que suposava el 

pagament d’una pensió modesta, es podia assumir la redempció de servitud 

d’una dona jove (fixada en 2 s. 8 d. segons els Costums de Girona976). A 

Caldes, el cens emfitèutic o el lloguer anual de la majoria de cases i finques 

urbanes se situava en aquesta franja (de 5 a 8 s.)977. Així mateix, la cana de 

drap més barata que s’ha pogut documentar, l’any 1351, valia 6 s.978  

Pel que fa a la cronologia, les pensions modestes majoritàriament es 

documenten a partir del 1359. Només s’han localitzat sis exemples anteriors a 

aquesta cronologia.  

En el capítol dels venedors de les pensions o censataris, en 69 dels 98 

casos es tractava de persones o de grups provinents dels veïnats rurals de 

Caldes o del seu entorn immediat: Sant Andreu Salou, Llagostera, Caulès, 

Cassà de la Selva, Santa Seclina i Franciac. Cap d’ells és descrit com a 

exercent d’un d’ofici, fet que permet induir que el 70% de venedors de les 

                                            
976 Vegeu COBJOS FAJARDO, Antoni (ed.), Costums de Girona... op.cit. 
977 Vegeu algunes referències a censos per de cases dins dels murs de la vila: AHG, Notaria de 
Caldes-Llagostera, CL 47, f. 24r-24v (1354-III-10) i CL 18, f. 46v (1350-VIII-31). Vegeu el cas 
d’un lloguer: AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 42, f. 80r-80v (1352-IX-3). 
978 Aquesta dada està continguda en un contracte per aprendre a fer de teixidor, on es descriu 
la tela que serviria per a confeccionar una túnica per al jove aprenent: AHG, Notaria de Caldes-
Llagostera, CL 18, f. 144r-144v (1351-II-21). 
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pensions modestes era pagesia de mas. Un altre grup, reduït, de venedors 

d’aquest tipus de pensions eren vilatans (16 de Caldes i 1 del nucli de 

Llagostera). Representen el 17,3% del total. D’entre aquests, es documenten 

dos menestrals: un sabater i un fuster. Encara cal esmentar un altre grup de 

censataris provinents de parròquies més allunyades i de naturalesa 

aparentment rural. Són 9 persones provinents de Riudellots, Vidreres, Vilobí 

d’Onyar, Aiguaviva, Salitja i una localitat– Vila-llebrer – que no hem pogut 

identificar. Tres altres venedors no van ser identificats per l’escrivà. 

Pel que fa als compradors de violaris o censals morts que implicaven la 

prestació de pensions modestes, es constata una composició sociològica més 

equilibrada entre el medi urbà i l’específicament agrícola. Quaranta-set dels 98 

crèdits van ser comprats per censalistes també provinents de l’entorn rural de 

Caldes. La pagesia, en el cas dels perceptors de pensions de mida petita, 

suposava un 48% del total. Cal tenir en compte que 27 dels 47 compradors 

pagesos provenien de Franciac. Un altre grup, format per 35 censalistes (el 

36%) provenia dels medis urbans: de la vila de Caldes amb 24 compradors i de 

Girona, amb 11 compradors. També cal esmentar una petita proporció de 

compradors provinents de parròquies rurals més allunyades: Vilanna i Vidreres. 

Pot concloure’s que les pensions modestes preferentment van ser venudes per 

actors locals, provinents del medi agrícola, mentre que els seus perceptors 

foren, a parts gairebé iguals, tan prestadors locals com forasters.  

 D’altra banda, les pensions mitjanes (>11 s. fins a 21 s.) representen el 

gruix de anualitats prestades a través dels censals morts i violaris contractats a 

Caldes de Malavella durant el segle XIV. Se’n comptabilitzen 288 casos del 

total de 588, és a dir, un 48,9%. D’aquests, cal tenir en compte que 183 – més 

de la meitat de les pensions mitjanes i un terç del total de la mostra – 

corresponen a violaris que exigien una prestació anual de 14 s. 4 d. a canvi 

d’un capital de 100 s., és a dir, a l’interès anual del 14,33%.  

 Tal i com ja sabem, amb aquestes quantitats de diners es podia adquirir 

el tipus de bestiar més barat (cf. capítol 9). Com en el cas de les pensions 

modestes, les pensions mitjanes es localitzen, sobretot, a partir del 1355. 

Només se’n documenten 19 casos amb anterioritat a aquesta data.  

 Pel que fa a la tipologia dels venedors, la diversitat en aquest cas 

augmenta, si bé la pagesia continuava resultant majoritària (el 65,6%). De 288 
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venedors de pensions mitjanes, 189 provenien de les parròquies rurals de 

l’entorn de Caldes. Ara bé, en aquest cas la mostra resulta més rica pel que fa 

als medis urbans. Es documenten 61 habitants de la vila, que representen un 

21% dels venedors. D’aquests, fins a 11 individus són descrits amb un ofici 

(sastres, sabaters, fusters i teixidors). Així mateix, es compta amb un altre petit 

grup de venedors provinents de parròquies allunyades (Vidreres, Quart, Lloret, 

Blanes i Sant Joan de les Abadesses). 

 Tan sols 83 dels 288 productes financers, el 28,8%, van ser comprats 

per habitants dels masos del hinterland de Caldes. La nòmina de compradors 

de pensions mitjanes es mostra, en aquest sentit, més decantada cap al medi 

urbà. L’emissió de crèdit des dels espais urbans és aquí important (174 de 288, 

un 60,4%). Així, es documenten 73 rendes comprades per habitants de Caldes, 

51 de Girona, 22 de Sant Feliu de Guíxols, 10 d’Hostalric, 10 de Cassà de la 

Selva (la cellera), 7 de Llagostera (el nucli urbà) i 1 de Barcelona. La resta de 

compradors provenien de veïnats rurals més allunyats (Vilanna o Vidreres). El 

prototipus d’actors involucrats en el mercat de les pensions mitjanes és la de 

venedors provinents del medi rural, tot i que els censataris urbans que hi 

participen demostren implicació en les activitats menestrals, i la de compradors 

majoritàriament urbans, provinents de la vila de Caldes i de Girona.  

 Les pensions elevades (entre >21 s. i 53 s.) són 166 i representen un 

28,2% del total de la mostra. Aquestes eren les prestacions que rendien els 

censals morts o els violaris pels quals s’havien prestat capitals importants, de 

més de 150 s. 

 Amb aquestes quantitats de diners es podia satisfer l’exacció anual 

lligada a la titularitat de la jurisdicció - la quèstia - d’un mas potent. Així, per 

exemple, l’any 1356 el mas Marquès de Caldes pagava 22 s. en concepte 

d’aquest impost979. D’altra banda, es podia accedir al mercat del bestiar més 

car: equins, bovins i animals de càrrega en general (cf. capítol 9). El sou anual 

d’una serventa podia també situar-se en aquesta franja. L’any 1364 es 

prometien 70 s. a una noia caldenca per treballar durant dos anys en un mas 

de Fornells de la Selva980.  

                                            
979 Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 53, f.74v-75r (1356-X-17).  
980 Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, 70, f. 178v-179r (1364-X-28). Amb tot, és 
important tenir en compte la variabilitat que presenten els salaris en aquest context, degut a les  
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 Si els crèdits que exigien pensions modestes i mitjanes es contractaven 

amb més freqüència a partir de la dècada de 1350, les pensions elevades es 

distribueixen equitativament al llarg del període en estudi. Ara bé, resulten més 

freqüents durant la dècada de 1340 (29 casos) i de 1370 (57 casos). En canvi, 

són més escadusseres entre el 1348 i el 1356, període durant el qual només 

se’n documenten 12. 

 Les pensions elevades continuaven essent un assumpte propi de 

venedors provinents dels medi rural. Ara bé, la seva preponderància és més 

matisada: representen el 52,4% dels venedors (figuren en 87 de les 166 

operacions). D’altra banda, es documenten 45 vilatans de Caldes que estaven 

compromesos amb el pagament d’aquestes pensions (el 27% del total de 

venedors). A més, apareix una àmplia nòmina, de 34 contractes, amb venedors 

provinents de parròquies més o menys allunyades (Aiguaviva, Bescanó, la 

cellera de Cassà de la Selva, Fornells, Girona, el nucli urbà de Llagostera, 

Lloret, Maçanet, Riudarenes, Riudellots, Sant Dalmai, Santa Pellaia, Tossa, 

Vidreres i Vilobí d’Onyar). El pagament de pensions d’un cert volum - com 

aquestes - exigia capacitat de renda i d’estalvi, fet pel qual entre els 

compradors urbans hi localitzem fins a 4 nobles i 14 menestrals (entre els quals 

taverners, sastres, hostalers, carnissers, fusters i sabaters).  

 Qui percebia, per contra, les pensions elevades? En aquest cas, només 

una quarta part de les actes corresponen a pagesia de l’entorn de Caldes de 

Malavella. Quaranta-tres de 166 (el 25,9%) tenen aquest perfil. El mercat urbà, 

en canvi, està representat per 101 dels 166 compradors (el 60,8%). D’aquests, 

en 35 els compradors casos provenien de Girona, 35 de Caldes, 13 d’Hostalric, 

11 de Sant Feliu de Guíxols, 3 del nucli de Llagostera, 3 de la cellera de Cassà 

i 1 de Blanes. Entre la resta, cal comptar-hi habitants de veïnats i parròquies de 

naturalesa rural, per bé que allunyats de Caldes (Vilanna, Vidreres, Fornells, 

Brunyola, Riudellots, Riudarenes, Sils, Santa Cristina d’Aro, Vallcanera i Canet 

d’Adri). En conclusió, les pensions elevades van ser venudes tant per homes 

de mas com per veïns de la vila (i entre els quals, hi apareix per primer cop la 

baixa noblesa), mentre que els seus compradors eren majoritàriament 

mercaders urbans, provinents de la mateixa vila o de Girona.  

                                                                                                                                
previsions que es feien en cadascun dels contractes en relació a la provisió d’allotjament, del 
vestit o de l’alimentació 
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 Les pensions molt elevades (de 54 s. fins a 229 s.) representen el 6,1% 

de la mostra (36 de 588). Corresponen a censals morts o violaris de capitals 

importants, que superaven els 385 s. Cal tenir en compte que d’entre les 36 

pensions molt elevades, 30 tenen un valor inferior a 100 s. Les pensions 

superiors a 100 s. de fet resulten testimonials (el 1% del total de la mostra).  

 Amb les quantitats emeses per les pensions molt elevades es podia 

arrendar l’ofici de saig, a Caldes, durant un any (70 s.)981. Amb aquesta mateixa 

quantitat també es podien arrendar les lleudes de la vila de Caldes durant tot 

l’any 1346982. Amb 130 s. es pagava el salari anual d’un jornaler agrícola983.  

 Les pensions molt elevades bàsicament es concentren al llarg de dos 

períodes: la primera meitat de la dècada de 1340 i també entre la segona 

meitat de la dècada de 1360 i la primera del següent decenni.  

 En aquest cas, la pagesia de l’entorn de Caldes ja no resulta majoritària. 

Les pensions molt elevades van ser satisfetes en 11 del total de 36 casos (el 

30,5%) per homes de mas. En canvi, es té notícia de fins a 15 vilatans implicats 

com a censataris de pensions d’aquest tipus (41,6%). A més, cal comptar-hi 

persones procedents de nuclis més o menys allunyats, com Borrassà, la cellera 

de Cassà de la Selva, Girona, el nucli de Llagostera, Sils i Vilobí d’Onyar. 

D’entre els venedors urbans, es localitzen sis membres de la baixa noblesa i 

tres menestrals d’oficis reputats (paraire, jurista i notari, a més d’un teixidor). 

Les pensions superiors a 100 s. foren satisfetes per quatre d’aquests cavallers i 

per dos prohoms caldencs, Pons Perpinyà i Arnau Sibil.  

 Els homes de mas gairebé no tenen representació com a perceptors de 

les pensions molt elevades. Tan sols en són tres: dos de Franciac i un del 

veïnat d’Esclet de Cassà. Per contra, els compradors nítidament urbans 

resulten majoritaris. Vint-i-quatre de les 36 (66,6%) pensions van ser adquirides 

per habitants d’espais urbans, d’entre els quals, 7 de Girona, 6 de Caldes, 4 de 

la cellera de Cassà, 3 del nucli de Llagostera, 2 de Sant Feliu de Guíxols, 2 

d’Hostalric, 1 de Barcelona i 1 de Blanes. La resta consten com a habitants de 

                                            
981 Vegeu l’arrendament de l’ofici de saig de l’any 1351: AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 
39, f.9r-9v (1351-III-7). 
982 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 28, f.18v-19r (1346-I-17). 
983 Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 33, f. 113v (1348-IX-14). 
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nuclis més allunyats (Monells, Peratallada, Santa Cristiana d’Aro, Vallcanera, 

Vilanna i Vilobí).  

 

Taula 57. Tipus de pensions en el crèdit censal. Caldes de Malavella 1336-1395 

 

descripció pensió pensió anual n. % venedors compradors 

modestes 3 s. – 11 s. 98 16,6 70 % pagesos 
17 % urbans 

48% pagesos 
36% urbans 

mitjanes >11 s.  – 21 s. 288 48,8 66% pagesos 
21% urbans 

29% pagesos 
60% urbans 

elevades >21 s. – 53 s. 166 28,2 52% pagesos 
27% urbans 

26% pagesos 
61% urbans 

molt elevades 54 s. – 229 s. 36 6,1 30% pagesos 
42% urbans 

8% pagesos 
67% urbans 

total 588 100  
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 

És necessari efectuar una darrera precisió sobre com funcionaven, a la 

pràctica, les pensions. En la mostra analitzada, 507 dels contractes que 

rendien pensions en diners sabem que preveien el fraccionament del 

pagaments en dues dates al llarg de l’any. Aquest mecanisme permetia que els 

interessos se saldessin amb major comoditat. A més, facilitava la transportació 

de petits pagaments a tercers. Només en 34 productes no es van establir una 

doble data de pagament. D’aquests, 29 obligaven pensions que hem classificat 

com a modestes i mitjanes. Eren pensions que no devien resultar prou 

importants per justificar-ne dues entregues, sobretot si tenim en compte els 

costos de transacció i de transport que calia afegir a alguns d’aquests 

pagaments.  

 

En el seu estudi sobre el Vallès medieval, l’enyorada Mercè Aventín 

classificà els censals morts seguint criteris similars als que s’han proposat 

aquí984 . Ara bé, en la seva mostra documental només hi constaven 200 

contractes, repartits entre gairebé tres segles, del XIV fins al XVI. A més, 

Aventín també aplegà crèdits venuts per les universitats. Així, en 

conseqüència, l’autora tenia notícia de productes que rendien pensions molt 

més elevades que les del dossier caldenc. Un 49% dels casos corresponia a 

censals morts amb pensions que oscil·laven entre els 100 s. i els 1.000 s. Per 

contra, el 51% dels censals morts d’Aventín rendien pensions d’entre 4 s. i 60 

s. En aquell cas, l’autora documentava una activa implicació dels eclesiàstics 

                                            
984 Vegeu AVENTÍN, Mercè, La societat rural... op.cit., p. 431-436. 
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com a compradors de rendes. Aquest darrer grup percebia un 66% de les 

pensions més baixes (de 4 s. a 20 s.) i un 25% de les que se situaven entre els 

30 s. i els 60 s. Com en la nostra mostra, a mesura que augmentava la mida de 

les pensions, els compradors que eren pagesos disminuïen i s’hi implicaven 

més activament els sectors urbans i la noblesa. També com a Caldes de 

Malavella, les tipologies de venedors es diversificaven a mesura que 

augmentaven les pensions. Tot i així, al Vallès, per la franja de 100 s. a 300 s. 

la pagesia encara representava el 50% dels venedors. En el cas descrit aquí, 

aquesta proporció resulta sensiblement inferior. 

Una de les primeres conclusions que pot extreure’s de l’estudi de les 

pensions dels violaris i censals morts contractats a Caldes de Malavella és que 

els homes de mas tenien capacitat per vendre i comprar tot tipus de pensions, 

tot i que la seva presència disminueix en paral·lel a l’augment del seu volum. 

Mentrestant, els actors urbans, i amb ells, la noblesa, – amb capacitat per a 

invertir la renda feudal en aquest producte – s’implicaven com a compradors a 

mesura que les pensions a percebre augmentaven de volum. Així mateix ho 

feien els actors provinents de parròquies més allunyades. Com a venedors, les 

pensions més elevades es troben assumides pels sectors urbans, cada cop 

més especialitzats en oficis que requerien d’importants inversions. 

 D’altra banda, s’ha pogut constatar com les pensions més petites devien 

esdevenir més freqüents a partir de la segona meitat de la dècada de 1350. En 

canvi, les pensions més elevades tendeixen a distribuir-se de forma homogènia 

al llarg del període estudiat. És evident, en conseqüència, que durant el 

període 1336-1355 el préstec tradicional encara cobria el segment del mercat 

que requeria capitals modestos. Durant aquest període, el violari que rendia 

pensions en diner (el censal mort no estava en ús, a la baronia de Llagostera) 

encara es revela, per a la pagesia, com un producte marginal. 

 
10.4. Les pensions en espècies 

 

Fins aquest punt s’han analitzat les pensions dels censals morts i dels 

violaris que s’entregaven en numerari. Però en el seu origen, en molts violaris 

es va establir una forma de pagament dels interessos en espècies, 

majoritàriament en cereal, i més específicament en forment. En aquesta secció 
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s’analitza aquest fenomen en particular, per més endavant tractar la 

repercussió que degué tenir en les taxes d’interès del mercat del diner. 

En total s’analitzen 126 actes – per violaris en tots els casos – registrats  

entre 1337 i 1370, dels quals 82, el 65%, es van contractar abans de 1349. En 

una proporció majoritària (120 contractes), a canvi d’un capital monetari el 

venedor s’obligava a fer la prestació de pensions en forment, tot i que també 

s’hi podia convenir l’ordi (1 acta), l’oli (4 actes) i pensions mixtes formades pel 

productes agrícoles i per diners (7 actes) (cf. taula 53)985. 

En les seccions següents es descriu la relació dels actors del mercat del 

crèdit amb el cereal. S’esbossa la sociologia dels actors implicats en aquest 

negoci en particular i també s’apunta quines eren les condicions materials sota 

les quals el gra es convertia en moneda, com s’emmagatzemava i com devia 

entregar-se. Així mateix, s’interpreten els processos de càlcul i d’estimació 

d’aquest tipus de pensions en en espècies. 

Qui eren els actors més activament implicats en la compravenda de 

violaris que rendien pensions en espècies? Resulta previsible constatar com els 

censalers eren majoritàriament habitants del masos circumdants a la vila. De 

126 productes ben documentats, 96 venedors (el 76%) provenien de les 

parròquies i dels veïnats rurals de l’entorn de Caldes, mentre que 26 (el 20%) 

eren del medi urbà: setze venedors eren de la vila de Caldes i 10 del puig de 

Llagostera986 . No se’n registra cap provinent d’altres ciutats d’importància 

regional. El fet que alguns d’aquests venedors fossin habitants de la vila hi 

confirma la presència de pagesos o bé de menestrals que, com a complement 

de la seva activitat habitual, també cultivaven horts i feixes a l’entorn immediat. 

Eren individus que, en conseqüència, podien comprometre’s a la prestació de 

pensions en espècies sense haver de recórrer al mercat agrícola.  

 Els compradors d’aquestes rendes presenten una distribució poc 

esperable. Si bé 56 censalistes (el 44,4%) provenien del medi urbà, una bona 

part dels quals de la ciutat de Girona987, fins a 47 actes presenten compradors 

que provenien de l’entorn rural (el 37,3%), sense comptar amb cinc actors de 
                                            
985 S’han localitzat 3 contractes que possiblement rendien pensions en espècies, tot i que l’estat 
de la documentació no permet escatir de quin tipus eren.  
986 Amb les previsions corresponents a l’hora de considerar Llagostera un nucli plenament urbà 
en el període.  
987 La distribució és la següent: Barcelona (1), Sant Feliu de Guíxols (1), Llagostera (12), 
Caldes (16) i Girona (26). 
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parròquies més allunyades (a més de 18 actes amb compradors no 

identificats). Cal matisar, tanmateix, que 25 d’aquestes 47 operacions duen el 

segell d’un sol comprador; Berenguer Torra, un home de mas del veïnat 

Franciac implicat en el comerç i en el préstec arreu de la baronia de Llagostera. 

Amb la radiografia dels actors pot estimar-se que el violari que rendia pensions 

en espècies era una operació que, especialment abans de la Pesta Negra, 

consolidà les xarxes comercials camp-ciutat.  

Cal tenir en compte que els cereals eren centrals en les relacions socials 

i econòmiques a la baixa edat mitjana. A nivell alimentari suposen una 

important aportació en hidrats i proteïnes. També hi juga al seu favor la 

resistència al transport i a les oscil·lacions tèrmiques, a més de la relativa 

senzillesa del seu emmagatzematge. En darrera instància, els cereals eren 

destinats al consum de les famílies però també al sembrat de les explotacions. 

Les referències a aquest darrer ús són exigües, si bé eventualment la 

documentació en deixa constància. Aquest és el cas consignat el 21 d’octubre 

del 1340, quan Brunissenda Quart, muller de Francesc Quart, de Franciac, 

s’obligà a retornar a Ferrer de Llagostera, el procurador d’Ot de Montcada, 14 

s. 4 d. en concepte de forment i civada que la dona li havia comprat per tal de 

poder sembrar les terres del mas988. 

 Per la seva centralitat en la producció i el consum, els cereals van ser 

emprats en el pagament d’una bona colla d’exaccions senyorials, fins al punt 

que pot ser considerat com la base de la renda feudal. Tant a Caldes com a 

Franciac està ben documentat l’anomenat blat del lloçol, les aportacions en gra 

que els masos entregaven a les ferreries en concepte d’utilització d’aquest 

servei. Així, l’any 1349 el batlle de Caldes confiscava diverses mitgeres de 

forment d’un mas del veïnat de Riurans i les duia a subhasta. El motiu: rendes 

impagades i d’entre aquestes, la quartera del blat llossal de l’any en curs989. 

Les obres del castell de Vilobí d’Onyar, es pagaven, per exemple, amb una 

altra prestació en gra. L’any 1367 Arnau Sibil, el procurador dels Montcada, 

reconeixia rebre 26 l. en una àpoca tramesa per Arnau Oliveres, de Vilobí. 

                                            
988 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 17, f. 97r (1340-X-21). 
989 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 565, f. 117v (1349-IX-21). Sobre el lloçol, vegeu la 
p. 358 i ss.  
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Entre aquesta quantitat, 115 s. 10 d. havien estat obtinguts per la prestació dels 

masos del blat per la laborationis del castell990.  

És per aquest motiu que exaccions d’aquest tipus i els mateixos violaris 

sovint quedaven vinculats en operacions de transportació de deutes. L’any 

1353, Guillem Eixandri, reconeixent un deute a Guillem Vives de 98 s. 8 d. que 

corresponien a pagaments endarrerits d’un violari de 7 mitgeres de forment 

anuals, prometia pagar abans de la festivitat de Sant Pere i Feliu991. Per tal 

d’acomplir l’obligació, sotmeté la part del delme en gra de Caldes que Eixandri 

havia adquirit de la prioressa del monestir gironí de Sant Daniel. 

Els cereals també són presents a la documentació notarial relacionada 

amb els salaris de jornalers o dels oficials públics. Així, Pere de Montcada 

nomenava l’any 1354 a un tal Arcís Miró com a batlle per a Llagostera. En 

concepte de salari es comprometia a traspassar-li 10 mitgeres de forment 

anuals992.  

Considerant aquests elements, no és estrany que els cereals i més 

específicament el blat fossin moneda de canvi en operacions especulatives i de 

crèdit, tal i com ja havia posat de relleu Pierre Bonnassie pel segle XI993. 

Anteriorment s’ha descrit que aquest producte es localitza en comandes 

comercials, com la que va protagonitzar Pere Tro, de Riudellots de la Selva, 

quan prestà dues mitgeres de forment a Pere Batlle i la seva muller Saura, de 

Franciac, preveient el pagament en voluntat dels implicats994. El blat també era 

objecte d’intercanvi a través d’una altra formulació jurídica: el mutuum, el 

contracte aparentment sense interès però que solia ocultar el cobrament 

d’interessos tot escamotejant la quantitat de gra realment prestada. Les vendes 

a crèdit de cereals, les barates, eren per últim una forma d’especular amb el 

preu del cereal valent-se de l’oscil·lació constant dels preus al llarg de l’any. 

Totes aquestes fórmules, a més dels violaris, convivien en un mercat que 

valorava els cereals per damunt de qualsevol altre producte.  

Els cereals no gaudien pas tots del mateix prestigi. En aquestes 

operacions se solia negociar amb el forment, que era el cereal de major qualitat 

                                            
990 Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 77, f.107v (1367-X-4).  
991 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 44, f.143r (1353-VI-17). 
992 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 47, f.100v-101v (1354-VII-7).  
993 BONNASSIE, Pierre, Catalunya… op.cit., v.1, p. 375. 
994 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 24, f.55v (1342-XI-11).  
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i prioritàriament destinat al consum humà995. El forment era un dels anomenats 

blats grossos, les tipologies cerealícoles sembrades a l’hivern i que havien de 

ser collides abans de la festivitat de Sant Pere i Feliu, l’u d’agost996. D’altra 

banda, els anomenats blats menuts, dels quals al territori estudiat en destacava 

el mill, eren cereals de primavera i de creixement ràpid. Es collien al llarg del 

mes de setembre i en condicions normals eren preferentment utilitzats com a 

farratge.  

Abans de poder ser introduït físicament al mercat, el forment era sotmès 

a un procés de transformació. Els contractes de compravenda dels violaris 

descriuen les migerias frumenti boni, pulcri, sicci, nitidi et garballati ad rectam 

mensura Calidarum. Només així el cereal esdevenia apte per a conformar les 

pensions anuals que percebia el comprador del producte. Després de la sega, 

un cop aplegades les gavelles d’espigues per a formar les garbes, el forment 

podia ser transportat. El primer procés de transformació era la trilla, sovint 

descrita com a triturare a la documentació. Consistia en separar el gra de la 

palla. El lloc més adient per a fer-ho era l’era dels masos, mitjançant el trepig 

del bestiar997. Durant la trilla, del cereal se’n separava la palla. Aquest és un 

producte que els documents no solen negligir; s’especificava amb cura el 

propietari i el seu ús998. De tot el procés de transformació, la trilla era l’estadi 

que probablement requeria més mà d’obra, sovint externa al mas, i que en 

conseqüència havia de ser remunerada999. 

En una fase següent, el cereal era garbellat, és a dir, netejat 

d’impureses. Per aquesta empresa s’utilitzaven garbells, com el que Guerau 

Baula declarà en un inventari que entregà a la cort de Caldes l’any 13641000. 

                                            
995 Sobre el forment i la seva importància social i cultural -entre d’altres, se’n feia l’hòstia 
consagrada i surt sovint esmentat en els sermons de Sant Vicent Ferrer- vegeu GARCIA OLIVER, 
Ferran, “Els cultius” a SALRACH, Josep Maria (coord.), Història agrària… op.cit., v. 2, p. 326. 
996 Tal i com feia recordar Francesca Provençal, de Caldes, quan obligava una feixa als seus 
avaladors en un crèdit. D’aquesta peça de terra en rebrien, en cas d’haver d’efectuar despeses, 
forment i llegums per Sant Feliu, que era el temps de collir-los. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-
Llagostera, CL 12, f. 113r (1336-X-7).  
997 Tal i com és descrit en el registre d’una empara contra Bernat Saber, de Caldes, en què se li 
prohibí trillar tots els blats i els esplets del mas Provençal a l’era del mas, tal i com és costum. 
Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 17, f. 69v (1340-VII-14). 
998 Vegeu, per exemple, l’empenyorament d’un camp de Tomàs Colomers a Pere Miralpeix, on 
s’establia que tota la palla resultant seria per al segon: AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 
77, f.68r-68v (1367-VIII-17).  
999 Vegeu COMET, Georges, Le paysan et son outil: essai d'histoire technique des creéales. 
France VIIIe-XVe siècle, École Française de Rome, Roma, 1992, p. 350 i ss. 
1000 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 70, f. 116v (1364-IV-29).  
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Els contractes de compravenda de violaris no solien fer esment a aquest 

procés (que cal donar per descomptat), si bé el 2 de juny de 1348, Guillem 

Eixandri, del veïnat de Vilarnau, es comprometia a entregar anualment a 

Guillem Vives, de Caldes, 7 mitgeres de forment correctament garbellades a 

canvi d’un capital de 350 s.1001 El resultant n’havia de ser un producte que, tal i 

com repetien amb insistència els documents dels violaris, ja era net, pulcre i 

garbellat.  

L’assecatge del cereal era un procés lent, que devia produir-se a la 

intempèrie, durant dos o tres dies1002. L’octubre de l’any 1339 Berenguer 

Serracoc, de Caldes, demanava emparar a Cèlia Granell i a Berenguera 

Granell, unes mesures de cereals entre les quals, una quantitat de melca que 

encara havia de ser assecada1003. 

 Abans de ser introduït al mercat, el gra podia ser emmagatzemat. Per a 

la Catalunya del nord-est, s’ha posat èmfasi en l’estudi de les celleres i de les 

sagreres, espais comunals o d’ús privatiu que servien com a magatzem per a la 

collita i que acabarien generant nuclis de poblament concentrat1004. A Caldes, 

una vila que no tenia el seu origen en una cellera, la documentació indica que 

els cereals eren preservats en espais diferents: en un graner públic i, també, en 

els domicilis dels veïns (les finques urbanes i els masos de l’entorn rural).  

La documentació assenyala l’existència d’un graner a la vila de Caldes, 

que podem entendre com una infraestructura pública de mida, aparentment, 

considerable. No en coneixem ni l’emplaçament ni qui hi tenia dret d’utilitzar-la. 

Però a inicis de la dècada de 1340 es documenta que els delegats dels 

Montcada venien, a pagament diferit, certes quantitats de cereals durant 

l’època de soldadura que havia estat emmagatzemat en aquesta instal·lació. 

Així, les fonts es refereixen amb insistència al grano granerii1005. De fet, la 

infraestructura és en ocasions descrita com el graner d’Ot de Montcada1006 i, 

                                            
1001 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 565, f. 21v-23r (1348-VI-2).  
1002 COMET, Georges, Le paysan… op.cit., p. 369 i 370. 
1003 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 15, f. 125v-126r (1339-X-4).  
1004 Sobre aquests usos en les celleres vegeu especialment MALLORQUÍ, Elvis, “Les celleres 
medievals…” op.cit. i també CATAFAU, Aymat, Les celleres et la naissance du village en 
Roussillon: Xe-XVe siècles, El Trabucaire, Perpinyà, 1998.  
1005  Les vendes de petites quantitats de cereals, que apareixen durant els períodes 
d’escassetat de la dècada 1340, constituïen un sistema d’abastament públic regit pels oficis 
dels barons de Montcada. L’assumpte mereix un estudi detallat que queda fora de l’abast 
d’aquesta tesi.  
1006 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 12, f. 9r (1335-V-4).  
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més endavant, amb la successió de la casa baronial, com el graner de Pere de 

Montcada1007. A més, també es documenta que d’altres senyories, com els 

Cruïlles, la casa dels Hospitalers amb seu a Aiguaviva, el monestir de Sant 

Daniel de Girona o l’Almoina del Pa de la Catedral de la mateixa ciutat, 

reconeixien congregar en aquest graner de Caldes els esplets retinguts en 

concepte de les exaccions sobre la pagesia1008.  

 De l’estocatge de les collites a les cases també se’n preserven 

nombroses evidències documentals. Els inventaris de masos o els encants 

públics sovint revelen l’existència dels cereals. L’u d’agost del 1334 els béns de 

Pere Morell, de Caulès, van ser emparats a instància dels seus creditors1009. 

D’entre les possessions s’hi comptaven objectes que l’impagador tenia a 

l’alberg d’en Vidal, que també era a Caulès: roba de vestir i roba de llit, i també 

20 saumades de llenya, dues esquilades de blat, una quartera de garrofes i una 

punyera de faves i cigrons. Els recipients que solien contenir el gra, bé per a la 

seva conservació bé per al transport, eren sacs, tines i també escrinys1010. 

Generalment es descriuen quantitats modestes de gra, per a l’autoconsum o 

per a la sembra. Hi ha excepcions, especialment quan es tracta dels albergs 

dels mercaders que comerciaven amb cereals i que, d’entre d’altres operacions 

financeres, compraven violaris de forma estacional. Possiblement per aquest 

motiu l’any 1365 el ja conegut draper Guillem Vives reconeixia al sagristà de 

Caldes, Guillem Vidal, que en el seu alberg, a la vila de Caldes, hi tenia 35 

mitgeres i 3 punyeres de forment, 25 mitgeres de blat, 3 quarteres de civada, 3 

punyeres de blat i 6 mitgeres i 3 punyeres d’espelta1011.  

Per a ser intercanviats en el marc d’una relació contractual com els 

violaris, els cereals havien de ser mesurats. Els senyors propiciaven que a 
                                            
1007 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 54, f.112r (1358-VI-4).  
1008 Vegeu, per exemple, una empara sobre el quart de delme dels Cruïlles, congregat al graner 
de Caldes: AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 70, f.161r (1364-IX-14), o en el cas dels 
Hospitalers, com el comendador Ramon Vilademagne reconeixia congregar un redelme de 
Caldes al graner de Pere de Montcada: AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 30, f.30v 
(1346-XI-20). Sobre el monestir de Sant Daniel i l’Almoina del Pa de la Catedral, vegeu una 
lletra en què els procuradors d’ambdues institucions recordaven que, des d’antic, es 
congregava el gra al graner de Caldes i ells en rebien totam tascham integriter: AHG, Notaria 
de Caldes-Llagostera, CL 25, lletra n.1, f.9v-10r (s.d.). 
1009 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 8, f.59v (1334-VIII-1). 
1010 Vegeu, en aquest sentit, una empara sobre un sac de blat i una tina plena d’espelta que 
eren en un alberg: AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 15, f. 16v (1338-IX-22) o també una 
referència al gra guardat en un escriny: AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 4, f.84r (1331-
VIII-27). 
1011 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 71, f.97r-97v (1365-XII-2). 



CRÈDIT I MOROSITAT A LA CATALUNYA DEL SEGLE XIV. EL CAS DE LA BARONIA DE LLAGOSTERA 

 

486 

cada espai amb un mercat o una vila mercat com a centre s’hi establís un 

sistema de mesures propi. Així, a la baronia de Llagostera, s’imposà 

l’anomenada mensura Calidarum. Desconeixem les equivalències pel segle XIV 

d’aquest sistema de mesures del gra, tot i que sí que tenim dades provinents 

de la unificació decretada per les Corts de Monsó a les darreries del segle 

XVI1012. Aquesta era la mesura generalment utilitzada en el mercat local, i amb 

la qual s’estipulaven les pensions de cereal contingudes en els contractes dels 

violaris. La puixança del mercat local imprimia força a la mesura de Caldes, que 

es feia servir com a referència en una part de la plana de la Selva i fins i tot en 

indrets allunyats dels dominis dels Montcada1013. 

El mercat caldenc era un punt d’encontre de persones provinent de 

diferents indrets. Per aquesta raó, la documentació és curulla de referències a 

d’altres mesures, com la d’Hostalric1014, o la vella d’Anyells, que si bé en el 

passat havia estat de referència arreu del bisbat de Girona, a mitjan segle XIV 

hauria començat a caure en desús1015. 

Els càlculs per a mesurar eren quotidians. Tenien lloc cada cop que 

s’havia de fer una conversió, o quan es transferien les mitgeres de forment. A 

més, també es requeria habilitat en la mesura i el càlcul quan s’estimaven 

pagaments endarrerits o calia posar al dia un violari del qual se n’havia lluït una 

fracció del capital i pagar la prorrata.  

Tan sols disposem d’algunes notícies sobre l’estimació de béns o de 

volums en aquest context històric. L’any 1341, en el marc de la taxació salarial 

dels oficials de la baronia de Llagostera, Pere de Montcada va reconèixer que 

el jutge, en l’exercici de les seves funcions, havia de desplaçar-se i ordenar 

l’estimació del valor de les terres en disputa a àrbitres especialment aconsellats 

                                            
1012 Vegeu ALSINA I CATALÀ, Claudi; FELIU I MONTFORT, Gaspar; MARQUET I FERIGLE, Lluís, 
Pesos, mides i mesures dels Països Catalans, Curial, Barcelona, 1990. Vegeu la nota 1059 a la 
p. 507. 
1013 La centralitat del mercat i de les mesures caldenques venia de lluny. Ja l’any 1278, en un 
document en què el comte Ponç Hug V d’Empúries rebé jurament de fidelitat d’un cavaller per 
la força de la Roqueta, a l’Esparra, s’hi estipulava un cens de quinque squillatas milii recipientis, 
quas antecessores domine Marchisie, annuatim accipiendas ad mensuram de Calidis. Vegeu 
CINGOLANI, Stefano M. (ed.), Diplomatari de Pere el Gran, Fundació Noguera, Barcelona, 2011, 
doc. 140, p. 279. 
1014  L’any 1365, a Caldes, Boniua Maimó, jueu d’Hostalric, reconegué rebre de Massina 
Ballester, de Maçanet, quatre quarteres de forment de la mesura d’Hostalric. Vegeu AHG, 
Notaria de Caldes-Llagostera, CL 71, f.16r (1365-VIII-16).  
1015 PELLA I FORGAS, Josep, Historia del Ampurdán, Luís Tasso y Serra, Barcelona, 1883, p. 
551. 



CRÈDIT I MOROSITAT A LA CATALUNYA DEL SEGLE XIV. EL CAS DE LA BARONIA DE LLAGOSTERA 

 

487 

per a dirimir la “possessió, l’ús, el valor o l’adequació” dels honors1016. Malgrat 

que moltes d’aquestes estimacions jurisdiccionals van ser instades per l’aparell 

de la cort o el jutge en el marc d’un procediment per morositat, el mecanisme 

sovint era encarregat a prohoms, veïns o especialistes, que garantien la perícia 

i, pel seu prestigi social, l’equitat i el reconeixement comunitari. 

 Tot i l’omnipresència dels oficials públics, encarregats de presidir els 

processos, en la major part del plets es documenten comissions de pagesos 

que es feien càrrec de les estimacions. L’existència d’aquestes comissions és 

significativa, ja que indica la difusió de la comercialització a tots els estrats de la 

societat camperola: la familiaritat amb el mitjà comptable i, també, amb 

l’escriptura. Comptem amb diversos exemples de pagesos que orientaren una 

part de les seves activitats professionals gràcies a aquests coneixements. En 

aquests sentit, tenim notícia d’homes de mas que foren reclutats per mercaders 

gironins per assistir els seus negocis in situ, és a dir, per actuar com els seus 

agents comercials. A més, no són del tot infreqüents els contractes notarials 

d’alguns joves pagesos ad adiscendum litteras a la ciutat1017. Aquestes eren 

estudis de gramàtica, que no sempre van ser el preludi d’una carrera 

eclesiàstica, sinó que podien haver estat d’utilitat en un medi rural cada vegada 

més influenciat pel medi comptable i l’escriptura1018. 

En el cas concret dels violaris que rendien pensions en espècies, és 

suggeridora la naturalitat amb què es duien a terme càlculs sobre els cereals o 

els diners. Els propis actors involucrats en el negoci podien fer-se’n càrrec, 

d’aquests càlculs, tal vegada assistits pel notari. Valgui com a exemple la 

compravenda d’un violari efectuada entre pagesos l’any 1353 a Llagostera, en 

                                            
1016 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 17, f.133v-135r (1341-I-26).  
1017 Vegeu, per exemple, el cas de Guillem Vilaret, del Santa Cristina d'Aro, que va reconèixer 
rebre del seu germà Joan Vilaret un llegat testamentari destinat a la seva formació: pro 
adiscendo litteram ad certum tempus. Vegeu AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 9, f. 
28v (1354-VIII-30). 
1018 Seguint en aquesta línia, podem preguntar-nos qui devien ser els pagesos que participaven 
en les comissions que realitzaven les estimacions de béns o que per exemple també podien 
col·laborar en l’estimació de les mitgeres de forment de les pensions dels violaris. Cal suposar 
que la diferenciació pagesa -el nivell socioeconòmic de cada individu o família- va poder 
determinar la seva elecció. Però també és cert que existien d’altres determinants que marcaven 
la intervenció dels individus com a taxadors o estimadors. Alguns d’aquest factors podien ser 
l’edat (l’experiència acumulada al llarg dels anys en el si de la comunitat), l’estat demogràfic del 
mas (masos millor dotats de mans, més pròspers, podien destinar alguns homes, 
momentàniament, per a fer estimacions), el prestigi social (per exemple, la capacitat de situar-
se políticament als governs locals) i, tal i com hem apuntat, el nivell de preparació i 
d’especialització en l’àmbit específic on hagués de ser duta a terme l’estimació.   
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què Bernat Tallarama, la seva muller Maria i la seva mare Maria van vendre al 

seu veí Arnau Flota, 3 quarteres de forment anuals a canvi de 75 s. de 

capital1019. Tenint en compte que l’operació s’efectuava al setembre i que el 

pagament anual es fixava l’1 d’agost, s’establí que, en funció del càlcul del 

temps, el primer pagament seria d’una migeriam et mediam punyeriam frumenti 

mentre que de proximo veniente festo Sanctorum Petri et Felicis ad annum 

continue sequentem ja es faria el pagament de dictas tres quarterias frumenti.  

En una primera fase, un important nombre dels crèdits censals establien 

que els interessos serien satisfets en espècies, especialment en gra. Els 

cereals eren una part substancial de la dieta baixmedieval i a més constituïen 

la base de la renda feudal. Per aquest motiu, tot sovint eren utilitzats en 

operacions de crèdit, on participaven homes de mas com a censalers i 

mercaders urbans com a censalistes. Abans de ser introduït físicament al 

mercat, el cereal era sotmès a un procés de transformació laboriós que 

comprenia la trilla, el garbellat i l’assecatge. Així mateix, l’emmagatzematge i el 

mesuratge requerien de tècniques particulars que afegien complexitat a les 

operacions creditícies. 

 
10.5. El preu dels crèdits censals 
  
En aquest capítol s’ha optat per disseccionar per separat les pensions 

dels preus dels crèdits censals. Hem de tenir en compte que hi ha una bona 

quantitat de productes pels quals només coneixem alguna de les dues dades. 

Estudiar els preus de tots els productes – preus que sempre s’expressaven i 

segurament eren entregats en moneda – i fer-ho de forma separada de les 

pensions, permet establir-ne una classificació unitària malgrat alguns 

productes, com hem vist, rendien pensions en espècies. 

Les àpoques que cloïen els expedients de compravenda de cadascun 

dels violaris i dels censals morts són una evidència de que tot el numerari 

requerit era lliurat en el moment en què se substanciava l’operació. No tenim 

cap indici que apunti, per exemple, que el capital acordat en els crèdits censals 

es fraccionés. Per aquest motiu, entre d’altres, és interessant esbrinar els 

orígens territorials i socials de compradors i venedors. Qui eren i d’on 

                                            
1019 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 46, f. 65v-67v (1353-X-30).  
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provenien, aquelles persones amb capacitat d’estalvi, que podien oferir 

importants capitals a crèdit?  Qui eren, per contra, les persones que accedien al 

mercat a la cerca dels préstecs, alguns dels quals permetrien dur a terme 

inversions productives o saldar d’altres deutes més onerosos o urgents?  

 En aquesta ocasió s’han analitzat 712 compravendes de rendes de les 

quals coneixem el preu de l’operació. La mitjana d’aquests preus se situa en 

180 s. Aquesta quantitat és, en principi, superior a la mitjana dels 100 s. que 

acostumaven a oferir-se mitjançant el crèdit tradicional: les comandes i els 

mutua. Però cal matisar que dels 712 violaris i censals morts, 347 (el 48,7%) 

prestaven quantitats que de fet no arribaven als 100 s. La resta, 365 (51,3%), 

van ser registrats per capitals més importants. La mediana del conjunt se situa 

en 105 s. 

El capital més petit entregat en el marc d’aquests crèdits, i que tot i així 

resulta un model d’operació recorrent, són els 50 s. localitzats en 74 

compravendes. D’altra banda, el capital més elevat i alhora recorrent són els 

350 s. que es van acordar en un total de 29 compravendes.  

En funció de la mostra, proposem de classificar els preus de les rendes 

censals segons el seu volum: preus modestos, de 35 s. a 90 s.; preus mitjans, 

de 100 s. a 182 s., preus elevats, de 200 s. a 500 s., i preus molt elevats, de 

560 s. a 2.000 s. (cf. taula 57). 

Cent vint-i-cinc de les operacions creditícies comprenen preus modestos 

(de 35 s. a 90 s). Representen el 17,6% de les 712 rendes disponibles per 

aquest estudi. Tal i com ja ha estat apuntat en la descripció de les pensions 

censals elevades i molt elevades, aquestes quantitats de diners haurien 

permès diferents operacions relacionades amb l’adquisició i millora dels mitjans 

de produccions dels masos, d’entre les quals la compravenda d’animals de tir.  

  Les operacions que implicaven preus situats en aquest rang es 

documenten al llarg de tot el període en estudi, si bé la presència s’incrementà 

a partir de la segona meitat de la dècada de 1350, coincidint amb la 

consolidació de les rendes censals i amb una lenta contracció del nombre de 

préstecs tradicionals registrats als llibres notarials (34 de les 125 rendes de 

preus modestos es van contractar entre 1358 i 1360). Abans, durant la dècada 

de 1340, tan sols es documenten 8 operacions dins d’aquesta franja de preus.  

Aquests rendes van ser majoritàriament venudes, i per tant els capitals 
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percebuts, per homes i dones dels veïnats rurals de Caldes. Un 71% 

corresponen a aquest darrer perfil, mentre que un 20% són descrits com a 

vilatans (de Caldes i de Llagostera) 1020 . D’altra banda, els compradors 

provenien en el 47% de les ocasions del medi urbà (de Caldes i de Llagostera, i 

en menor mesura de Girona, de Sant Feliu de Guíxols i de Barcelona), i en un 

41,6% dels casos dels veïnats que envoltaven Caldes1021.  

Els preus mitjans (de 100 s. a 182 s.) representen gairebé la meitat de 

les rendes estudiades: 348 de 712, és a dir, un 48,9%. Tot i tenir en compte 

l’enorme variabilitat dels costos de les parcel·les agrícoles, a Caldes de 

Malavella és documenten amb certa freqüència compravendes de terres per 

preus que oscil·laven entre els 100 s. i els 200 s. Aquest és el cas de la 

compravenda d’un camp de cinc vessanes, sota domini directe del rector de 

l’altar de Sant Llorenç de la catedral de Girona, que fou taxat en 120 s.1022, o 

d’una operació en què una feixa del mateix domini i de quatre vessanes fou 

venuda per 180 s.1023 

Els violaris i censals morts de preus mitjans es distribueixen de forma 

constant al llarg del període en estudi. En les anualitats 1347 (amb 7 

contractes), 1359 i 1360 (amb 10 contractes cada any) aquestes rendes van 

ser sol·licitades, en proporció, més que en cap altre moment.  

La proporció de venedors urbans i rurals es manté en aquest cas 

gairebé inalterada (21,8% i 69,2% respectivament)1024. Els compradors urbans 

(amb una presència aquí més significativa de gironins) representen el 55,7% i 

                                            
1020 El 20% de vilatants són 19 caldencs i 6 llagosterencs, d’entre els quals només figuren dos 
menestrals: un hostaler i un fuster. El 71% de venedors del medi rural el representen 89 actes. 
D’altra banda, hi ha 8 venedors provinents de parròquies més allunyades (Aiguaviva, Riudellots 
o Vidreres) i 3 operacions per les quals no s’ha pogut identificar els venedor.   
1021 Es tracta de 59 compradors del medi urbà (1 de Barcelona, 1 de Sant Feliu de Guíxols, 7 
de Llagostera, 15 de Girona i 35 de Caldes), 52 dels veïnats propers i 14 de veïnats o 
parròquies més allunyades. 
1022 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 54, f.101r-101v (1358-IV-9). 
1023 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 56, f.50r-51r (1358-X-20). A títol orientatiu, entre 
1356 i 1358 es documenten 57 operacions de compravenda de terres. D’entre aquestes n’hi ha 
30 que, per la denominació, podrien correspondre a parcel·les senceres; farraginal, vinya, feixa, 
hort i camp (deixem de banda, en conseqüència, les compravendes d’altres parcel·les la 
denominació de les quals pot indicar que tan sols eren fragments d’unitats superiors: tros, 
punta, feixola o peceta). Fins a 16 d’aquestes 30 operacions van ser adquirides per preus que 
oscil·len entre 100 s. i 180 s., 12 per preus inferiors i 2 per preus superiors.   
1024 Es registren fins a 76 vilatans: dos de Blanes, 7 del puig de Llagostera i 67 de Caldes, 
d’entre els quals 2 sastres, 3 sabaters i 2 teixidors. D’altra banda, es documenten 241 actes 
amb individus del medi rural proper (l’esmentat 69,2%) i 23 de parròquies foranes 
(notablement, Riudarenes i Riudellots). Vuit venedors no han pogut ser identificats. 
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les actes amb persones provinents dels veïnats, el 33,3%1025.  

Les compravendes de rendes de preus elevats (de 200 s. a 500 s.) 

representen 30,1% de la mostra estudiada. Són 241 violaris i censals morts. 

Què significaven aquestes quantitats, per a l’economia quotidiana? Sabem que 

es podia accedir, per exemple, a la gestió d’algunes de les infraestructures i  

serveis de monopoli senyorial. L’arrendament de la notaria i l’escrivania de 

Llagostera, l’any 1350, per exemple, estava taxat en 300 s.1026 El mateix any, 

l’escrivania de Vidreres, de destret i dels vescomtes de Cabrera, s’establia a 

canvi de 200 s.1027  

Les rendes de preu elevat tenen una distribució irregular. Foren 

especialment contractades al llarg de la dècada de 1340 (67 compravendes) i 

de 1370 (57 compravendes).  

Els venedors provinents de medis urbans representen un 30,8% de la 

mostra, alhora que s’identifica una alta proporció de menestrals (persones que 

exercien un ofici a la vila i que la documentació explicita)1028. Els pagesos, 

però, continuaven essent majoria: representen un 56% dels venedors1029. De la 

seva banda, els compradors de rendes de preu elevat eren en la seva majoria -

el 61,2% dels casos- vilatans i ciutadans, mentre que els individus provinents 

de l’entorn rural tot just representaven el 23,3%1030.  

Les compravendes de rendes que suposaven el pagament de preus molt 

elevats (de 560 s. a 2.000 s.) són relativament pocs (25) i tan sols representen 

un 3,5% del total de la mostra.   

Què podia fer, un caldenc del segle XIV, amb aquestes grans quantitats 

de diners? Podria haver assumit el pagament de tot o d’una bona part del dot o 

                                            
1025 En aquest cas es documenten 194 actes amb persones provinents de medis urbans; 1 de 
Barcelona, 8 de Llagostera, 12 d’Hostalric, 22 de Sant Feliu de Guíxols, 70 de Girona i 81 de 
Caldes. Hi ha 116 homes de mas dels veïnats propers, 32 actes amb persones originàries dels 
veïnats forans i 6 operacions per les quals no disposem de l’origen del comprador. 
1026 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, 18, f.107v (1350-XII-20). 
1027 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, 18, f. 45r-46r (1350-VIII-30).  
1028 Es tractava de 66 venedors de rendes: 3 gironins, 5 llagosterencs i 58 caldencs. D’entre 
aquests, 24 foren identificats amb un ofici menestral o relacionat amb els serveis: taverner, 
hostaler, sabater o paraire. 
1029 En aquest cas no s’hi compten 21 actes amb actors provinents de parròquies rurals més 
allunyades i 7 noms que no han pogut ser relacionats amb cap origen. 
1030 Els creditors urbans (131 en total) provenien de Barcelona (1), Blanes (2),  Llagostera (7), 
Sant Feliu de Guíxols (11), Hostalric (15), Caldes (42) i Girona (53). En aquesta franja de preus 
la ciutat Girona aportava, per primer cop, el nombre més elevat de compradors. Els creditors 
del medi agrícola eren 50. Vint-i-nou altres noms provenien de parròquies allunyades, mentre 
que 4 no han pogut ser identificats amb precisió. 
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de la donació nupcial, si bé és conegut que els pagaments acostumaven a 

fraccionar-se. A Caldes, els dots més modestos se situaven a l’entorn dels 700 

s., tot i que ocasionalment se’n localitzen de 300 s. i 400 s. La gran majoria, 

s’ubicaven en un rang de 1.000 s. a 2.000 s.1031   

 Rendes amb preus semblants només van començar a ser adquirides a 

partir del 1356. De fet, entre 1336 i 1355 cap violari havia suposat el préstec 

d’un capital superior a 500 s.  

Els actors, en el negoci de rendes amb preus molt elevats, presenten un 

perfil clarament urbà. En aquest sentit, el 64% dels venedors i el 68% dels 

compradors provenien de viles o ciutats. Els venedors pagesos significaven un 

24% i els compradors tan sols el 8%1032.  

La taula 58, resultant d’aquesta classificació dels preus de les rendes 

censals lògicament no divergeix de la corresponent a les diferents tipologies de 

pensions. Pel que fa a la sociologia dels actors, confirma la tendència dels 

capitals urbans a involucrar-se en els violaris i censals morts oferts en el mercat 

de Caldes a mesura que augmentaven els preus. També confirma el 

dinamisme del sector menestral local, els integrants del qual -necessitats de 

capitals per comprar material, ampliar els seus negocis o efectuar inversions en 

d’altres àmbits- actuaven com a venedors. 

 
Taula 58. Tipus de preus en el crèdit censal. Caldes de Malavella 1336-1395 

 

descripció preus preu n. % venedors compradors 

modestos 35 s. – 90 s. 125 17,6 71% pagesos 
20% urbans 

41,6% pagesos 
47% urbans 

mitjans 100 s. – 182 s.  348 48,9 69,2% pagesos 
21,8% urbans 

33,3% pagesos 
55,7% urbans 

elevats 200 s. – 500 s.  214 30,1 56% pagesos 
30,8% urbans 

23,3% pagesos 
61,2% urbans 

molt elevats 560 s.  – 2.000 s. 25 3,5 24% pagesos 
64% urbans 

8% pagesos 
68% urbans 

total 712 100  
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 

                                            
1031 Xifres que també confirma LLUCH BRAMON, Rosa, Els remences… op.cit., p. 252. 
1032 Els venedors urbans (1 llagosterenc i 15 caldencs) provenien dels estrats benestants de la 
societat: comerciants i membres de la petita noblesa local. Els venedors provinents del medi 
rural proper eren 6 individus, 2 provenien de parròquies foranes i 1 actor no ha pogut ser 
identificat. En el capítol dels compradors de rendes amb preus molt elevats, s’hi compten 17 
habitants del medi urbà (3 de Sant Feliu de Guíxols, 3 de Llagostera, 5 de Caldes i 6 de 
Girona), 2 pagesos de veïnats propers i 6 personatges de veïnats allunyats.  
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Si se singularitzen els 118 productes censals que rendien pensions en 

espècies i dels quals disposem del capital, els preus o capitals registrats als 

contractes no desencaixen amb la classificació general observada. Així, 31 (el 

26,2%) dels productes amb espècies tenien preus modestos, 47 (el 39,8%) 

preus mitjans, 39 (el 33%) preus elevats. Un sol contracte (0,8%) presentava 

un preu molt elevat. 

En canvi, sí que s’observa una diferència marcada quan es pretén 

classificar els censals morts i els productes de renda mixta. Es constata, en 

aquest cas, que aquests eren productes utilitzats per accedir a capitals, de 

mitjana, superiors a la resta. Dels 60 censals morts i productes mixtos 

documentats, tan sols 2 (el 3,3%) serviren per adquirir un capital modest, 9 

(15%) per adquirir un capital mitjà, 35 (58,3%) per un capital elevat i 14 (23,3%) 

per un capital molt elevat.  

Pel que fa a la dinàmica cronològica general, com ja s’ha avançat en el 

cas de les pensions dels crèdits censals, a partir de la segona meitat de 

dècada de 1350 els censals morts i violaris van ser utilitzats per accedir a 

capitals cada cop més petits (desplaçant préstecs tradicionals, com els mutua). 

Ara també pot precisar-se que a partir d’aquell moment van ser utilitzats per 

adquirir capitals ingents, de més de 500 s., tot desplaçant algunes de les velles 

comandes. Amb anterioritat, durant la dècada de 1340, els violaris havien estat 

un recurs encara marginal, per bé que especialment orientat a l’obtenció de 

préstecs mitjans i elevats (de 100 a 500 s.). 

 
10.6. Els interessos en el crèdit censal 

 
 Els violaris i els censals morts constitueixen un cas especial en el món del 

crèdit medieval, ja que aquests productes financers són els únics que 

registraven la taxa d’interès de forma explícita en els contractes. Aquest apartat 

descriu l’evolució de l’interès dels crèdits privats al llarg de les dècades centrals 

i finals del segle XIV. 

  S’ha contextualitzat el violari i el censal mort en l’epicentre d’una 

revolució financera definida per una rebaixa substancial dels interessos1033. 

                                            
1033 Darrerament, en el context europeu, s’ha escrit força sobre les revolucions financeres 
medievals en l’esfera del crèdit públic, que es caracteritzen per la substitució del crèdit a curt 
termini pel crèdit censal carregat sobre tota la comunitat. Vegeu especialment SÁNCHEZ 
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Estudis recents han descrit com, durant la primera meitat del segle XIV, es 

registrà una progressiva reducció de les taxes d’interès fins a situar-se a la 

franja 14%-10% davant de les antigues condicions oneroses del mercat, amb 

tipus del 25% anual o més1034. Mutua o comandes, els crèdits que havien fet 

aparició durant el segle XIII en el marc de la recepció del dret romà, acabarien 

ara essent relegats a una posició secundària, a la vegada que també ho eren 

els prestadors que no van poder o no van saber participar en el nou mercat de 

rendes censals1035.  

 Per tal de comprovar la tendència, aquest epígraf posa el focus sobre les 

mitjanes anuals dels interessos que rendien violaris i censals morts contractats 

a la notaria de Caldes de Malavella1036.  

                                                                                                                                
MARTÍNEZ, Manuel, “Introducción” in SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Manuel (ed.), La deuda pública en la 
Cataluña bajomedieval, CSIC-IMF, Barcelona, 2009, p. 7 i també MUNRO, John, “The medieval 
origins of the ’Financial Revolution’: usury, rentes, and negotiablity”, International History 
Review, 25, 3 (2003), p. 505-562. 
1034 Vegeu, per exemple, GARCÍA MARSILLA, Juan Vicente, Vivir a crédito... op.cit. Arcadi García 
Sanz localitzava aquesta tendència en els propis mutua emesos pels financers jueus, que foren 
assentats als manuals notarials avui custodiats a l’Arxiu de la Cúria Fumada de Vic. Vegeu 
GARCÍA I SANZ, Arcadi, "Los intereses…” op.cit.  
1035 La substitució d’un tipus de préstec per un altre no fou immediata. La decadència dels 
mutua, per exemple, fou més aviat lenta i discontínua. Els estudis sobre el deute públic 
indiquen que, ja després de la consolidació del crèdit censal com la principal font de 
finançament dels municipis, els mutua van ser tornats a utilitzar puntualment, per bé que 
adaptant-se al nou preu de diner. És a dir; es tractava d’una recuperació esporàdica de la 
forma jurídica del mutuum. Tal i com recentment ha descrit Pere Orti, mutua a un 10% d’interès 
foren contractats en el context de la prohibició de la venda de censals morts i violaris 
promulgada l’any 1363. Un municipi com el de Sant Feliu de Guíxols, pressionat fiscalment i 
obligat a complir amb les pensions d’antics violaris i censals morts, optà de nou per manllevar 
numerari a través de mutua. Vegeu ORTI GOST, Pere, "La deuda pública municipal en una 
pequeña ciudad del nordeste catalán: Sant Feliu de Guíxols durante la segunda mitad del siglo 
XIV" in SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Manuel (ed.), La deuda pública… op.cit., p. 133. 
1036 Lògicament, aquestes sèries han estat construïdes només a partir d’aquells productes pels 
qual la font proporciona el tipus d’interès. Si bé s’han descrit els violaris i els censals morts com 
els únics crèdits de l’època que permeten establir amb certesa l’interès i fer-ho en cadascuna 
de les contractacions, hi ha elements atzarosos que no sempre ho fan possible. Disposem de 
compravendes de censals morts i de violaris o d’altres referències a les contractacions 
(àpoques i transportacions) que, per diversos motius, no fan possible detectar el for. Una part 
de la documentació consultada està degradada i no permet escatir l’interès. En d’altres 
ocasions, una negligència del notari o una escriptura massa atrafegada obviaren el capital o les 
pensions. Els crèdits pels quals es desconeix el for (14 del total de 736), en conseqüència, 
queden fora de la mirada aquí proposada. D’altra banda, també han quedat fora d’una primera 
anàlisi els 118 productes que rendien pensions en espècies i els 7 productes que obligaven una 
part de la pensió anual en diners i una altra, en espècies. Com és evident, la taxa d’interès en 
aquesta modalitat del contracte no pot ser calculada de forma sistemàtica mentre no disposem 
de sèries de preus dels productes agrícoles compromesos en els contractes. En conclusió, es 
presenten uns resultats que no poden tenir en compte els violaris i els censals morts 
incomplets, ni tampoc aquells que obligaven pensions en forma de productes agrícoles. Es 
tracta, doncs, d’una aproximació forçosament parcial, per bé que assenyala tendències 
generals. Recordem, així mateix, que manca documentació seriada per alguns períodes 
concrets. Malgrat haver pogut recuperar algunes de les contractacions d’aquests anys a partir 
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  Amb aquest objectiu és necessari de fer abans una precisió sobre el 

tractament metodològic dels anomenats censals de renda mixta. La 

documentació recull l’emissió d’un tipus de crèdit obligant el pagament de 

pensions sota les condicions, alhora, d’un violari i d’un censal mort. En resulten 

pocs exemples (17), posats a la venda entre 1355 i 1388. Aquest és el cas, per 

exemple, del primer censal mort contractat a Caldes de Malavella, l’any 

13551037. La innovació era introduïda per primer cop a la vila de la mà d’un 

clergue provinent de Sant Feliu de Guíxols i d’un membre de la petita noblesa 

caldenca: l’octubre del 1355 el cavaller Ramon Port i la seva muller Saura, 

domiciliats a Caldes, van vendre a Bernat Bedó, capellà guixolenc, 100 s. 

anuals en règim de violari i 20 s. sota les condicions que exigia el censal mort. 

El preu de la fracció del violari es fixava en 700 s. (per tant, a un interès 

habitual del 14,28%), mentre que el censal mort requeria un pagament de 400 

s. al 5% d’interès. El capital requerit, que era una quantitat important, exigia 

una obligació especial. El venedor aportava la domus dels Orreu, la casa forta 

familiar, i tots els seus honors i rendes a Caldes, a Franciac i fins i tot a 

Vidreres1038. Una nòmina de quatre avaladors, un d’ells veí de Vidreres, cloïa el 

document. Tot i compartir garanties (terminis de pagament, obligacions 

hipotecàries i avaladors), de fet aquest producte solia funcionar com dos crèdits 

diferents, amb capitals i pensions separades. Amb tot, a efectes numèrics, es 

tindrà en compte com una sola contractació, amb un interès compost de 

10,9%1039. La pauta seguida per a la resta d’aquests productes és idèntica.  

 
10.6.1. L’evolució dels interessos 

 
És sabut que el censal mort presentà en un primer moment interessos 

del 7,14% i que el violari, que hi estava estretament relacionat, fixà l’interès 
                                                                                                                                
de documents secundaris generats pel crèdit (àpoques, lluïcions), les gràfiques i taules que 
presentem són parcials. Per tal de no distorsionar els gràfics que es presenten més endavant i 
que mostren l’evolució de les taxes d’interès, no s’han incorporat les dades de l’any 1389, pel 
qual només es disposa d’un sol contracte (un censal mort al 7,04%). 
1037 Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 49, f.75r-78v (1355-X-14). 
1038 Per als avaladors, com a obligació especial en la indemnitat, se’ls hi comprometé el delme 
que la domus d’Orreu rebia a la parròquia de Banyeres. 
1039 En la mostra estudiada, només en una ocasió la compravenda presenta un sol preu per una 
renda mixta. És el cas del mig violari i mig censal mort venut pel sabater de Caldes Arnau Florit 
al seu veí Vicenç Ferret l’any 1386, en què el prestador entregava un capital de 200 s. a canvi 
d’una pensió anual de 14 s. 4 d. en violari i de 5 s. en censal mort al tipus del 9,67% anual. 
Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 111, s.f. (1386-I-29). S’intueix que les pensions 
de cadascun dels productes estaven obligades per la meitat del capital (100 s.).  



CRÈDIT I MOROSITAT A LA CATALUNYA DEL SEGLE XIV. EL CAS DE LA BARONIA DE LLAGOSTERA 

 

496 

habitual en el 14,28%, exactament el doble. S’ha interpretat aquest doble for 

com una penalització imposada pels prestadors davant del risc que el producte 

fos cancel·lat amb massa celeritat a causa de l’extinció de les vides. És a dir, el 

violari incloïa no només l’interès habitual d’aquest tipus de renda, sinó també el 

cost de la pròpia amortització1040. Cal relacionar les evolucions dels gràfics que 

es presenten a continuació amb aquests interessos i també amb la progressiva 

introducció dels censals morts, que a finals del segle XIV acabarien per 

substituir el violari.  

D’altra banda, la mostra inclou 17 productes de renda mixta, introduïts 

durant la transició entre els violaris i els censals morts. Obligaven una part del 

capital a les condicions pròpies del censal mort i una altra fracció a les del 

violari. Tenint en compte aquestes condicions, la taxa d’interès varia entre el 

8,17% i el 11’9%. 

El gràfic 38 descriu l’evolució de l’interès mitjà anual tenint en compte el 

global anual dels capitals i de les pensions per tal de ponderar l’interès. Entre el 

1336 i el 1381 -i deixant de banda les pujades i les alces més pronunciades- 

els fors es van moure entre un mínim de 13% i un màxim del 15% anuals. A 

partir del 1383 la tendència fou a la reducció del for, amb mínims que arribarien 

al 8% abans del final del segle.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1040 Vegeu Garcia i Sanz, Arcadil, "Origen…”, op.cit., p. 125-130 i també RUBIO MÀNUEL, Daniel, 
El crèdit a llarg termini a Barcelona a la segona meitat del segle XIV: els censals morts i els 
violaris, Tesi doctoral inèdita, Universitat de Barcelona, Barcelona, 2003, v.1, p. 38. Al final del 
segle XIII, a Flandes, les taxes d’interès de les rendes perpetuals i les consignades a diferents 
vides també presentaven diferències marcades. Vegeu BIGWOOD, George, Le régime juridique 
et économique du commerce de l’argent dans la Belgique du moyen âge, Academie Royale de 
Belgique-Classe des Lettres, Brussel·les, 1921-1922, 2 v. Aquesta continuava essent la pauta 
al nord d’Holanda a inicis del segle XVI tal i com han descrit ZUIJDERDUIJN, Jaco; DE MOOR, 
Tine, “Spending…” op.cit., p.45. Sobre la diferència d’interessos entre rendes perpètues i les 
sotmeses a vides humanes, vegeu MUNRO, John H., “Rentes and the European “Financial 
Revolution”’ in CAPRIO, Gerard (ed.), Handbook of Key Global Financial Markets, Institutions, 
and Infrastructure, Elsevier Inc., Oxford, 2013, v.1, p. 245-247. 
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Gràfic 38. Interès promig del mercat de crèdit censal a Caldes de Malavella, 1336-1395 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 

A primer cop d’ull, la gràfica indica que fou a partir de la dècada del 1380 

quan es produí una davallada significativa, i sobretot sostinguda, dels 

interessos1041. Durant el període 1336-1381 el mercat havia estat definit pel for 

exigit pels violaris, que estabilitzava les taxes. Només a partir del moment 

d’extensió dels censals morts, la combinació dels dos productes, amb 

proporcions variables segons l’any però sempre favorables al violari, ofereix 

com a resultat interessos que oscil·laven entre el 10,5% i el 13%. De fet, abans 

del 1381 el censal mort havia estat testimonial en el mercat caldenc. El 31,3% 

dels contractes a llarg termini registrats entre 1381 i 1395 foren censals morts o 

rendes mixtes, mentre que durant els quinze anys anteriors (1365-1380) 

aquests només havien representat el 4,2% dels crèdits.  

Com s’explica, alhora, la davallada que s’observa a partir de la dècada 

de 1380? Com a hipòtesi, les taxes d’interès marcades pel crèdit públic 

degueren tenir una afectació en el mercat privat. Durant la dècada de 1360 

sabem que els municipis emprengueren polítiques per reduir la càrrega de les 

pensions que prestaven als seus creditors. Obligats per la pragmàtica de les 

Corts de Monsó de 1362-1363 i amb l’objectiu de sanejar les finances urbanes, 

les ciutats emeteren nous censals morts a més baix interès amb els quals 

s’intentà lluir rendes anteriors que eren massa costoses pels eraris 

                                            
1041 Daniel Rubio, que estudià el for dels censals vius -com si es tractés de crèdits a l’ús-, dels 
censals morts i també dels violaris, observà que el mercat del crèdit de Barcelona, entre el 
1349 i el 1389, les taxes mitjanes d’interès presentaven una corba descendent de 1,3 punts 
percentuals. Vegeu RUBIO MÁNUEL, Daniel, El crèdit a llarg termini... op.cit., p.148.  
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municipals1042. És el cas de Castelló d’Empúries, que decretà la suspensió de 

pagaments als seus creditors a partir del 1382. Per aquesta ciutat, Albert Martí 

ha descrit com, a partir d’aquell moment, s’emeteren censals perpetuals i es 

negocià amb els creditors per tal de reduir les taxes d’interès1043. Aquest 

fenomen tindria també traducció en l’àmbit privat. A Caldes, durant les dues 

darreres dècades del segle XIV, la lenta introducció del censal mort faria 

convergir el preu del diner en el mercat privat amb el for que s’havia imposat en 

el mercat del deute públic.  

 
10.6.2. Variacions de curta durada 

 

Les dades que han estat apuntades fins ara mereixen algunes precisions 

suplementàries. És sabut que el for dels productes entre particulars oscil·lava 

més lliurament que en les emissions públiques. Per aquesta raó s’ha descrit 

una gràfica, que malgrat presentar una tendència general al descens, també 

pateix oscil·lacions contínues. Cal buscar l’explicació a aquests moviments en 

les característiques dels dos productes financers que són objecte de l’estudi. 

En primer terme es tracten els interessos dels violaris i més endavant, els dels 

censals morts.  

S’ha de destacar que, a Caldes de Malavella, la gran majoria de violaris 

tendien al 14,33%, fruit de l’habitual prestació d’una pensió de 14 s. 4 d. a canvi 

d’un capital de 100 s. En aquest sentit, els violaris no sempre es fixaven al 

14,28% que s’observa en d’altres indrets1044. Aquesta característica també 

s’observa en el mercat censal de Cassà de la Selva per aquesta mateixa 

època. 

 Així mateix, a Caldes, tal i com sembla que hauria passat en d’altres 

llocs, es troben constants variacions decimals d’aquests mateixos interessos. 

Així s’expliquen les lleugeres oscil·lacions que presenta la corba entre els anys 

                                            
1042 Són els casos, entre d’altres, de Cervera i de Sant Feliu de Guíxols a partir del 1368. Vegeu 
VERDÉS, Pere, “Per tal que no calgués a logre manlevar: el endeudamiento a largo plazo de un 
municipio catalán durante la Baja Edad Media (Cervera, 1333-1387)” in SÁNCHEZ MARTÍNEZ, 
Manuel (ed.), La deuda pública… op.cit., p.48 i ss. i també ORTI GOST, Pere, "La deuda 
pública…” op.cit., p. 136 i ss. Vegeu també ORTI GOST, Pere, “Les finances municipals de la 
Barcelona dels segles XIV i XV. Del censal a la Taula de Canvi” in SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Manuel 
(ed.), El món del crèdit... op.cit., p. 268-271. 
1043 MARTÍ ARAU, Albert, “Endeutament censal i crisi financera en una vila senyorial. Castelló 
d’Empúries (1381-1393)” in SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Manuel (ed.), La deuda... op.cit., p.153-218. 
1044 En el dossier de casos estudiats es documenten 232 violaris al 14,33%, 143 al 14,28% i 67 
al 14,30% anuals. 
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en què els interessos se situaren en la forquilla 13% -15%. Aquest és el cas, 

per exemple, del trienni 1356-1358. Durant aquest període, a Caldes, només es 

contractaren violaris (15 el 1356, 9 el 1357 i 17 el 1358) i els interessos mitjans 

es van moure entre el 14,11%, el 14,27% i el 14,29% respectivament. 

 De fet, la gran majoria de violaris que van ser posats a la venda a 

Caldes durant el període en estudi presenten fors que s’ubiquen entre el 13% i 

el 15%. És el cas de 503 dels 514 violaris pels quals es coneix l’interès; és a 

dir, el 98%. Els violaris es mantindrien invariables en aquesta sèrie de preus 

fins el 1395, que és el darrer any de la mostra. La invariabilitat de l’interès dels 

violaris i la seva persistència – en detriment dels censals morts - ens parla d’un 

context local que arribà tard als canvis ja experimentats en llocs com les ciutats 

de Barcelona o Girona. 

 D’altra banda, els censals morts contractats a Caldes mereixen també 

algunes anotacions. En primer terme, cal esmentar que entre la seva primera 

emissió, l’any 1355, i el 1383, 16 dels 21 censals morts exigien interessos 

d’entre el 4,8% i el 6,6%. És a dir, que es trobaven per dessota del 7,14% que 

era habitual, també en consonància amb les xifres ofertes per l’emissió de 

crèdit públic durant la mateixa època a Sant Feliu de Guíxols1045. Només 3 

censals morts presenten fors superiors, propers als 7,14%, i 2, en canvi, es 

contractaren per un tipus del 2,5% anual. 

 Val la pena fixar-se en els dos censals morts venuts per aquest darrer 

for (2,5%). Són els únics productes de la sèrie que presenten xifres en aquesta 

franja. Per comparació amb d’altres estudis, les taxes d’interès són les pròpies 

dels censals perpetuals, és a dir, les rendes emeses sense carta de gràcia i 

que eren, en conseqüència, irredimibles. Del primer d’aquests productes se’n 

conserva el contracte, anotat en un petit quadern relligat a l’interior d’un llibre 

de protocols i que porta la data del 19 d’agost del 13651046. Pere Serra i la seva 

muller Alamada, habitants de Llagostera, venien a Guillem Vives de Girona, 6 

s. pagadors a la festivitat de Sant Pere i Feliu a canvi d’un capital de 240 s. (per 

tant, al 2,5%). Com a obligació especial, el matrimoni sotmeté el delme i la 

tasca d’un extens lot de terres que posseïen al terme de Llagostera en domini 
                                            
1045 ORTI GOST, Pere, "La deuda pública…”, op.cit., p.113-117. En canvi, Mercè Aventín, en una 
mostra de la zona del baix Montseny, assegurà que entre 1350 i 1370 els censals morts eren 
habitualment contractats al 7,14%. Vegeu AVENTÍN, Mercè, La societat rural... op.cit. 
1046 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 71, quad. s.n. (2r-5v) (1365-VIII-19).  
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directe. Eren dues feixes al camp de Carnestoltes, dues feixes a l’indret 

anomenat Gaiola, dues peces a l’indret dit Vinyals, una feixa a Sauleda, una 

peça de terra del mas Vivó i una feixa del mas Creixell de Soler. Es tractava, 

sens dubte, d’un volum inusual de garanties reals. D’altra banda, el contracte 

no s’acompanyava de l’habitual pacte de retrovenda i tampoc s’ha localitzat la 

cancel·lació, fet pel qual cal entendre que es tractava, efectivament, d’un 

perpetual. D’haver-ho estat, aquest seria un censal perpetual realment 

primerenc, ja que fins el moment els crèdits sense pacte de retrovenda només 

s’havien localitzat per a una cronologia posterior a 13801047. 

 El segon producte venut al 2,5% d’interès no és, en canvi, una renda 

perpetual. No se n’ha localitzat el contracte original, sinó tres lletres, insertes en 

un altre llibre de protocols, que fan referència a l’operació 1048 . En una 

d’aquestes lletres, datada el 3 de febrer del 1380, el notari de Caldes Bernat 

Guilla es dirigia a Lluís Carbonell, clergue beneficiat de Girona1049. Els clergues 

associats als beneficis serien un dels futurs principals clients d’aquells 

productes irredimibles, ja que permetien un manteniment segur i estable de 

l’encàrrec litúrgic. La carta explicava que un tal Pere Mora i la seva muller 

Ermessenda, de Franciac, havien venut a Lluís Carbonell i en contracte 

registrat a Caldes, un censal de 12 s. 6 d. anuals al preu de 25 l. (al 2,5%). En 

aquest mateix text s’informava, però, que els venedors al·legaven que ja feia 

temps que havien lluït la renda, notícia que efectivament descarta que es 

tractés d’un perpetual o censal irredimible. El notari, impedit per una malaltia, 

reconegué que fins aquell moment no ho havia pogut notificar. Al marge 

d’aquestes dues rendes a interès baix -una dels quals s’ha descartat que es 

tractés d’un un perpetual- en la mostra de crèdits no hi consta cap altra renda 

irredimible.  

 Reprenent el fil sobre els censals morts, a partir del 1384 s’imposà el for 

al 7,14%. Aquesta tendència duraria fins al tombant de la dècada de 1390, 

quan els censals morts documentats van tornar a fixar l’interès en el 5%. La 

davallada del for d’aquests productes i la progressiva equiparació entre el seu 

                                            
1047 VERDÉS, Pere, “Per tal que no calgués…” op.cit., p.68. 
1048 Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 106, f.s. 3 (1380-II-3); f.s. 4 (1380-II-7) i f.s. 
6 (s.d.). 
1049 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 106, f.s. 3 (1380-II-3). 
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volum i el dels violaris expliquen que els interessos mitjans comencessin a 

recular a finals del segle XIV.  

Les lleugeres variacions en la corba s’acompanyen també de pics 

pronunciats. A partir del 1355 els moviments a la baixa són efecte de l’aparició 

d’alguns censals morts, com s’ha apuntat, a un interès que sovint és inferior al 

7,14%. L’impacte d’aquests interessos en anyades de pocs violaris altera les 

mitjanes. Un cas cridaner és el del 1364, quan es comptabilitzen 6 violaris i 3 

censals morts amb un interès promig del 10,24%. L’escassa disponibilitat de 

dades pel període 1360-1363 fa difícil comprovar si es tracta d’un 

comportament registrat el 1364 (i en part també el 1365) o bé formava part 

d’una tendència anterior. Amb tot, no pot descartar-se que la pragmàtica sanció 

promulgada l’any 1363 que prohibia als municipis emetre crèdit censal, excepte 

si era amb l’objectiu de rebaixar la càrrega de les pensions existents, hagués 

també tingut impacte en el mercat privat del deute, rebaixant-ne els 

interessos 1050 . Els pics més pronunciats hipotèticament també podrien 

respondre de la relació existent entre la demanda de crèdit privat i l’oferta de 

les emissions per part dels prestadors. 

 D’altra banda, val la pena preguntar-se sobre el funcionament del 

mercat de rendes abans de la Pesta del 1348 per tal d’entendre els pics a l’alça 

de la corba en el període 1336-1348. Sobre el paper, aquests s’expliquen per la 

presència de determinats violaris amb interessos anòmals, de fins el 20% 

anual. La nova fórmula jurídica, que havia de permetre una rebaixa dels 

interessos, era assajada en un context encara dominat per mutua, comandes o 

empenyoraments, que imposaven fors més elevats. D’aquesta manera, és 

comprensible que el 16 d’octubre del 1338 els membres del mas Llorenç de 

Franciac encapçalats pel cap de família Arnau Llorenç, venguessin a Pere 

Beluga, provinent de Vilanna i actiu comerciant a la zona de Caldes, 100 s. 

anuals per un capital de 600 s. (al 16,6%)1051. La documentació conservada 

revela als Llorenç com una família necessitada de líquid, incapaç de pagar els 

censos o implicada en un procés a la cort en el qual se’ls exigia 500 s.1052 

                                            
1050 Vegeu VERDÉS, Pere, Per ço que la vila no vage a perdició: la gestió del deute públic en un 
municipi catalá (Cervera 1387-1516), CSIC, Barcelona, 2004, p. 363-364.� 
1051 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 15, f. 19r-20r (1338-IX-16). 
1052 El 16 de maig del 1340 els representants del convent gironí de Sant Martí Sacosta duien a 
subhasta a la plaça de Caldes una taula empenyorada a Arnau Llorenç a causa d’impagaments 
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Només un dia després que Arnau Llorenç i Pere Beluga firmessin la 

compravenda del violari, Pere Gil, de Franciac, imposà una empara - 

directament contra Beluga – en 500 s. del preu estipulat al contracte, ja que 

Arnau Llorenç els li devia per un concepte que desconeixem1053. 

 És versemblant pensar que aquella compra de 600 s., una quantitat 

destacada, hagués estat la resposta dels Llorenç a la pressió exercida pels 

seus creditors: una forma d’obtenir liquiditat i satisfer el deute. Durant aquest 

període inicial el violari degué ser una forma d’obtenir capital ràpid i a un alt 

interès. Presentava similituds, així, amb les condicions i el for oferts en les 

altres modalitats de crèdit que llavors es podien contractar en el mercat local. 

Malgrat que es començarien a vendre alguns violaris amb pensions en diners al 

14,28% (sobretot a partir de l’any 1340), el producte encara no devia ser 

percebut com un element innovador, que arribés per a substituir antigues 

fórmules creditícies.  

Fins aquí s’ha descrit un mercat del crèdit censal a llarg termini les taxes 

d’interès del qual estigueren condicionades per a) La presència majoritària de 

violaris, contractats per fors variables, símptoma d’un comportament dinàmic de 

l’oferta, que s’adaptava a diferents tipus de demanda i, potser, a nivells 

desiguals d’informació sobre la solvència dels prestataris i b) La incorporació 

tardana de censals morts a més baix interès (fins i tot més baix que en d’altres 

indrets en aquesta mateixa època), que només a partir de la dècada de 1380 

provocaria una davallada decidida dels interessos pels quals es prestaven els 

diners. 

Les tendències dels interessos en el mercat caldenc contrasten amb les 

dades ofertes per l’altra mostra documental amb la qual s’han acarat les dades, 

provinent dels registres notarials de Cassà de la Selva (cf. gràfic 39). Si s’ha 

reconegut que a Caldes el censal mort s’hi introduí tard i de forma lenta, per la 

notaria de Cassà de la Selva tan sols es documenten tres censals morts 

emesos durant el període 1357-13791054. A més, entre 1357 i 1379, a Cassà, la 

taxa d’interès mitjà fluctuà ben poc. Sempre a prop del 14,33% anual, la gran 

                                                                                                                                
en els censos pendents de pagar a la institució. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 
17, f. 44v (1340-V-16) 
1053 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 15, f. 15v (1338-IX-17). 
1054 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 52, f.82r-85r (1359-V-?); CL 103, 98v-102r (1377-
XI-19); f.103-v-107r (1377-XI-19). 
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majoria de rendes – violaris – no presentaven cap de les variacions que s’han 

detectat en el cas caldenc. De disposar de registres corresponents a les dues 

darreres dècades del segle XIV, els interessos mitjans a Cassà probablement 

experimentarien, tal i com havia de passar arreu, una davallada compassada.  

 
Gràfic 39. Interès mitjà del mercat de crèdit censal a Cassà de la Selva, 1357-
1379 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 

 

Tal i com ha estat abastament descrit, durant el segle XIV Cassà de la 

Selva formava un incipient nucli d’habitatges agrupats a l’entorn d’una cellera, 

on encara no s’hi havien consolidat les infraestructures bàsiques que la 

convertissin en una vila plenament integradora d’un espai rural i amb capacitat 

d’actuar de node regional (el mercat setmanal, la fira estacional o una notaria 

permanent). Els interessos del mercat del crèdit censal a llarg termini poden 

tenir relació amb aquesta realitat. La gran estabilitat de les rendes contractades 

a Cassà ofereixen la imatge d’un mercat més estàtic, amb poca penetració del 

capital gironí i probablement poc atraient per als clients de les parròquies 

veïnes. 

El mercat de la vila de Caldes de Malavella pot afirmar-se que responia 

als interessos i a les demandes de més sectors socials, territorialment més 

diversos i que trobaven a la vila respostes especialitzades a les seves 

necessitats financeres. El mercat de Caldes era una enclavament amb 

presència destacada dels capitals dels mercaders de Girona i també d’altres 

viles-mercat importants del territori, com ara Blanes, Sant Feliu de Guíxols o 

Hostalric. També era un espai més connectat amb les innovacions creditícies, 
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sensible a les evolucions del crèdit públic. Podem concloure que Caldes fou, en 

conseqüència, un mercat amb una oferta elàstica, definida per la diversitat de 

grups que coincidien en una petita ciutat medieval i per les tendències generals 

del món financer1055.  

 
10.6.3. Els interessos del violaris en espècies 

 
L’any 1961 Arcadi García Sanz afirmava que durant el primer terç del 

segle XIV, amb l’aparició de les rendes censals, es produí una davallada 

brusca del preu del diner1056. Aquesta és una idea abastament estesa. Però el 

cas de Caldes de Malavella no avala aquesta afirmació, almenys en la seva 

totalitat. Durant la dècada de 1340 la preeminència de violaris que rendien 

pensions en espècies probablement fou responsable de mantenir les taxes 

d’interès properes als índexs que havien estat habituals durant les dècades 

precedents. En tot cas, la davallada dels interessos en el mercat financer 

hauria estat gradual, a mesura que s’imposaven les pensions en diner, eren 

lluïts els capitals que havien estat contractats a canvi de pensions anuals en 

mitgeres de forment o bé aquestes eren monetaritzades. En les properes 

pàgines es pretén acreditar que la fórmula jurídica, els violaris, no fou la causa 

immediata de la baixada dels interessos. La tendència general de reducció del 

preu del diner té causes estructurals (el creixement econòmic i potser també 

una major massa monetària circulant), i el violari fou l’eina que permetria 

prestar diners a més baix interès.  

A Caldes de Malavella, en el context del tres-cents, la mitjana dels 

interessos del crèdit a llarg termini experimentà dues davallades significatives. 

La darrera, produïda a partir de la dècada de 1380, ja ha estat esbossada i es 

deu principalment a la introducció de censals morts carregats al 5% anual. La 

primera, en canvi, té la causa en la reculada dels violaris que exigien pensions 

en espècies i la seva substitució per contractes en numerari. Es tracta d’un 

procés que s’estengué al llarg del període 1336-1370. Durant aquests 34 anys 

                                            
1055 Un dels indicis que indiquen que el mercat financer de Caldes disposava d’una oferta 
elàstica i eficient, és el fet que no es detectin variacions interanuals de les taxes d’interès. 
Malgrat que l’oferta augmentava durant el darrer i el primer trimestre de l’any, el for dels violaris 
no creixien de forma significativa. En el conjunt d’anys analitzats, la mitjana de taxes d’interès 
dels violaris carregats el mes de gener és del 13,7% anual, el juny del 13,3% i l’octubre del 
13,8%. 
1056 GARCÍA I SANZ, Arcadi, "Origen y fin del fuero…”, op.cit. 
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van tenir lloc els canvis als quals es fa referència: l’aparició dels violaris que 

obligaven a entregar pensions en espècies i, més endavant, la seva caiguda en 

desús (cf. gràfics 40 i 41). 

Amb algunes breus excepcions, fins l’any 1354 a Caldes de Malavella es 

contractaren més rendes en espècie que en numerari. Aquest és un fenomen 

típicament rural, observat en mercats amb una majoria de la clientela provinent 

del medi agrícola i en canvi, més escàs en ciutats com Girona1057. Durant els 

anys següents i fins el 1370, encara es registren algunes compravendes de 

violaris que establien l’obligació de prestar pensions en espècies. La pauta és 

semblant en el mercat de Cassà de la Selva, on els violaris amb pensions en 

cereal no caurien en desús fins a mitjan dècada de 1360.  

  Tal i com ja ha estat descrit, a Caldes de Malavella, en el període 

estudiat, 120 productes censals establiren exclusivament el forment com a 

forma de pagament de les pensions. Tan sols 5 violaris obligaren l’entrega 

d’altres productes: en 1 cas, l’ordi; en d’altres 4, l’oli; a més de 7 actes amb una 

combinació de productes agrícoles i efectiu1058.  

 

                                            
1057 Tal com constaten FERNÀNDEZ  TRABAL, Josep, Una família catalana... op.cit., p.106 i també 
GUILLERÉ, Christian, Girona... op.cit., v.1, p. 406-408. 
1058 A través de la documentació notarial i dels assentaments comercials s’ha pogut constatar la 
tirada de l’oli en el mercat caldenc, sobretot amb anterioritat a la dècada de 1350, moment a 
partir del qual la integració comercial entre Caldes i les parròquies costaneres (els principals 
centres de producció) es debilità. Fora de les zones cerealícoles, en terrasses construïdes als 
contraforts de l’Ardenya o en espais intersticials, als marges entre les feixes, l’olivera constituïa 
un conreu especialitzat d’entre les activitats econòmiques dels masos. Els productors de les 
parròquies de Tossa i Lloret concentraven una bona part d’aquest negoci al mercat de Caldes. 
L’empenta de l’oli és perfectament localitzable en un context de descoberta de les possibilitats 
comercials del producte. Per al mercat gironí, l’oli tenia tres usos principals: el de l’alimentació, 
el de l’enllumenat domèstic i encara un ús de caràcter sacramental, per a la litúrgia a les 
esglésies. Vegeu SOLDEVILA TEMPORAL, Xavier, Alimentació i abastament al Baix Empordà 
medieval (segles XII-XIV), Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, La Bisbal d'Empordà, 2004, p. 
99-101. L’ordi era en canvi un producte poc atractiu en els mercats urbans, però que era 
emprat en els anys de males collites per completar la farina que normalment s’elaborava amb 
blat. Vegeu RIU RIU, Manuel, “Pesos, mides i mesures a la Catalunya del segle XIII: aportació al 
seu estudi”, Anuario de Estudios Medievales, 26, 2 (1996), p. 833. Comet feia la mateixa 
valoració sobre l’ordi en tractar els mercats anglesos i francesos del període. Vegeu COMET, 
Georges, Le paysan… op.cit., p. 264. 
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Gràfic 40. Tipus de pensions en el mercat del crèdit censal. Caldes de Malavella, 1336-1395 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 
Gràfic 41. Tipus de pensions en el mercat del crèdit censal. Cassà de la Selva, 1357-1379 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
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De forma contínua i fins la seva desaparició com a modalitat de crèdit, el 

violari que rendia pensions en espècies ho féu a raó d’una ratio de 50 s. de 

capital (preu) per cada mitgera de forment anual. Suposant que es tingués en 

consideració la taxa d’interès habitual en aquests productes (generalment el 

14,28% o el 14,33% a Caldes) el valor de la mitgera de forment havia quedat 

fixat en 7 s. 1,5 d. (85,5 d.) 1059 . D’aquesta manera la taxa d’interès es 

fossilitzava, a mercè de les oscil·lacions de preus del forment. La gran majoria 

de contractes respectarien aquesta proporció entre capital i mitgeres de 

forment anuals. Ara bé, es documenten algunes excepcions que exigien, amb 

claredat i per escrit, interessos superiors.  

Aquest és el cas de la pensió de violari venuda el 24 de febrer del 1340 

per Pere Martorell de Riudarenes a Berenguer Torra, pagès de mas i, tal i com 

es descriu més endavant, un actiu negociant de la parròquia de Franciac1060. A 

canvi d’un capital de 200 s. es pagarien 5 mitgeres de forment anuals, un 25% 

més sobre l’interès habitualment exigit i que en conseqüència ascendia el for 

del contracte al 17,85% anual. O també el del violari venut tres anys després, el 

10 de setembre del 1343 per Pere Ariol i la seva muller Berenguera, del veïnat 

de Rosers de Caldes, al clergue llagosterenc Jaume Simó1061. Per un capital de 

210 s. es firmava un contracte que exigia 6 mitgeres de forment anuals i que 

gravava el negoci amb un for del 21,37%, és a dir, un interès just a la ratlla del 

permès entre els cristians. 

 En aquests casos, queda clar que el violari continuava comportant-se 

com un producte antic, que des del punt de vista del venedor servia per obtenir 

liquiditat amb rapidesa i, donat el seu elevat cost, requeria ser lluït en el mínim 

temps possible. Els membres del mas Ariol, però, no tingueren la sort de cara. 

Carregaren amb aquest violari fins el 16 de maig del 1350. La mort del cap de 

família degué deixar tocada l’explotació i, només després d’un mínim de tres 

encants públics en què foren subhastats objectes domèstics i producció 

                                            
1059 No tenim equivalències precises per a les mesures de pes i capacitat de Caldes en aquesta 
època. Al segle XVI, la mitgera rasa de Caldes (la més utilitzada en les transaccions 
comercials) ha estat calculada en 55,035 litres, mentre que la mitgera curulla representava 
60,949 litres. Vegeu ALSINA I CATALÀ, Claudi; FELIU I MONTFORT, Gaspar; MARQUET I FERIGLE, 
Lluís, Pesos... op.cit. Aquesta mateixa ratio de 50 s. la mitgera és observada en d’altres espais 
geogràfics, que comptaven amb mesures pròpies, com ara la ciutat de Girona. Vegeu 
GUILLERÉ, Christian, Girona... op.cit., v.1, p. 408. 
1060 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 17, f. 18r-19v (1340-II-24). 
1061 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 25, f. 64r-65r (1343-IX-10).  
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agrícola, la família pogué desempallegar-se de l’obligació de la renda1062. 

Aquell producte els havia obligat a satisfer dos cops el valor del capital en 

forma de pensions, a més de fer front a la seva amortització íntegra. 

 En la mostra, només tres altres violaris en espècies presenten fors molt 

per sobre del comú. Per què pot afirmar-se, en aquest sentit, que la resta - els 

violaris que mantenien fossilitzada la proporció entre la pensió en forment i el 

preu en una de ratio 50 s. per cada mitgera - també imprimien interessos alts al 

mercat del crèdit censal? La volatilitat del preu de la mitgera de forment, 

generalment a l’alça i per damunt dels 7 s. 1,5 d. [85,5 d.] que hagués contingut 

el preu a 14,28%, així ho hauria provocat. Aquesta és una tendència difícil de 

documentar perquè no disposem de sèries contínues de preus agrícoles. Ara 

bé, les notícies aïllades sobre la dinàmica dels preus del forment al territori 

estudiat evidencien que el violari que rendia pensions en espècies era un 

producte de risc, que en anys de preus baixos podia oferir un limitat rendiment 

al comprador, però que sobretot podia escanyar al venedor en cas que els 

preus augmentessin, fins el punt d’haver d’adquirir cereals al mercat per a 

satisfer els interessos del deute1063. 

 El venedor estava exposat a prestar les pensions en espècies en anys 

d’increment de preus, de carestia o fins i tot en un context de crisis de 

subsistència. Vegem, en aquest sentit, algunes notícies sobre el preu del 

forment que es localitzen a la documentació de Caldes de Malavella. Gràcies a 

aquestes mostres, que en cap cas tenen pretensió de sèrie de preus completa, 

es pot comprovar com la taxació de la mitgera en 7 s. 1,5 d. (85,5 d.) s’hauria 

trobat sovint ben lluny dels preus reals.  

                                            
1062 Vegeu els registre de les tres subhastes públiques, on s’especifica que havien estat 
motivades per impagaments d’aquesta renda: AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 565, f. 
55v (1348-XII-15); CL 565, f. 64v (1349-I-19); CL 565, f. 73r-73v (1349-III-7). En total, el mas va 
haver de desprendre’s d’un bou, de dues aixades, d’un jou, d’una remesa d’olives, d’una 
vànova, de tres sacs de llit, d’un capçal de llit, de cinc llençols, de dues túniques, una de les 
quals de poc valor, d’una capa, de tres tovallons, de diverses quantitats de lli, d’una paella, 
d’una petita barrina i d’altres ferros, d’una càtedra de fusta, de dues taules, de dos bancs, d’una 
gerra, de dos vaixells, de tres escrinys, de dues escudelles, d’un sedàs, d’una canada i de dos 
ruscs d’abelles. 
1063 Cal remarcar que l’especulació amb el preu del gra a través de barates era una tècnica 
secular, que per exemple es documenta a Caldes de Malavella ja a mitjan segle XIII. Així, 
sabem que el 1269 Marquès de Santacecília, paborde de l’Almoina del Pa i Pere de Cornellà, el 
seu procurador, firmaren una àpoca a Ramon Ferrer, de Franciac, per 15 esquilades de blat i 
100 mitgeres de mill, comprades per l’Almoina i que pagarien més endavant, al preu del mercat 
de Caldes. Vegeu ADG, Arxius Incorporats, Pia Almoina, Pergamí 002-06660 (1269-IX-30). 
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 La taula 59 ha estat confeccionada a partir de notícies recollides en 

instruments notarials diferents entre si. En ocasions, una subhasta per deutes 

requeria d’una taxació precisa del cereal que havia de ser confiscat1064. En 

d’altres casos, un debitori o una àpoca remetien a una compra recent de 

cereal, tot i que d’aquesta darrera operació rarament se’n demanava testimoni 

escrit al notari1065. S’ha de tenir en compte que en determinades operacions, 

molt específicament els encants públics i les empares, el preu del cereal podia 

no correspondre al preu de mercat (que era superior), sinó dependre d’altres 

condicionants com ara els pactes o les ajudes familiars. S’observa, a la vegada, 

les variacions estacionals dels preus, amb una tendència a l’alça durant els 

mesos de fretura i a la baixa després de la collita. A la taula 59, les entrades 

que estan colorejades corresponen a moments en els quals el preu s’hauria 

situat just per dessota de la taxació de la mitgera amb la qual s’oferia un interès 

del 14,33% en els violaris. Però tal i com pot observar-se, generalment el preu 

del cereal era per damunt d’aquest llindar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1064 Vegeu, per exemple, la subhasta executada pel saig Bernat Pellicer, de Caldes, en què es 
posà a la venda una esquilada (=tres mitgeres) de forment. L’acció havia estat instigada per 
Guillem Geribertó contra el seu propi pare, Ferrer Geribertó. El progenitor havia estat fet captiu 
temps enrere i el fill s’havia encarregat de saldar les despeses penitenciàries. Guillem volia 
rescabalar-se’n. Així, el document públic assentat en motiu de l’encant assenyala que amb la 
venda de l’esquilada s’obtingueren 27 s. Aquests diners foren repartits entre Guillem Geribertó, 
els diferents oficials de la cort i també Pere Colomers, l’encarregat de transportar el gra fins a la 
vila. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 17, f. 93v-94r (1340-X-11). 
1065 És el cas del debitori de 98 s. que els habitants de Franciac Ramon Valls, el seu fill Ramon 
i la seva nora Guillema van constituir per a Guillem Mas, del mateix indret. L’obligació de 
pagament s’assentava en motiu d’una venda de 7 mitgeres que havia tingut lloc recentment. 
Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 31, f. 64r-64v (1347-V-21). En d’altres ocasions, 
en canvi, àpoques de variades motivacions assenyalen conversions monetàries que són útils 
per a determinar la fluctuació dels preus dels cereals. Així, el setembre del 1342 Bernat 
Blandric de Lloret reconegué haver rebut de Guillem Cabanyes, també de Lloret, 3 s. en diner, 
5 copes d’oli (en concepte de 4 s. cada copa), 20 mitgeres de carbó (en concepte de 20 s.) i 1 
esquilada de forment (en concepte de 13 s. 6 d.). La suma total, 56 s. 6 d., era deguda a 
Blandric per l’aval judicial que aquest havia prestat en favor d’Avinent Carreres, de Lloret, per 
haver mantingut relacions incestuoses amb un home anomenat Guillem Botet. Vegeu AHG, 
Notaria de Caldes-Llagostera, CL 24, f. 17v (1342-IX-9). 
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Taula 59. Preus del forment a Caldes de Malavella (1334-1368) 
 

data preu mitgera de forment tipus documental (ref.doc. AHG, 
Notaria de Caldes-Llagostera) 

1334-VI-27 8 s. 9 d. (105 d.) Empara (CL 8, f.44r) 
1335-VII-1 7 s. (84 d.) Empara (CL 12, f.31r-32r) 
1336-XI-22 8 s. 10 d. (106 d.) Obligació a la cort (CL 12, f.103v) 
1339-VI-8 17 s. 7 d. (211 d.) Obligació a la cort (CL 15, f.95r) 
1340-VII-14 7 s. 4 d. (88 d.) Obligació a la cort (CL 17, f.69v) 
1340-VIII-7 8 s. 3 d. (99 d.) Encant públic (CL 17, f.77r) 
1340-X-11 9 s. (108 d.) Encant públic (CL 17, f.93v-94r) 
1342-IX-9 4 s. 4 d. (52 d.) Àpoca (CL 24, f.17v) 
1342-XII-9 8 s. 8 d. (104 d.) Àpoca (CL 24, f.66v) 
1343-VIII-18 7 s. 5 d. (89 d.) Encant públic (CL 23, f.141v) 
1345-VII-11 7 s. 8 d. (92 d.) Obligació a la cort (CL 575, f.182v) 
1345-VII-15 7 s. 8 d. (92 d.) Obligació a la cort (CL 575, f.184r) 
1345-IX-5 8 s. 6 d. (102 d.) Encant públic (CL 575, f.203v-204r) 
1346-I-16 8 s. 4 d. (100 d.) Àpoca (CL 28, f.14v) 
1346-VII-10 7 s. 9 d. (93 d.) Obligació a la cort (CL 29, f.81r) 
1347-V-21 14 s. (168 d.) Debitori (CL 31, f.64r-64v) 
1347-VI-8 13 s. (156 d.) Àpoca (CL 31, f.72v-73r) 
1347-VII-30 12 s. (144 d.) Àpoca (CL 31, f.99r-99v) 
1347-XII-19 10 s. (120 d.) Àpoca (CL 32, f.36v) 
1348-VII-1 13 s. 4 d. (160 d.) Empara (CL 565, f.25v) 
1348-IX-1 6 s. (72 d.) Encant públic (CL 565, f.34r-34v) 
1348-XI-26 6 s. (72 d.) Encant públic (CL 565, f.37v) 
1349-IV-6 9 s. (108 d.) Àpoca (CL 34, f.25v-26r) 
1349-IX-21 6 s. 6 d. (78 d.) Encant públic (CL 565, f.118r) 
1349-X-12 7 s. 4 d. (88 d.) Encant públic (CL 565, f.121r-121v) 
1349-X-19 8 s. (96 d.) Encant públic (CL 565, f.123v-134r) 
1349-XI-1 8 s. (96 d.) Encant públic (CL 565, f.126r-126v) 
1349-XI-9 8 s. (96 d.) Encant públic (CL 565, f.127v-128r) 
1350-III-18 8 s. 6 d. (102 d.) Debitori (CL 35, f.97r) 
1351-V-23 8 s. 6 d. (102 d.) Debitori (CL 39, f.49r-49v) 
1352-VIII-20 10 s. (120 d.) Àpoca (CL 42, f.72-73r) 
1356-X-17 8 s. 11 d. (107 d.) Encant públic (CL 53, f.74v-75r) 
1357-I-19 8 s. 6 d. (102 d.) Encant públic (CL 53, f.93r) 
1359-XI-16 7 s. 8 d. (92 d.) Encant públic (CL 58, f.76r) 
1359-X-7 7 s. (84 d.) Encant públic (CL 58, f.81r-81v) 
1364-V-27 11 s. (132 d.) Debitori (CL 70, f.124r) 
1364-X-7 9 s. 8 d. (116 d.) Encant públic (CL 70, f.173r) 
1365-III-18 10 s. (120 d.) Encant públic (CL 70, f.263v) 
1368-X-17 8 s. (96 d.) Sentència judicial (CL 583, f.33r-33v) 

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 
Amb les precaucions que s’han d’entomar les dades provinents d’actes 

diferents entre si, s’observa que la mediana dels preus és de 8 s. 4 d. El preu 

màxim localitzat per la mitgera de forment és de 17 s. 7 d. (juny del 1339) i el 

mínim és de 4 s. 4 d. (setembre del 1342). 

El forment era el cereal més apreciat en el mercats urbans i en 

conseqüència cal comptar arreu amb l’existència de càrregues impositives 

específiques. Cal suposar que els preus que es deriven d’aquestes notícies 

documentals ja incloïen els impostos indirectes, sobretot en aquells casos on 
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es tracta d’estimacions per tal de saldar deutes 1066 . Amb tot, de les 39 

referències a preus de forment, només 6 permetrien, teòricament, que l’interès 

d’un violari que rendia pensions en forment se situés per dessota del 14,33%. 

Es tracta, en tots els casos, de preus registrats en moments immediatament 

posteriors a la collita (en els anys 1335, 1342, 1348, 1349 i 1359). Tenint en 

compte que els violaris sempre estipularen un dels pagaments en el moment de 

fretura, gairebé podria assumir-se un interès superior al marcat nominalment.  

Durant els anys inicials de la dècada de 1340 – conjuntura  que la 

bibliografia ha coincidit a assenyalar com de preus baixos i estables1067 -  

apareixen com habituals preus de la mitgera de forment ubicats l’entorn dels 8 

s. 4 d. (100 d.). Un dels contractes més repetit a la mostra documental, el violari 

de 100 s. de capital a canvi d’una pensió de 2 mitgeres de forment, durant 

aquest temps hagués carregat un interès anual del 16,7%.  

Sembla evident que el violari, sota aquestes condicions, no suposava 

una rebaixa substancial de les taxes d’interès. Així, cal suposar que els 

venedors devien desitjar de lluir-los amb celeritat. Algunes de les dates de 

cancel·lació en donen fe, així com les notícies provinents de les cartes de 

gràcia. No és estrany, en aquest sentit, que dels 49 violaris que contenen carta 

de gràcia limitada a un nombre determinat d’anys (i no pas a perpetuïtat), 28 ho 

fossin en casos amb pensions en espècie. S’observa, així, una relació directa 

entre les cartes de gràcia limitades i l’existència d’aquesta modalitat de violaris. 

La situació per als venedors podia empitjorar considerablement quan 

s’havia de fer front a les pensions en anys d’escassetat i preus elevats. És, 

aparentment, la situació que patí el camp gironí els anys 1347 i 13481068. 

Segons el gràfic 42 que s’ha confeccionat per als anys 1347-1352, l’època de 

fretura prèvia a la collita d’estiu del 1347 semblaria que pogué ser especialment 

                                            
1066 El mesuratge a la ciutat de Barcelona podia suposar un 2,45% del preu del forment. Vegeu 
ORTI GOST, Pere, "El forment…” op.cit., p. 400. La documentació recull exemples de com 
l’impagament d’aquests impostos podia suscitar accions penals. És el cas de Guillem Graït, de 
la cellera de Cassà, que l’any 1334 fou fet pres a la cort de Caldes perquè furtive receperat 
bladum et fumentum et cibatiem in loco de Palamors et in civitate Gerunde. Vegeu AHG, 
Notaria de Caldes-Llagostera, CL 4, f. 48v-49r (1334-I-4). 
1067  Vegeu ORTI GOST, Pere, "El forment a la Barcelona…”, op.cit., p. 337-423 i també 
GUILLERÉ, Christian, Girona... op.cit., v.1, p. 298 i ss. 
1068 Guilleré ja parlà del 1347 com un any de pa car, segons la documentació de l’Almoina del 
Pa. Vegeu GUILLERÉ, Christian, “Una institució benèfica enfront de les adversitats de l’època: la 
Pia Almoina de Girona (1347-1380)” in Diner, poder i societat a la Girona del segle XIV, 
Ajuntament de Girona, Girona, 1984, p. 191. 
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dificultosa, amb preus del forment que s’enfilaren fins als 14 s. (168 d.) la 

mitgera (V-1347). Es tenen notícies que indiquen que la collita féu recular el 

preu del cereal lleugerament, però per al juny del 1348 es tornarien a 

documentar preus de 13 s. 4 d. (160 d.) la mitgera de forment. És a dir; durant 

el bienni 1347-1348 pels violaris en espècie es podrien haver satisfet 

interessos anuals de fins el 28,5% anual.  
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Gràfic 42. El preu de la mitgera de forment a Caldes de Malavella, 1346-1352 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
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Fixem-nos en un contracte específic i en la seva vida al llarg de la 

dècada de 1340. El 13 d’agost del 1341 Bernat Baula i la seva muller Guillema, 

de Caldes, van vendre a Bernat Saber un format de violari que es repetia amb 

freqüència al mercat local: amb un capital de 200 s. es comprometia el 

pagament anual de 4 mitgeres de forment1069. El contracte havia de tenir 

vigència fins a l’extinció de la vida del mateix Bernat Saber i la del seu fill 

homònim. Els pagaments s’havien de fer efectius per Sant Vicenç, el 22 de 

gener, i per Sant Pere i Feliu, el dia 1 d’agost. Aquesta també era una 

distribució de dates de pagament que apareix amb freqüència en els acords 

entre compradors i venedors. Un dels terminis es fixava durant la fretura 

cerealística, quan els preus gairebé sempre se situaven per damunt dels 85,5 

d. que haguessin rendit el 14,28%, i l’altre en el moment de la collita (quan els 

preus normalment havien de ser més baixos). Tot i així, segons les dades 

localitzades, només un estiu, el del 1342, proporcionaria preus avantatjosos per 

als compradors d’un violari en espècies. En canvi, l’any 1346 es podrien haver 

hagut de rendir pensions per valor de 100 d. la mitgera al gener i de 93 d. a 

l’agost. És a dir, aquella anualitat el violari hauria hagut de satisfer un interès 

del 16% en el moment més avantatjós per al venedor de la renda.  

En una àpoca del 8 de juny del 1347 s’assenyala que Bernat Baula i 

Guillema arrossegaven endarreriments en els pagaments 1070 . Els seus 

avaladors, Pere Baula i Pere Ariol, de Caldes, foren forçats a satisfer 7 

mitgeres de forment al preu corrent; és a dir, 91 s. a raó de 13 s. la mitgera. 

Aquest era un interès encara superior – del 26% anual -1071. Aquest cas es 

reprèn més endavant, ja que la seva liquidació fou especialment dificultosa.  

En conjuntures com aquestes, tal i com s’ha vist, el preu de la mitgera de 

forment es multiplicava per dos en relació a la ratio prevista als contractes. 

Aquestes fluctuacions dels preus del mercat eren utilitzades pels prestadors en 

benefici propi, que a la vegada exigien un sobreesforç als venedors de violaris 

obligats a rendir pensions en espècies. Molts d’aquests eren homes de mas, 
                                            
1069 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 21, f. 37v-39r (1341-VIII-13). 
1070 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 31, f. 72v-73r (1347-VI-8). 
1071 S’ha de tenir en compte que l’obligació contractual de dur les pensions a un lloc determinat 
encaria el preu del producte financer. Així, per exemple, en una venda registrada al puig de 
Llagostera de tres quarteres de forment anual per 75 s. de capital, s’especificà que el gra quas 
vos et vestri habeatis et percipiatis et nos et nostri vobis et vestris solvere et tradere teneremur 
et promitimus nostris propriis missionibus et expensis intus hospicium vestrum in dicti podio 
ipsius castri... Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 46, f. 65v-67v (1353-X-30). 
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productors agrícoles. En un esquema bahdurià, en anys de dificultats podrien 

haver hagut de recórrer, de forma involuntària, al mercat de cereals per tal de 

satisfer les exigències dels seus creditors1072. També podien veure’s exposats 

a una relació d’intercanvi desigual, en què el pagès hagués de destinar bona 

part de l’excedent a satisfer les pensions; fet que li dificultava l’accés lliure al 

mercat per vendre a preus més interessants.  

Durant la carestia de blat i la crisi de subsistència de 1374-1376, a 

Caldes de Malavella els violaris que rendien pensions ja havien caigut en 

desús. No es disposa de moment de cap notícia que indiqui que aquesta 

extinció fos fruit d’una reglamentació senyorial. Tot i així, en d’altres indrets del 

Principat l’esmentada crisi fou el moment escollit per denunciar els abusos a les 

autoritats i intentar posar fre a aquest producte financer. El 12 de gener del 

1375, diversos prestataris de la ciutat de Cervera imprecaren al veguer perquè 

remetés una lletra de queixa al rei1073. Denunciaven l’obligació de pagament de 

mitgeres de forment – una anualitat - al preu de 100 s. a raó d’un censal mort 

que tan sols havia exigit 120 s. de preu inicial i, en conseqüència, demanaven 

ser eximits de prestar les pensions en espècie. També demanaven no haver de 

pagar una estimació al preu corrent en diners. En resposta a aquesta i d’altres 

demandes, el monarca decretà una suspensió dels pagaments al preu corrent i 

anuncià una taxació a la baixa del blat1074. Hipotèticament, en aquest moment 

les pensions censals en espècie, un producte que s’havia revelat com a abusiu 

per al prestatari, van desaparèixer de forma definitiva. La pressió dels 

prestataris i la taxació reial probablement posaren fi a una pràctica 

especulativa, que segons els mateixos censataris feia que el preu demanat pro 

dicto frumento sit a modum excessivum, quod nullo modo tolerari potest. 

 

Els censals morts i els violaris començaren a ser utilitzats en un segle, el 

XIV, marcat per la davallada nominal de les taxes d’interès. Però el descens no 

es produí de forma immediata. Els violaris, clarament majoritaris fins a la 

dècada de 1380, hagueren de ser reemplaçats pels censals morts per tal 
                                            
1072 Vegeu els models d’explotació comercial de l’Índia contemporània operats sobre la pagesia, 
a BHADURI, Amit, The economic structure of backward agriculture, Academic Press, Londres, 
1983, p. 19 i ss i també p. 69 i ss. 
1073 ACA, Cancelleria Reial, Segell Secret, n.1246, f. 107r (1375-I-12). 
1074 Vegeu ACA, Cancelleria Reial, Comune, n. 780, f. 4v-5r (1375-I-17). Agraïm aquesta 
referència a Pere Verdés. 
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d’equiparar els interessos a la tendència general del mercat financer. Una 

tendència que estava definida pel descens de les taxes en el mercat públic del 

deute. Ara bé, fins aquell moment els violaris havien manifestat moltes 

similituds amb els crèdits antics. Sovint exigien interessos per sobre del 14,28% 

anual. 

A la vegada cal tenir en compte que fins a la dècada de 1370 

s’assentaren contractes que obligaven pensions en espècies. Aquest 

mecanisme, que lligava els violaris amb l’estacionalitat dels preus de cereal, 

podria haver estat utilitzat pels mercaders per tal de sostreure una part 

significativa de l’excedent agrícola dels prestataris. L’interès real sempre 

fluctuava en funció del preu del cereal. Això convertia aquest producte en una 

càrrega onerosa per als compradors i, en anys de dificultats, provocava 

impagaments. Els preus de les mitgeres de forment que s’han localitzat 

apunten que les taxes d’interès d’aquests violaris se situaven de forma gairebé 

permanent per damunt del 16%. Per aquest motiu, quan aquests crèdits en 

espècies foren retirats del mercat es degué produir una caiguda dels interessos 

reals.  

 
10.7. Els usos del crèdit censal 

 
 Fins aquest punt s’han analitzat les característiques tècniques de les 

rendes censals (interessos, capitals, pensions). Aquests elements ja han 

permès de descriure algunes funcions del crèdit a mans dels actors econòmics 

que hi estaven implicats. Per entendre quins usos donaven els caldencs del 

segle XIV als violaris i censals morts cal, ara, posar el focus sobre d’altres 

aspectes. Específicament, les següents pàgines se centren en analitzar els 

moments de contractació, tan en els marcs cronològics setmanals com en els 

estacionals; les variacions en el volum de productes al llarg del període en 

estudi; la durada real dels crèdits i, finalment, la relació amb d’altres operacions 

en el mercat local. 

 L’estudi d’aquest darrer element, que ocupa una bona part d’aquest 

epígraf, en el marc caldenc és possible perquè es disposa de llargues sèries 

documentals que permeten entendre els violaris i els censals morts en un 

context social i econòmic determinat. La hipòtesi inicial és que les rendes 

censals eren un tipus de producte enormement versàtil, que a banda 
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d’experimentar canvis en el seu ús al llarg de les dècades centrals del segle 

XIV, en un mateix moment oferia condicions prou avantatjoses a compradors i 

venedors com per ser emprats amb objectius ben diversos, relacionats amb 

diferents tipus d’operacions comercials o amb la pròpia subsistència de les 

famílies. 

Per tal d’estudiar els usos que van tenir aquests crèdits en l’economia 

domèstica remetem a la mostra de la taula 69, que recull el conjunt de 

productes censals (violaris) emesos entre 1341 i 1350 a Caldes de Malavella. 

S’ha escollit aquest període perquè proporciona un univers de dades 

manejable (127 compravendes de violaris). Essent anys de dificultats en el 

camp català, amb successives males collites de cereals, la mostra permet 

descartar que els violaris fossin utilitzats únicament com un crèdit per a la 

supervivència. Fins i tot en aquestes circumstàncies crítiques s’exploraven 

funcionalitats diferents del crèdit a mans d’una una societat dinàmica i desigual. 

 
10.7.1 Els temps i els usos de les rendes censals 

 
Un dia de començaments de juny del 1345, Guillem Vidal, de la 

parròquia de Caulès, prometé en jurament davant de la cort de Caldes de 

Malavella de tornar a Pere Andreu, ferrer, 18 s. per raó d’un mutuum endarrerit. 

Ho va fer seguint una fórmula habitual, “el següent dia que se celebrés el 

mercat setmanal”1075. L’habitant d’un mas d’un espai muntanyós com Caulès, 

més o menys allunyat de la vila, tenia incentius suplementaris per tornar-se a 

desplaçar fins a la seu del poder jurisdiccional i nucli comercial precisament 

aquell dia. Les actes notarials indiquen un nombre molt superior de contractes 

els dies de mercat. El context: una plaça comercial com la de Caldes, que a 

mitjan segle XIV, havia assolit capacitat d’atracció regional. Tal i com ja sabem, 

el mercat setmanal era cita habitual per als habitants de tota la plana de la 

Selva, així com de la conca de la Tordera, els contraforts de les Gavarres o fins 

i tot d’algunes parròquies al peu de les Guilleries. Els propis caldencs, 

lògicament també s’interessaven per la varietat de productes oferts a la seva 

vila aquell dia.  

                                            
1075 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 575, f. 173r (1345-VI-?). 
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Interessats en la promoció del mercat i de la vila, els senyors de 

Montcada esperonaren l’activitat comercial. Ho van fer a través d’una política 

específica de franqueses a la població local, d’adequació d’infraestructures i 

accessos i també de facilitats legals als forasters. D’aquesta manera, el mercat 

va poder competir i acabà anul·lant o posant en risc els de les viles de l’entorn 

(molt específicament, Cassà i Llagostera). El dia de mercat, el dilluns, va 

esdevenir una cita regional. Les dinàmiques comercials o probablement també 

un arbitratge polític havien fixat que cap altre gran mercat setmanal proper 

(Hostalric o Santa Coloma de Farners) tingués lloc aquell mateix dia de la 

setmana. No col·lidien i hipotèticament els mercaders podien seguir una ruta 

establerta que els duia per diferents mercats de la zona al llarg de la setmana a 

la recerca de clienteles diverses.  

Ja s’ha avançat que al mercat s’hi documenta una subdivisió per sectors 

de manufactures o productes (la carnisseria, la sabateria). Però era el sector 

draper -juntament amb el de la pell- el què ocupava una part més significativa 

de l’espai. La compravenda al detall de draps destacava, en nombre, en relació 

al conjunt de transaccions econòmiques que tenien lloc a Caldes. D’altra 

banda, es documenten 67 obligacions i debitoris relacionats amb actes 

comercials que van tenir lloc al mercat però que es consignaren per altres 

productes, especialment el gra, però també per la venda de carn, d’utillatge 

agrícola i de serveis, com ara el tenyit de roba. 

Bo i descomptat que la major part d’aquestes operacions eren 

finançades (i per tant han de ser considerades com actes de crèdit, que 

generaven deutes) els campions de les actes notarials eren, sens dubte, el 

préstec i les comandes, la compravenda de rendes i els documents que se’n 

derivaven, especialment les àpoques de rebut. És a dir, malgrat el biaix que 

probablement presenten els llibres notarials respecte el conjunt d’activitats que 

tenien lloc al mercat, pot afirmar-se que el crèdit era allò que mantenia més 

ocupats als locals i forasters. Aquest fet encara resulta més evident els dies de 

mercat, quan la concurrència d’actors econòmics i l’oferta creditícia eren més 

elevades.  

Centrats en el cas dels violaris i dels censals morts, s’aprecia que 

gairebé la meitat dels contractes de compravenda es registraven els dilluns. 

Sospitem, però, que aquesta proporció encara podia ser superior. Cal recordar 
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que un nombre considerable de contractes, anotats provisionalment pel notari 

en un dia amb alta concurrència de clients, més endavant eren transcrits als 

notularum en la seva versió definitiva. És en aquest sentit que s’ha d’interpretar 

que els dies que, a banda dels dilluns, concentren més actes, fossin 

precisament els subsegüents: els dimarts i els dimecres (cf. taula 60).  

 
Taula 60. Compravendes de rendes censals per dia de la setmana (1336-1395) 
 

Dia setmana n. % 
dilluns 339 46 
dimarts 109 14,8 
dimecres 90 12,2 
dijous 54 7,3 
divendres 39 5,3 
dissabtes 55 7,5 
diumenges 50 6,8 

 736 100 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 

 
Si en aquest sentit es tinguessin en compte els dilluns, els dimarts i els 

dimecres de forma conjunta, pot comprovar-se que els crèdits presenten 

variacions en el tipus d’actors involucrats en funció del dia de la setmana. Les 

dades manejades evidencien que el dia de mercat de Caldes actuava com un 

pol d’atracció de forasters. Així, pel que fa als prestataris -els venedors de 

rendes- que registraren un contracte de dilluns a dimecres, el 79% van ser 

descrit com habitants d’espais exteriors a la vila de Caldes (425 casos de 538 

contractes protocolitzats un dilluns, un dimarts o un dimecres). La proporció de 

forasters disminuïa fins al 64,3% si el contracte es registrava de dijous a 

diumenge (126 casos de 198 contractes). En canvi, en el cas dels compradors 

les proporcions es mantenen invariables, independentment del dia de 

contractació. Aquest és un indici del fet alguns dels mercaders forasters que hi 

col·locaven crèdit en realitat podien tenir-hi una presència més o menys 

permanent, o bé actuar a través de procuradors. 

Més enllà de l’origen dels contractants, hi ha una conseqüència més 

mecànica en el fet que molts violaris i censals morts fossin adquirits no només 

el mateix dia de la setmana, sinó fins i tot el mateix dia. Aquesta coincidència 

produïa idèntics terminis de pagament de pensions, ja que la majoria de 

contractes fixaven el doble pagament anual, el primer al cap de 6 mesos i, el 

segon el mateix dia del contracte de l’any subsegüent. Que un bon nombre de 
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crèdits compartissin terminis de pagament aportava facilitats suplementàries 

per efectuar transportacions de deutes, renegociacions de diverses productes a 

la vegada i, si s’esqueia, refinançaments. D’aquesta manera, la renda censal 

esdevindria un producte comercialitzable i fins i a cert punt, impersonal.  

Aquesta característica s’accentua si es té en compte que hi hagué certa 

tendència a concentrar les compravendes en un determinat període de l’any. 

Es van emetre més rendes censals durant el primer trimestre de l’any (cf. taula 

61). Durant aquest període va tenir lloc la contractació del 40% dels violaris i 

dels censals morts, mentre que entre el el juny i l’agost només es concentren el 

12,5% dels contractes. D’altra banda, les fires anuals de Caldes podien ser les 

responsables del lleuger repunt que mostren les compravendes durant els 

mesos de setembre: 71 contractes, un 9,7% del total. Les fires tenien lloc a 

partir del dilluns després de la festa de la Nativitat de Maria (que se celebrava 

el 8 de setembre) i solia allargar-se durant 15 dies.  

 
Taula 61. Compravendes de rendes censals segons el mes del contracte 
(1336-1395) 

 
mes de l’any n. % 
gener 108 14,7 
febrer 101 13,7 
març 87 11,8 
abril 43 5,9 
maig 48 6,5 
juny 21 2,9 
juliol 24 3,3 
agost 46 6,3 
setembre 71 9,7 
octubre 59 8 
novembre 62 8,4 
desembre 66 9 
 736 100 

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 

 
Si s’observen les contractacions en funció dels mesos, la taula 61 resulta 

eloqüent pel que fa als usos específics que tenien les rendes censals i la 

connexió amb d’altres mercats. En aquest sentit, aquest era un recurs propi 

dels mesos hivernals. No era, per contra, un producte que fos habitualment 

contractat a l’estiu ni tampoc durant l’època de soldadura i major escassetat 

frumentària, a la primavera avançada. Aquesta estacionalitat podria apuntar al 

censal com un crèdit que en general es destinava més a la inversió o bé a 
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saldar d’altres deutes més urgents, que no pas a pal·liar crisis de subsistència. 

Corrobora aquesta darrera apreciació el fet que els violaris que rendien 

pensions en espècies (cf. taula 62) presentin una tendència encara més 

accentuada a concentrar les contractacions durant el primer trimestre de l’any 

(69 violaris de 126, és a dir el 54,7% del total).  

 
Taula 62. Compravendes de violaris en espècies segons el mes (1336-1395) 

 
mes de l’any n. % 
gener 23 18,2 
febrer 23 18,2 
març 23 18,2 
abril 11 8,7 
maig 3 2,3 
juny 1 0,7 
juliol 6 4,7 
agost 8 6,3 
setembre 8 6,3 
octubre 5 3,9 
novembre 7 5,5 
desembre 8 6,3 
 126 100 

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 

 
Les rendes censals no eren un producte emprat durant la soldadura 

cerealística. Sabem que eren altres, per contra, els recursos utilitzats a l’hora 

de demanar una ajuda per salvar aquells mesos, que a la vegada solia 

permetre al prestador especular amb la collita de gra. A Caldes, durant les 

dècades centrals del segle XIV, foren sobretot les vendes a la bestreta que 

acomplien aquesta funció1076.  

S’ha tenir en compte que la gran majoria de rendes censals obligaven al 

prestatari a fer dos pagaments anuals, separats per mig any per tal d’atenuar la 

càrrega del crèdit. Però la contractació d’un violari, i especialment d’un violari 

que rendís espècies, en el segon trimestre de l’any hagués provocat que els 

pagaments s’efectuessin en dos moments d’escassetat: a la primavera 

avançada i a l’hivern. La majoria de venedors, en condicions normals, devien 

fugir d’un arranjament d’aquestes característiques.  

En canvi, a través de les anteriors taules es demostra que el crèdit 

censal era un producte majoritàriament contractat durant el primer trimestre de 

                                            
1076 Tal i com s’ha descrit, aquesta era la compravenda de cereals amb entrega diferida del 
producte en el moment en què els preus fossin més baixos (generalment, l’estiu). 
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l’any, moment en què quedaria fixat un dels pagaments anuals. L’altre, en 

conseqüència, se solia establir entre la festivitat de Santa Margarida (20 de 

juliol) i l’Anunciació de Maria (15 d’agost), amb especial tendència a fer-ho per 

Sant Pere i Feliu (1 d’agost). Seguint l’argument i mitjançant el què s’ha descrit 

de l’estacionalitat de violaris i censals morts, aquests productes podrien haver 

servit perquè els venedors obtinguessin numerari en un moment d’escassetat. 

A canvi, efectuaven dos petits pagaments anuals: un durant l’hivern, en un 

moment de possible escassetat de numerari (tot i que no solia ser el pitjor 

moment de l’any en comparació amb la primavera), i l’altre just després de la 

collita, un període d’abundància si la collita resultava suficient. 

Amb tot, es documenten algunes anyades durant les quals els violaris i 

censals morts foren adquirits, en major proporció, durant el segon trimestre de 

l’any, que era el moment més crític en una economia de base agropecuària 

d’antic règim. Específicament, aquest fenomen tingué lloc l’any 1349 (amb 6 

contractes, dels quals 4, el 66%, van ser registrats a l’abril, al maig o al juny), el 

1375 (amb 44 contractes, 13 dels quals, el 29,5%, en aquest mateix període), 

el 1376 (amb 12 contractes, 6 dels quals, el 50%, en aquest moment), i 

finalment el 1387 (amb 26 contractes, 8 dels quals, el 30,7%, entre l’abril i el 

juny). Interpretant aquestes dades, poden deduir-se usos del crèdit censal en 

moments crítics, especialment en relació a l’any 1349, posterior a la Pesta 

Negra, o també a la crisi frumentària de 1374-1375. El moment de la 

contractació del crèdit en aquestes anualitats indicaria que excepcionalment el 

producte també va ser utilitzat per a superar crisis de subsistència. 

Aquesta darrera, tanmateix, resta com l’excepció. La norma haurien 

estat contractes pels quals es garantia que els venedors poguessin efectuar els 

pagaments de les pensions sense excessius entrebancs, circumstància que 

segur que interessava als compradors que dipositaven els seus estalvis en 

aquest tipus d’operacions. 

 
10.7.2. La conjuntura i els usos de les rendes censals 
 
El propòsit d’aquest epígraf és el de discutir com influí la conjuntura 

econòmica en la contractació de censals morts i violaris i, amb aquestes 

deduccions, reprendre els usos que devien tenir aquests productes a mans 

dels actors del mercat. Si és cert que al llarg del segle XIV es detecta un procés 



CRÈDIT I MOROSITAT A LA CATALUNYA DEL SEGLE XIV. EL CAS DE LA BARONIA DE LLAGOSTERA 

 

523 

de substitució dels crèdits tradicionals per les rendes censals, tampoc és 

menys cert que durant les dècades estudiades es registren importants 

variacions en el volum de contractacions en funció de la conjuntura. 

Entre el 1341 i el 1350, a Caldes de Malavella es van registrar 127 

compravendes de violaris. La tendència durant els deu anys següents fou a 

l’alça, malgrat la dècada de 1360 suposà un retrocés en l’ús d’aquests 

productes financers. Durant el període de crisi frumentària, específicament el 

1370-1376, l’accés a aquests contractes tornà a augmentar, tot i que més tard, 

a la dècada de 1380, recularia (cf. taula 63). 

 
Taula 63. Compravendes de violaris i censals morts a Caldes per dècades 
(1341-1390) 

 
dècada censals morts i violaris 

contractats (n.) 
1341-1350 127 
1351-1360 152 
1361-1370 105 
1371-1380 201 
1381-1390 102 

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 

 
Amb tot, a efectes d’entendre quines raons expliquen un major o menor 

accés al crèdit, és més útil analitzar les contractacions en funció de les 

anualitats. En el dossier estudiat es presenten 736 contractes per un total de 59 

anys buidats, combinació que donaria una mitjana de 12 de contractes anuals. 

L’evolució real del volum de contractes segons l’any permet resseguir la 

conjuntura i, de retruc, els usos que van tenir violaris i censals morts en relació, 

per exemple, als períodes d’escassetat.  

Els gràfics 43 i 44 mostren l’evolució del volum de contractes de crèdit 

censal a Caldes de Malavella entre 1336 i 1396. La primera dona les dades 

directes obtingudes de la documentació, mentre que la segona inclou dades 

interpolades pels anys pels quals es conserven, com a mínim, actes 

corresponents a més del 30% dels dies en els llibres notarials. 

 De la segona gràfica (cf. gràfic 44), més orientativa sobre les 

tendències, en destaca certa continuïtat en el recurs a aquest producte creditici 

i fins i tot, en alguns períodes concrets, estabilitat interanual pel que fa al 

nombre de contractes. Aquest seria el cas de la dècada de 1350 i de tot el 
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període posterior a les crisis de mitjan dècada de 1370. També podem fixar-nos 

en les puntes de contractació en anys específics, alguns casos precedides per 

una tendència a l’alça, en d’altres ocasions, més brusques. Així, s’observen les 

puntes de compravendes dels anys 1347, 1360, i 1374-1375, amb 34, 73, 42 i 

48 emissions respectivament. 

Com ja ha estat avançat, una de les tesis principal d’aquest capítol és 

que per als venedors, els violaris i els censals morts, en el circuit del crèdit 

privat, fou un producte versàtil. En aquest sentit, inicialment cal considerar dos 

usos principals de les rendes censals: la inversió i la superació de moments 

crítics a través del préstec. Les tres puntes de contractació que han estat 

indicades podrien explicar-se a través d’aquestes claus. 
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Gràfic 43. Compravendes de violaris i de censals morts a Caldes de Malavella, 1336-1395 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 

Gràfic 44. Compravendes de violaris i de censals morts a Caldes de Malavella, 1336-1395 (dades interpolades) 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
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Els historiadors han relacionat els anys 1347 i el bienni 1374-75 amb 

moments de crisi de subsistència importants. L’any 1347 -i de fet també els 

anys precedents- ha estat descrit com de males collites, que afeblí la població 

tot preparant les mortaldats de l’any següent, i el bienni 1374-75 constitueix 

una de les pitjors crisis d’abastament del segle XIV1077. Els increments de 

contractes de violaris i censals morts, en aquests anys, s’haurien d’explicar 

precisament per un recurs al crèdit de subsistència. Es tractava d’una forma 

d’obtenir líquid per poder efectuar compres de blat per a l’alimentació o de 

llavors per a la sembra. El fet que l’any 1347, 15 dels 34 contractes registrats a 

Caldes presentin una data posterior a la collita -a partir del juliol- és un indicatiu 

eloqüent de l’excepcionalitat del moment. Els clients van haver de recórrer a 

aquest tipus de crèdit durant el tercer i el quart trimestres de l’any, tot cercant 

capitals d’entre 100 i 250 s., possiblement destinats a superar una conjuntura 

adversa. 

L’any 1360, de la seva banda, apareix el pic més destacat de la sèrie: 

s’haurien contractat 73 pensions. En aquest cas, l’increment -que havia estat 

precedit per un augment important dels contractes el 1359- podria explicar-se 

per l’existència d’una conjuntura adversa que obligués als caldencs a recórrer 

massivament al crèdit censal per a la subsistència.  

Una altra hipòtesi totalment oposada podria relacionar aquest augment 

del crèdit amb el fet que el 1360 i també el 1359 van ser anys de creixement. 

Christian Guilleré elaborà alguns índexs per al final de la dècada de 1350 que li 

permetien de parlar d’una conjuntura frumentària positiva: l’augment del pes del 

pa distribuït per l’Almoina del Pa de Girona o l’exportació de gra a través del 

port de Sant Feliu de Guíxols1078. Malauradament, la documentació caldenca 

presenta una important llacuna en els llibres notarials per a 1360 -pel qual 

només disposem dels assentaments dels primers mesos-, per bé que les actes 

notarials del 1359 sí que es conserven íntegrament. 

                                            
1077  Pel 1347, vegeu RIERA MELIS, Antoni, “Crisis frumentarias y políticas municipales de 
abastecimiento en las ciudades catalanas durante la Baja Edad Media” in OLIVA HERRERA, 
Hipólito Rafael; BENITO I MONCLÚS, Pere (eds.), Crisis de subsistencia y crisis agrarias en la 
Edad Media, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2007, p. 151 i pel bienni 1374-75 vegeu per 
exemple VERDÉS PIJUAN, Pere, “La carestia de blat de 1374-1376 a Cervera”, Miscel·lània 
Cerverina, 12 (1995), p. 5-23 i també MARTÍ ARAU, Albert, “Castelló d’Empúries davant la 
carestia de blat de 1374-1376”, Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, 42 (2011), p. 263-
296. 
1078 GUILLERÉ, Christian, Girona... op.cit., v.1, p. 301. 
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  Gràfic 45. Compravendes d’immobles a Caldes de Malavella (1350-1369) 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 

 

Així, un dels índexs que permeten parlar, a Caldes de Malavella, d’un 

final de dècada de 1350 amb trend positiu és el notable increment de l’activitat 

en el mercat immobiliari. El gràfic 45 mostra la dinàmica de compravendes de 

parcel·les agrícoles i finques urbanes registrades a Caldes entre el 1350 i el 

1369. El que més hi destaca és la punta del 1359 i probablement del 1360 (64 

actes), tot i que s’ha treballat amb dades interpolades de només tres mesos per 

aquest darrer any. Un mercat immobiliari vigorós requeria de major oferta 

creditícia. Sabem que l’oferta de crèdit i el mercat de béns de consum i de 

terres eren complementaris. L’increment de censals morts i violaris dels anys 

1359 i 1360 podria tenir, en part, la causa en aquesta dinàmica immobiliària1079.  

El cicle d’augment de la pressió fiscal iniciat a cavall de les dècades de 

1350 i 1360, coincidint amb la guerra contra Castella, també podria ser entès 

com un dels elements que propicià la punta en les emissions de rendes 

censals. 

Fins aquí s’han aportat elements que demostren la versatilitat del crèdit 

censal. El comportament del mercat en les tres anualitats assenyalades (1347, 

1360 i 1374-75) és una demostració dels usos diferenciats que una mateixa 

fórmula creditícia podia tenir en funció de la conjuntura. Així, violaris i censals 

morts podien ser un recurs per a sobreviure o sortir del mal pas en anys crítics 

                                            
1079 En aquest sentit, és suggeridor que, de les 35 persones que van vendre un violari a Caldes 
de Malavella l’any 1359, 7 (el 20%) són localitzades aquell mateix any a la documentació 
notarial de la vila com a compradores de finques urbanes o agrícoles. Es tracta de Pere Vidal i 
de Cèlia Oller, de Franciac, dels caldencs Bernat Puig, Arnau Sibil, Ramon Port i Guillem 
Andreu i del llagosterenc Pere Puig. Sobre la relació entre crèdit i mercat immobiliari, seguiu 
més endavant les suggerències en aquest mateix capítol. 
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(1347 o 1374-75) o, en canvi, un crèdit per efectuar inversions o saldar d’altres 

deutes en el darrer tram de la dècada de 1350. 

 
10.7.3. La durada dels crèdits censals 

 
 La majoria de censals morts o violaris probablement devien extingir-se 

mitjançant una lluïció. Malauradament per als historiadors, en el document de 

compravenda original els notaris rarament indicaven la data en què s’havia fet 

efectiva la cancel·lació. Era més habitual, per contra, que cerquessin el 

contracte i simplement el ratllessin, tot damnant-lo i evitant que s’hi pogués fer 

cap reclamació futura de pagament. D’aquella manera, verificant el retorn del 

capital i el pagament de totes les pensions endarrerides mitjançant àpoques de 

rebut, el tràmit d’anotar la data de cancel·lació precisa els devia resultar sobrer. 

Només en les ocasions en què el capital s’havia entregat de forma 

diferida i el producte, a causa d’un pagament endarrerit, no havia estat 

cancel·lat de forma immediata, podia resultar útil anotar la data de lluïció final. 

Un violari de 126 s. de capital i 18 s. de pensió anual (14,28%) que l’any 1368 

Arnau Ferrer, ferrer de la cellera de Cassà, va vendre a Guillem Vall-llobera, del 

veïnat cassanenc de Perles, tingué una lluïció més complexa1080. Segons una 

nota marginal del document, datada el 22 de gener del 1374, el contracte era 

cancel·lat per voluntat del comprador perquè Arnau Ferrer l’havia lluït totalment, 

tal i com s’havia pogut acreditar. Però el capital havia estat dipositat, feia 

temps, a la taula de dipòsits de Caldes. 

A través d’anotacions d’aquest tipus, que són ben escasses, i de 

l’exercici de relacionar àpoques de capital amb contractes originals, s’ha pogut 

establir la data de lluïció de 77 rendes de la mostra (cf. taula 64). D’aquests 

productes, 73 són violaris, 2 rendes mixtes i 2 són censals morts. El major 

nombre de lluïcions correspon als períodes amb més emissions de crèdit. Així, 

cal tenir en compte que entre 1345 i 1350 es poden recomptar 10 dates de 

lluïció; entre 1355 i 1360, 14 dates de lluïció; i entre 1370 i 1379, fins a 24 

dates de lluïció.  

 

 

                                            
1080 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 78, f.47r-49r (1368-IV-16). 
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Taula 64. Lluïcions de crèdits censals a Caldes de Malavella (1339-1395) 
 

renda data  lluïció anys preu (s.b.) interès
% 

pensions en 
espècies (x) 

Violari 1339-I-18 1346-II-19 7,1 - -  
Violari 1342-I-25 1345-XI-17 3,8 100 14,33  
Violari 1342-IV-15 1349-VII-19 7,3 - -  
Violari 1343-VII-14 1368-IV-24 24,8 406 14,28  
Violari 1343-IX-10 1350-V-16 6,7 210 - X 
Violari 1344-II-23 1356-III-10 12,1 100 - X 
Violari 1345-X-16 1351-II-21 5,4 325 -  
Violari 1345-X-16 1353-II-25 7,4 355 -  
Violari 1346-I-2 1350-II-8 4,1 300 14,27  
Violari 1346-I-9 1353-VIII-12 7,6 350 14,28  
Violari 1346-I-16 1351-III-17 5,2 100 - X 
Violari 1346-III-13 1349-V-11 3,2 200 - X 
Violari 1347-IX-10 1369-IV-23 21,6 100 - X 
Violari 1348-I-14 1350-II-7 2,1 142 14,28  
Violari 1348-II-4 1352-IX-21 4,6 150 - X 
Violari 1348-III-24 1353-VIII-20 5,4 50 - X 
Violari 1349-I-12 1352-I-22 3 350 - X 
Violari 1351-II-26 1400-V-29 49,3 50 14,25  
Violari 1351-XI-20 1365-VI-2 13,5 200 14,3  
Violari 1354-III-31 1402-IX-10 48,5 50 - X 
Violari 1355-I-5 1355-XI-30 0,9 75 14,3  
Mixta 1355-X-14 1356-V-9 0,6 1100 10,9  
Violari 1357-IX-14 1368-XI-7 11,2 100 14,33  
Violari 1359-I-7 1365-I-21 6 100 14,33  
Violari 1359-II-11 1372-IX-19 13,6 100 14,33  
Violari 1359-III-14 1363-VI-20 4,3 1340 14,28  
Violari 1359-IV-1 1369-IV-26 10,1 1600 14,29  
Violari 1359-X-14 1370-IV-17 10,5 1300 14,28  
Violari 1359-XI-11 1377-X-17 17,9 119 14,28  
Violari 1359-XI-23 1364-X-19 4,9 100 14,33  
Violari 1360-I-13 1364-VIII-26 4,6 200 14,3  
Violari 1360-I-14 1364-X-14 4,8 350 14,28  
Violari 1360-II-3 1365-IV-28 5,2 100 14,33  
Violari 1360-V-25 1364-IX-23 4,3 50 14,33  
Violari 1362-I-1 1362-XII-28 1 250 -  
Violari 1364-XI-7 1377-IV-6 12,4 200 14,3  
Violari 1366-VII-6 1382-X-27 16,3 200 14,3  
Violari 1366-X-5 1385-XI-19 19,1 70 14,28  
Violari 1369-II-12 1369-XI-22 0,8 105 14,28  
Violari 1370-VIII-19 1385-XI-19 15,3 140 14,28  
Violari 1370-IX-4 1386-IX-21 16,1 100 14,33  
Violari 1372-III-3 1373-VIII-14 1,4 200 15  
Violari 1372-III-22 1383-XII-14 11,7 210 14,28  
Violari 1373-III-7 1387-XI-15 14,7 100 14,33  
Violari 1373-III-7 1390-XII-11 17,8 100 14,33  
Violari 1373-IV-7 1409-IX-22 35,9 100 14,33  
Violari 1373-XI-28 1379-II-14 5,2 60 14,3  
Violari 1373-XII-5 1400-VIII-19 26,7 100 14,33  
Violari 1373-XII-28 1397-IV-24 23,3 100 14,33  
Violari 1374-II-12 1409-X-10 35,7 100 14,33  
Violari 1375-III-12 1409-IV-15 34,1 110 14,3  
Violari 1375-III-31 1393-VIII-25 18,4 100 14,33  
Violari 1375-V-21 1409-IX-21 34,4 210 14,28  
Violari 1376-VII-2 1385-III-2 8,7 130 14,26  
Mixta 1376-IX-22 1400-VIII-18 23,9 300 9,66  
Violari 1377-IV-3 1392-III-10 14,9 100 14,33  
Violari 1377-XII-7 1383-IX-14 5,8 140 14,28  
Violari 1378-I-25 1395-VIII-1 17,5 700 14,28  
Violari 1378-VIII-8 1389-IX-9 11,1 100 14,33  
Violari 1378-IX-5 1379-II-14 0,4 200 14,3  
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Violari 1378-IX-21 1395-I-25 16,4 260 14,29  
Violari 1379-VIII-1 1386-XI-3 7,3 100 14,33  
Violari 1379-X-27 1382-I-28 2,3 100 14,33  
Violari 1380-VIII-27 1383-V-11 2,7 176 14,27  
Violari 1380-X-22 1400-IX-5 19,9 150 14  
C.Mort 1383-XII-12 1419-VIII-15 35,7 300 6,6  
Violari 1385-III-14 1385-X-9 0,6 210 14,28  
Violari 1387-III-20 1400-VIII-1 13,4 100 14,33  
C.Mort 1387-V-28 1401-I-31 13,7 600 7,16  
Violari 1390-IX-16 1405-IX-16 15 105 14,28  
Violari 1390-X-26 1403-VI-4 12,6 120 14,3  
Violari 1390-XI-16 1392-XI-25 2 100 14,33  
Violari 1391-IX-14 1397-XII-3 6,2 50 14,33  
Violari 1391-XI-6 1400-VIII-4 8,8 120 14,86  
Violari 1392-V-1 1398-V-27 6,1 105 14,28  
Violari 1393-I-7 1396-V-22 3,4 100 14,33  
Violari 1395-X-5 1398-I-7 2,3 105 14,28  

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 

Segons les dades disponibles, la mitjana del temps invertit en cancel·lar 

les rendes censals, a Caldes de Malavella, fou de 4.419 dies, és a dir, 12 anys i 

1 mes. Tot i així, cal tenir en compte que hi ha una majoria de productes que 

foren lluïts en 10 anys o menys (42 de la mostra de 77, és a dir, el 54,9%). 

D’aquests, 29 del total del 77 (el 37,6%) van ser lluïts en cinc anys o menys.  

Amb tot, s’observa una dinàmica diferenciada en funció dels marcs 

cronològics. En les conjuntures de crisi, ja assenyalades, les rendes eren més 

difícilment lluïdes amb celeritat i en conseqüència s’allargava el temps durant el 

qual se satisfeien les pensions.  

Entre 1339 i 1350 la mitjana fou de 2.818 dies (7 anys i 8 mesos).  De 

les 31 operacions que es lluïren per damunt de la mitjana de 12 anys i 1 mes, 

només dues foren contractades en aquest període, concretament l’any 1343 i el 

1347. Cal tenir en compte la pressa que un venedor de pensions podia 

demostrar per tal de lluir uns violaris que tot sovint rendies pensions en 

espècies i que, com ja s’ha assenyalat, constituïen un producte de risc.  

Entre 1351 i 1360 la mitjana es fixa en 4.514 dies (12 anys i 4 mesos). 

Per aquest període cal tenir en compte que existeixen dos productes que 

alteren la mitjana (48 i 49 anys). Sense aquests casos, la mitjana davalla a 7 

anys i 5 mesos (2.737 dies). Com que la mostra documental és realment petita 

per aquest període, pot suposar-se que la mitjana se situa en algun punt 

intermedi entre els 12 i els 7 anys. En aquest sentit, tampoc seria estrany que 

en aquest període, amb l’impacte de la Pesta, els terminis de cancel·lació 

s’haguessin allargat. És probable que moltes pensions deixessin de pagar-se 
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temporalment fruit de la mort dels venedors de rendes, i dels complicats 

processos d’heretament de deutes que van generar els decessos massius. 

L’any 1352 el draper gironí Berenguer Puig actuà en diverses actes notarials 

com a actor de Bonanada, muller del també draper Pere Tortosa de Queixàs, 

que havia mort durant l’epidèmia. El 6 d’agost Puig reconeixia, en nom de 

Bonanada, haver estat satisfet per Francesc Llorenç, de Caldes, en tots els 

pagaments de pensions d’un violari comprat per Tortosa de Queixàs, “des dels 

temps de les mortaldats fins el darrer Sant Pere i Feliu”1081. Significativament, 

s’indicava que durant aquest període les pensions havien estat, totes, 

satisfetes.  

Entre 1361 i 1370 la mitjana de lluïció de violaris i censals morts és de 

4.221 dies (11 anys i 7 mesos). Durant la dècada següent, entre 1371 i 1380, la 

mitjana és la més alta de la mostra: 5.935 dies (16 anys i 2 mesos). Entre l’any 

1381 i el 1395 la mitjana identificada és de 3.640 dies (9 anys i 11 mesos) (cf. 

taula 65).  

 
Taula 65. Terminis de lluïció de censals morts i violaris a Caldes de Malavella 
(1339-1395) 

 
període  mitjana de temps de lluïcions 
1339-1350 7 anys i 8 mesos 
1351-1360 12 anys i 4 mesos 
1361-1370 11 anys i 7 mesos 
1371-1380 16 anys i 2 mesos 
1381-1390 9 anys i 11 mesos 

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 

 El temps màxim de vida d’una renda censal en la mostra correspon al 

violari contractat el 26 de febrer del 1351 i que no s’extingí, a través del 

reemborsament del capital, fins el 29 de maig de l’any 1400. Havien passat 

17.990 dies (49 anys i 4 mesos) des de la seva contractació1082. El capital era 

modest: 50 s., i es contractava per una pensió monetària que rendia una taxa 

d’interès del 14,25% anual. Durant aquests gairebé 50 anys de vida del crèdit, 

el capital hauria estat abonat íntegrament pels detentors de la renda fins a 7 

vegades. El comprador original fou Berenguer Torra de Franciac i el venedor 

Guillem Barceló, de Caldes.  
                                            
1081 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 42, f. 67v (1352-VIII-6). 
1082 Vegeu la compravenda del violari a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 18, f. 148r-149v 
(1351-II-26). 
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 El segon màxim correspon a un violari que fou emès només tres anys 

després, el 31 de març del 13541083. S’extingí el 10 de setembre del 1402, al 

cap de 17.695 dies: 48 anys i 6 mesos. La suma, també modesta (50 s.), 

obligava a satisfer una pensió anual d’una mitgera de forment anual. La renda 

fou comprada per la vídua Bonanada Terrè, de Franciac, i venuda per 

Berenguer Riera i la seva muller Blanca, de la mateixa parròquia.   

El temps mínim de vida d’un crèdit censal, en la mostra, és de 162 dies, 

és a dir, 5 mesos i mig. Es tracta d’un violari de 200 s. de capital al 14,3% 

d’interès anual1084. Fou comprat el 5 de setembre de 1378 pel rector de 

Llagostera, Pere Sayols, i venut per Guillem Fort de Caldes i la seva muller 

Francesca. Fou lluït el 14 de febrer del 1379. Com aquest, a la mostra hi ha 

cinc exemples més de productes que van tenir una existència inferior a un any.  

El conjunt d’apreciacions d’aquesta secció condueix a considerar el 

crèdit censal com un producte financer a mig termini. Hi ha exemples de crèdits 

que es lluïren amb molta celeritat, com la majoria de mutua contractats a 

Caldes durant aquest període. També és cert, tanmateix, que hi ha rendes que 

degueren funcionar com a veritables dipòsits de capital, generant pensions per 

valor de diverses vegades el capital.  

D’una banda, s’ha acreditat que en conjuntures difícils els temps de 

pagament s’allargaven -és el cas de la dècada de 1370- i, de l’altra, la 

tendència a lluir amb la màxima rapidesa els productes contractats en espècies 

(a la dècada de 1340). En conseqüència, els factors que influïren a l’hora de 

lluir els violaris i censals morts haurien estat la necessitat i també la capacitat 

de retornar els diners, més que no pas el capital dipositat en el producte.  

Es pot corroborar aquesta darrera afirmació si s’observen els terminis 

previstos en les cartes de gràcia que acompanyen alguns dels violaris (cf. taula 

66). Si bé la gran majoria de violaris i la totalitat de censals morts incloïen una 

carta de gràcia fixada a perpetuïtat -és a dir, el reintegrament del capital podia 

produir-se en qualsevol moment sense limitació temporal-, en el dossier hi ha 

48 contractes que preveien una lluïció limitada a un cert període de temps. Es 

tracta d’una característica especialment difosa durant la dècada de 1340 i que 

                                            
1083 Vegeu la compravenda del violari a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 47, f. 46r-48r 
(1354-III-31). 
1084 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 104, f. 58r-60v (1378-IX-15). 
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guarda relació amb contractes de capitals importants: de la mostra de 48 

violaris, 29, el 60%, prestaven capitals elevats, de més de 200 s. Fins l’any 

1346, la pràctica de limitar la vida dels violaris a través de la carta de gràcia 

resulta habitual. Trenta-vuits casos de la mostra corresponen precisament a 

aquest període. Entre 1347 i 1385 tan sols es documenten unes altres 10 

cartes de gràcia amb estacionalitat precisa. Desconeixem el motiu pel qual a 

l’entorn del 1346 es van generalitzar les cartes de gràcia amb termini obert, és 

a dir a perpetuïtat. 

La mitjana de reintegrament dels capitals previstos en aquestes cartes 

de gràcia és de 10 anys, si bé davallen fins els 7 anys i 8 mesos en els 

productes contractats entre 1339 i 1350, amb consonància amb les lluïcions 

reals anteriorment observades. 

 
Taula 66. Terminis de lluïció fixats en les cartes de gràcia dels crèdits censals 
(1339-1385) 

 
data contracte capital (s.b.) del producte pacte de retrovenda (anys) 
1339-I-11 700 15 
1340-XII-11 500 10 
1341-I-2 200 10 
1341-I-23 200 10 
1341-I-23 200 10  
1341-I-23 455 10 
1341-I-23 - 10 
1341-II-20 400 15 
1341-II-28 420 15 
1341-III-5 62,5 10 
1341-III-27 100 6 
1341-VII-10 200 15 
1341-VII-30 200 10 
1341-VIII-6 100 20 
1341-VIII-13 200 10 
1341-VIII-27 350 15 
1341-VIII-27 400 8 
1341-XI-19 - 12 
1342-I-25 100 10 
1342-II-11 350 10 
1342-II-11 100 20 
1342-II-11 300 6 
1342-V-27 350 12 
1343-IX-10 200 10 
1343-IX-10 210 10 
1343-IX-11 350 7 
1344-I-26 150 20 
1344-I-26 250 8 
1344-II-12 50 3 
1344-II-13 100 10 
1344-III-6 100 5 
1344-VIII-23 350 10 
1344-XI-15 150 15 
1345-I-13 250 12 
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1345-I-21 150 8 
1345-I-24 200 12 
1346-I-9 350 10 
1347-I-8 200 20 
1347-X-20 150 7 
1347-XI-26 140 7 
1348-I-4 50 2 
1348-I-4 50 5 
1348-I-28 100 10 
1350-III-15 500 7 
1353-IV-1 50 8 
1375-IX-12 210 2 
1378-I-25 700 4 
1385-XI-21 420 5 

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 

 Un cas diferent és el dels violaris esgotats per la finalització (mort 

natural) de les dues vides estipulades al contracte (cf. taula 67) En el dossier 

només es localitzen nou exemples de productes que rendissin interessos fins 

aquests decessos. Que els exemples resultin tan escadussers fa suposar que 

esgotar el producte fins al darrer moment constituïa una excepció en el cas dels 

violaris. Dels nou casos localitzats, en set assentaments s’indica quan es 

produí, exactament, la cancel·lació del violari. En els altres dos exemples 

només tenim constància que es cancel·là per aquesta via però no sabem al cap 

de quant de temps tingué lloc. Sense tenir en compte el primer dels exemples, 

que dona una vida útil al producte de 2 anys i 9 mesos, la mitjana de 

supervivència dels crèdits se situa en 23 anys. Per aquesta via i al 14,28% 

d’interès anual, s’amortitzaria més de tres vegades el capital cedit en el crèdit.  

 
Taula 67. Cancel·lacions de violaris per mort de les vides (1339-1395) 
 
data contracte  Data cancel·lació 

(mort) 
durada preu (s.b.) interès % 

1347-I-9 1349-X-21 2 anys i 9 mesos 350 14,28 
1360-IV-20 - - 100 14,33 
1365-XII-30 1372-X-18 6 anys i 9 mesos 50 14,33 
1366-I-13 1384-I-9 18 anys 100 14,33 
1366-XII-2 1399-XI-15 32 anys i 10 mesos 50 14,33 
1372-II-14 1399-V-19 27 anys i 3 mesos 100 20 
1374-XI-4 1399-V-3 24 anys i 6 mesos 420 14,28 
1388-IV-22 1421-X-19 33 anys i 6 mesos 100 14,33 
1388-X-19 - - 100 14,33 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
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10.7.4. El crèdit censal: un motor de mercats 
 
 Ja sabem que en la societat baixmedieval, el crèdit i el mercat de 

productes, de béns o de serveis, eren realitats estretament lligades. D’una 

banda, existien motius concrets, relacionats amb la possibilitat de participar en 

el mercat, que feien que els habitants de Caldes i dels termes adjacents 

recorressin al crèdit. Així mateix, també es documenten operacions comercials 

(especialment vendes de terres o de productes de luxe) connectades amb la 

cancel·lació de crèdits pendents de pagar. Finalment, amb el temps, alguns 

crèdits podien esdevenir onerosos: una càrrega per a les comptabilitats 

familiars. Tal i com es descriurà, aquesta darrera circumstància també podia 

activar mercats, particularment el de terres. 

En les societats precapitalistes, com avui, es distingeix el crèdit al 

consum del crèdit per a la inversió, aquest darrer essent per a fins productius i 

en conseqüència generalment més fàcil de retornar1085. Tal i com s’ha explicat, 

en funció de la conjuntura, els violaris i els censals morts poden encabir-se en 

cadascuna de les definicions. 

 Els actors involucrats en la compravenda de violaris o de censals morts 

explicitaven molt rarament quines eren les motivacions d’haver optat per un 

contracte en concret. El 2 de gener del 1341 Bernat Puig i la seva muller 

Guillema, de Caldes, adquirien un violari que els havia d’ajudar a pagar “deutes 

seus”1086. Gairebé tretze anys després, Cèlia Morata del veïnat de Serramala 

de Caldes actuava com a venedora en un violari per la necessitat de saldar les 

pensions d’un altre violari endarrerit, comprat en el seu moment a un familiar, 

qui ara es mostrava impacient davant dels impagaments1087. Anys després, el 

17 de febrer del 1365, Guillem Carbonell, que era l’administrador dels béns de 

la seva neboda Sibil·la, venia un violari per tal de pagar el dot de la jove, que 

no havia estat totalment satisfet1088. 

 En d’altres ocasions, els documents on es validaren les transportacions 

de violaris donen indicis sobre les motivacions específiques que els havien 

promogut. Així, el 25 de febrer del 1348, Pere Fàbrega de Riudellots de la 

                                            
1085 Seguint a FIRTH, Raymond, “Capital…” op.cit. 
1086 Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 20, f.32v-34v (1341-I-2). 
1087 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 46, f. 128v-130r (1353-XII-30). 
1088 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 68, f. 77r-79r (1365-II-17). 
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Selva va vendre a Berenguer Bertí el dret a percebre fins a quatre violaris 

diferents, tots ells en espècies, les pensions dels quals sumaven 8 mitgeres i 

mitja quartera de forment anuals1089. El preu de l’operació, fixada en 412 s. 6 d., 

Fàbrega el necessitava per entregar a Pere Guerau que, altra vegada, 

reclamava una part d’un dot. Els darrers exemples tenen en comú que els 

venedors de violaris es trobaven en una situació d’urgència, empesos per 

creditors que els pressionaven, possiblement a través de mecanismes de la 

cort. Només en aquestes circumstàncies els notaris haurien considerat rellevant 

anotar el motiu que esperonava l’operació. 

 Aquestes són notícies espigolades d’entre una important massa 

documental, que tenen valor tan sols com a mostra. En paral·lel, s’ha dut a 

terme una recerca a través de les actes notarials conservades per tal d’esbrinar 

quins usos quotidians devien tenir, a mans dels prestataris, els capitals 

obtinguts amb cadascun d’aquests crèdits. S’ha volgut comprovar els principals 

usos dels violaris i censals morts en el marc de les comptabilitats familiars. Per 

aquest motiu, s’ha parat atenció al període 1341-1350, pel qual a Caldes de 

Malavella hi ha una sèrie notarial gairebé contínua, a més d’un cert nombre de 

registres de cort. D’aquesta manera, poden acarar-se les notícies obtingudes 

del protocols notarials amb els procediments per deutes iniciats contra o bé 

pels actors involucrats en el crèdit. En total, s’han resseguit les relacions 

derivades de 127 crèdits censals.  

Partint de la data d’emissió de cadascun dels violaris, s’han comprovat 

les restants operacions comercials o d’endeutament dutes a terme pels actors 

involucrats, durant els sis mesos anteriors i els sis mesos posteriors. Els 

resultats, malgrat tot, no solen aparèixer de forma concloent. Cal tenir en 

compte la combinatòria d’inversions o de necessitats que afectaven, en un 

mateix moment, a les explotacions familiars. La quantitat obtinguda a través 

d’un violari podia no destinar-se a una sola operació comercial. Per contra, es 

detecta que, fins a cert punt, aquests diners tenien una diversitat d’objectius; 

les comptabilitats familiars eren exercicis complexos i combinaven, a la vegada 

i segons el cicle vital, diverses urgències de pagament. Si es prenia la decisió 

de vendre un violari o un censal mort és probable que s’assegurés també 

                                            
1089 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 32, f. 127r-128v (1348-II-25).  
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diners suficients per assumir despeses més o menys rutinàries, per exemple, la 

compra de cereals per superar la fretura o l’adquisició de draps per a vestir. 

També era habitual que una operació comercial fos finançada, només en 

part, amb els diners obtinguts d’un crèdit. La resta de diners podrien aportar-se 

en un futur -les compres finançades eren la fórmula més habitual de vehicular 

compravendes- o bé recórrer als estalvis acumulats.  

La presència de venedors de crèdits censals de fora del terme de Caldes 

de Malavella pot distorsionar aquesta cerca. Diners que havien estat obtinguts 

al mercat caldenc era reinvertits posteriorment en àmbits externs. Les 

operacions resultants eren protocolitzades en notaries foranes per les quals pot 

no haver-se conservat documentació. De fet, en la majoria de casos no 

s’obtenen evidències eloqüents de la funció que tenia el crèdit censal en 

l’economia familiar. Tot i així, els resultats de la recerca ofereixen pautes 

generals dels usos que devia tenir aquest tipus de crèdit a mans dels seus 

venedors.  

De 127 violaris contractats en el període 1341-1350 a Caldes de 

Malavella, 86 (el 68%) no han estat relacionats amb cap operació comercial 

coetània que pugui explicar la contractació del crèdit. Disset (el 13%) poden 

relacionar-se directament amb pagaments de dots. Quinze préstecs (el 12%) 

semblaria que van ser emprats per a cobrir deutes específics o per a signar 

definicions generals de deutes. Finalment, 6 violaris (5%) poden relacionar-se 

amb operacions de compravenda de béns immobles i d’accés a la terra (cf. 

taula 69).  

 
10.7.4.1. Un crèdit per a la subsistència? 

 
Poden formular-se algunes hipòtesis relatives als crèdits censals que no 

presenten cap connexió concloent amb una altra operació comercial ni tampoc 

amb una especial urgència econòmica dels venedors de la renda. El moment 

d’efectuar el contracte resulta una pauta indicativa dels usos que degué tenir el 

capital. 

Tal i com ja s’ha descrit anteriorment, aquest tipus de crèdits apareixen 

en ocasions com un producte relacionat amb els cicles agrícoles. En aquest 

sentit, dels 86 violaris o censals morts pels quals no pot presentar-se una 

relació concloent amb un altra operació (sense dades, s.d., a la taula 69), 59 (el 
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68,5%) van ser contractats durant el període de major escassetat cerealística: 

del desembre a l’abril. En canvi, la proporció d’operacions per les quals sí que 

s’han identificat els usos de les rendes (pagament d’altres deutes o inversions), 

i que van ser registrades durant aquest període de l’any és clarament inferior: 

43,9% (18 de 41). En aquest sentit, pot induir-se que una part de les rendes 

censals per les quals les actes notarials no assenyalen el motiu de la 

contractació podrien haver estat venudes per a superar els períodes de major 

escassetat. És a dir, aquests crèdits haurien servit per accedir a productes de 

demanda inelàstica com ara l’alimentació bàsica, les llavors per a sembrar o els 

plançons. 

El cas d’un Mateu Feliu Devall n’és indicatiu. Home de mas de Franciac, 

entre 1344 i 1349 va vendre un mínim de sis violaris per un capital acumulat de 

700 s1090. Dels sis violaris, cinc l’obligaven a pagar pensions en espècies als 

compradors de la renda. 

Al mateix temps, Feliu es mostrava molt actiu com a comprador en el 

mercat de subsistència. Tenim notícia, per exemple, de les operacions que 

dugué a terme a Caldes durant la fretura del cereal del 1345. El 17 de gener 

deixava a deure 20 s. al gironí Bernat Massot, per la compra de draps. Es 

comprometia a pagar-los per la festivitat de Sant Pere i Feliu1091. Més endavant 

adquiriria cereals a la bestreta: el 4 d’abril s’obligava a retornar 2 mitgeres de 

forment al ferrer Arnau Andreu, el 9 de maig 2 esquilades de civada a 

Berenguer Torra i el 23 de maig, 9 mitgeres també de civada al seu veí Mateu 

Mas 1092 . Per mor que aquests pagaments es diferien fins l’estiu, no pot 

descartar-se que existís relació entre la venda reiterada de violaris i l’accés a 

aquest mercat de subsistència en un mateix període de l’any. Aquests capitals 

podien servir per efectuar pagaments endarrerits. En paral·lel, creiem que 

                                            
1090 Es documenten a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 26, f. 22r-23r (1344-II-13); CL 26, 
f. 65v-66v (1344-III-31); CL 27, f. 105v-106v (1345-I-21); CL 32, f. 48r-49v (1347-XII-1); CL 32, 
f. 93v-95v (1348-I-28); CL 35, f. 20r-21v (1349-XII-22). Entrada la dècada de 1350, Feliu va 
seguir amb aquesta dinàmica venedora. Entre 1352 i 1360 va vendre tres violaris i un censal 
mort (el darrer document). Vegeu aquestes compravendes a AHG, Notaria de Caldes-
Llagostera, CL 42, f.116r-116v (1352-XI-12); CL 44, f.12r-14v (1353-II-4); CL 46, f.111v-113v 
(1353-XII-9) i CL 107b, f. 98r-100r (1360-VIII-10). 
1091 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 574, f.1v (1345-I-17). 
1092 Vegeu respectivament AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 575, f.152r (1345-IV-4); CL 
575, f.163 (1345-V-9) i CL 575, f.167r (1345-V-3). 
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l’accés als violaris també podia utilitzar-se per a finançar la compra de llavors 

per a la sembra. 

  La compra de llavors no es registrava habitualment en les actes 

notarials. Amb tot, està ben documentat que aquesta operació solia produir-se 

entorn del mes de desembre, moment en el qual més normalment devia fer-se 

la sembra dels cereals d’hivern1093. Un violari semblaria associat a un préstec 

de gra per a poder sembrar. El 7 de novembre del 1342 Bernat Sibil venia un 

violari de 7 mitgeres de forment anuals al gironí Bonanat Ferrer Sasala a canvi 

d’un capital de 350 s.1094 Menys d’un mes després, Sibil s’obligava al mateix 

Ferrer Sasala, a pagar, a l’estiu, 21 s. “per raó de forment que ha rebut d’ell per 

sembrar”1095.  

Mitjançant un arranjament entre el prestador i el prestatari, una part del 

preu que es declarava en el violari podria haver estat el cost de les mateixes 

llavors. No és menys cert que de la viabilitat del mas en depenia que el 

comprador del violari pogués seguir percebent la renda. La sembra era un 

moment crític, del qual en depenia que l’empresa familiar pogués superar 

l’anyada amb èxit i cobrir i tots els deutes contrets. Mitjançant diverses fórmules 

creditícies -préstec de gra i rendes censals, en aquest cas- hipotèticament es 

constituïa una relació de mútua dependència entre prestadors i prestataris.  

 
10.7.4.2. Crèdit al consum  

 
 El crèdit per a la subsistència més immediata devia conviure amb l’accés 

al crèdit per al consum. Les rendes censals també podien ser esperó 

d’operacions d’intercanvi de matèries manufacturades, especialment de draps.  

El 9 de maig del 1365 Arnau Colomers, un individu relacionat amb la 

baixa noblesa de Caldes de Malavella, reconeixia deure 147 s. 9 d. al draper 

gironí Guillem Vives1096. Per a satisfer el deute, Colomers li cedí els drets sobre 

les pensions d’un violari que rebia periòdicament d’algunes persones de 

Caldes. Aquest debitori tornaria a ser registrat en les actes notarials el 22 de 

                                            
1093 Vegeu una referència a la sembra de blat al mes de desembre en un debitori assentat per 
un avalador: AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 25, f. 26r-26v (1343-VI-6). 
1094 Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 24, f. 47v-49v (1342-XI-7) i també CL 23, f. 
44v-46r (1342-XI-7) 
1095 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 23, f. 55r (1342-XII-3). 
1096 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 70 f. 288r (1365-V-9). Sobre Guillem Vives, vegeu 
el capítol 8.  
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setembre del mateix any1097. En aquesta segona ocasió el volum del deute 

havia disminuït en 40 s.: es comptaven 107 s. 9 d. El deute, indicava l’acta, 

estava ara carregat sobre “censals morts i violaris de Caldes”.  

La introducció del diner a la vila a través del capital dels violaris i censals 

mort hauria esperonat el mercat local de manufactures. En aquest sentit, cal 

retenir la presència de gironins a Caldes de Malavella al llarg de tot el segle 

XIV, alguns dels quals adquirien taules del mercat per a dispensar els seus 

productes o, com en el cas dels Vives, establien residència temporal a la vila. 

De forma progressiva i en ascens durant les dècades centrals del segle XIV, els 

propis vilatans van començar a ser identificats també amb oficis relacionats 

amb la producció, el comerç o la distribució de matèries elaborades (sabaters, 

sastres i finalment mercaders a partir de la dècada de 1360). És significatiu, en 

aquest sentit, que 43 de les 127 rendes (el 33,8%) venudes en el període sobre 

el qual s’ha posat el focus, 1341-1350, fossin comprades per homes relacionats 

amb el comerç de béns i amb els serveis (drapers, sastres, mercaders i 

juristes). Aquests eren professionals que, a la vegada que exercien el seu ofici, 

la distribució de matèries manufacturades o de serveis, deixaven diners a la 

seva pròpia clientela en un cicle estacional. Les seves carteres de clients 

poden estar formades pels mateixos noms en un negoci i en l’altre. D’aquesta 

manera, els deutes generats per diferents productes sovint es fusionaven en un 

de sol. En altres ocasions en canvi, els mercaders eren curosos a l’hora de 

distingir l’origen dels deutes contrets per un mateix client. Aquest darrer és el 

cas desvelat per una transportació de deutes registrada l’any 1351. Ramon 

Coc, de Caldes, reconeixia deure al draper gironí Pere Bordils, 95 s. per la 

compra de draps1098 . Ara bé, aquest reconeixement excloïa explícitament 

“pensions i capitals de violaris” contrets entre els mateixos actors.  

 
10.7.4.3. Crèdit per a la inversió 
 
A banda d’aquests usos, la taula 69 assenyala que les rendes censals 

també podien ser utilitzades per a la inversió. Alguns eren capitals importants, 

cobejats per a l’accés a la terra i a les propietats immobiliàries. En primer terme 

cal esmentar que una part de les rendes que no s’han pogut identificar de 

                                            
1097 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 71, f. 61v-62r (1365-IX-22). 
1098 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 18, f.124r (1351-I-24). 
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forma inequívoca amb una necessitat econòmica, també podien ser destinades 

a preparar diverses empreses mercantils, relacionades amb la cura de bestiar o 

amb el tràfic de mercaderies. 

Aquest darrer cas, per exemple, es pot deduir de les activitats d’alguns 

homes de l’Ardenya-Cadiretes durant la dècada de 1340. Entre 1339 i 1348 a 

les actes notarials de Caldes hi consten nombroses referències a la 

compravenda de productes propis de l’àrea forestal de Tossa i especialment de 

Lloret: l’oli i el carbó vegetal. Específicament, el comerç del carbó vegetal 

apareix amb freqüència a les actes notarials. El producte es pesava segons la 

mesura pròpia de Lloret, que també era vàlida per a la resta de la baronia. De 

fet, a Tossa, l’aparell administratiu dels Montcada hi havia instal·lat el pegellum 

cum mensura de Loreto per tal d’unificar tot l’espai comercial1099. Tal i com s’ha 

descrit anteriorment, la disgregació dels territoris de Tossa i de Lloret del 

conjunt de la baronia, entre 1348 i 1351, provocà que les actes notarials 

deixessin de fer referència seriada a aquests espais. A la dècada de 1350 les 

notícies desapareixen gairebé per complet. Amb la separació d’aquestes 

localitats, el negoci de l’oli i del carbó esdevé testimonial en les actes 

caldenques.  

A banda d’aquest comerç de productes forestals, durant la dècada de 

1340 es registren 16 violaris venuts per lloretencs a Caldes (cf. taula 68). Més 

enllà del 1348, després dels canvis jurisdiccionals, no se’n documenta cap 

altre. Es tracta de rendes contractades a canvi de capitals força elevats: 229 s. 

de mitjana, element que pot indicar usos relacionats amb la inversió o el 

comerç.  Els compradors de les rendes, en tots els casos, eren gironins (a més 

d’un barceloní amb vincles familiars a la vila de Caldes). Es tractava de 

mercaders i drapers que habitualment també participaven de la compravenda 

de matèries primeres arreu de la baronia de Llagostera1100.  

 
 
 
 
 
                                            
1099  Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 23, f.87r (1343-III-11). 
1100 Es tracta dels gironins Pere Tortosa de Queixàs (draper), Bernat Cervià (draper), Bonanat 
Ferrer Sasala (draper), Pere Cases (mercader) i la societat composta per Bonanat Ferrer 
Sasala i Bernat Cervià; a més de Guillem Flequer, de Barcelona.  
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Taula 68. Violaris venuts per homes de Lloret a la notaria de Caldes (1339-1348) 
  

data venedor comprador capital 
(s.b.) 

pensió 
(s.b) 

pensió 
(espècies) 

interès
% 

1339-II-15 Guillem 
Caulès 

Pere Tortosa de 
Queixàs 

210 ? - - 

1344-I-26 Bonanat 
Deví 

Bernat Cervià 150 - 3 mitgeres 
forment 

- 

1345-X-16 Joan 
Calastre 

Bonanat Ferrer 325 25 s. 5 copes oli - 

1345-X-16 Arnau 
Barbat 

Bonanat Ferrer 355 25 s. 6 copes oli - 

1346-I-9 Bernat  
Blandric 

Pere T. de 
Queixàs 

350 33 s. 4 d. - 14,28 

1347-I-30 Bernat 
Blandric 

Pere Cases 231 33 s. 4 d. - 14,40 

1347-I-30 Arnau 
Barbat 

Pere Cases 240 34 s. 4 d. - 14,30 

1347-II-20 Bernat 
Cabanyes 

Bonanat Ferrer i 
Bernat  Cervià 

150 - 3 mitgeres 
forment 

- 

1347-III-1 Pere 
Saragossa 

Bonanat Ferrer i 
Bernat Cervià 

350 - 7 mitgeres 
forment 

- 

1347-III-12 Jaume 
Salvador 

Bonanat Ferrer i 
Bernat Cervià 

150 - 5 copes oli - 

1347-IV-9 Guillem 
Bosc 

Bonanat Ferrer i 
Bernat Cervià 

290 - 4 mitgeres 
forment + 3 
copes oli 

- 

1347-IV-16 Pere 
Saragossa 

Pere Tortosa de 
Queixàs 

250 - 5 mitgeres 
forment 

- 

1347-IV-24 Pere Bernat Pere Tortosa de 
Queixàs 

100 - 2 mitgeres 
forment 

- 

1347-VII-17 Pere 
Llagostera 

Pere Tortosa de 
Queixàs 

200 - 4 mitgeres 
forment 

- 

1348-I-14 Antoni 
Flequer 

Guillem Flequer 142 20 s. 3,5 d. - 14,28 

1348-II-4 Marc Cassà Pere Tortosa de 
Queixàs 

150 - 3 mitgeres 
forment 

- 

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 

 
 Els mateixos actors, compradors i venedors, participaven de forma 

rutinària en ambdós negocis. En aquests casos, ambdues operacions (el violari 

i la compravenda de carbó o d’oli) podrien ser interpretades de forma conjunta.   

 Vegem el cas del lloretenc Joan Calastre, un comerciant i probablement 

també productor de carbó i d’oli1101. Si d’una banda Calastre venia l’any 1345 

un violari de 325 s. de capital al draper Bonanat Ferrer Sasala (a canvi d’una 

pensió anual de cinc copes d’oli i 25 s.), de l’altra, en menys d’un any ambdós 

participaven en una operació de compravenda amb entrega diferida de 20 

                                            
1101 Pel que fa al negoci de l’oli, es té notícia de l’obligació que Calastre va fer davant del ferrer 
de Caldes, Pere Andreu, d’entregar-li 29 copes d’oli que aquest darrer li havia comprat per un 
preu indeterminat. Calastre i la seva dona Bonanada rebrien 2 s. 6 d. addicionals per 
transportar el producte fins a l’alberg d’Andreu. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 
29, f. 46r (1346-III-13). 
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mitgeres de carbó1102. En aquest mateix sentit, l’any 1344 Bonanat Deví posava 

a la venda una pensió de tres mitgeres de forment a canvi d’un capital de 150 

s., que fou adquirida per Bernat Cervià1103. Poc mesos després, els dos 

participaren també en una operació de compravenda de 20 mitgeres de carbó, 

que haurien de ser entregades per Deví el dia de Santa Margarida del 1346 al 

port de Lloret, des d’on, probablement, Cervià conduiria la mercaderia per via 

marítima fins al port de Sant Feliu de Guíxols1104. 

 L’emparellament entre actors en un negoci i l’altre es torna a repetir al 

llarg de la dècada de 1340 entre Pere Saragossa i Bonanat Ferrer, Arnau 

Barbat i Pere Cases, i finalment, entre Jaume Salvador i la societat composta 

per Bonanat Ferrer i Bernat Cervià. Entenem que suposa un nombre massa 

elevat de coincidències per tractar-se d’operacions totalment mancades de 

connexió. 

  La compra del carbó tenia lloc en el moment en què les carboneres eren 

a ple rendiment, a l’hivern, moment en què generalment es pactava una 

entrega diferida de la mercaderia. A canvi, en aquest mateix moment productor 

i comprador també contractaven la compravenda de les pensions censals. Els 

productors i comerciants de Lloret, i en d’altres períodes, del veïnat muntanyós 

de Caulès, podien cercar liquiditat per tal d’invertir en les seves empreses, ja 

que tant el carbó com l’oli necessitaven d’un important contingent de mà d’obra 

suplementària i de la cura constant de les infraestructures, els trulls i les 

carboneres. Diverses carboneres en funcionament a la vegada, arreu de 

l’Ardenya, podien constituir un pol d’atracció de mà d’obra assalariada, de 

temporers. En aquest cas, els violaris o els censals morts poden concebre’s 

com un recurs que proporcionava capital per a fer funcionar un mercat 

gestionat per poques mans. S’ha de tenir en compte que aquests lloretencs 

eren, exclusivament, els anomenats rusticus dels masos. Després de diversos 

conflictes i a través d’una sentència dictada l’any 1346, els habitants del port de 

                                            
1102 Vegeu el violari a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 29, f. 2r-3v (1345-X-16) i 
l’obligació curial d’entrega del carbó a CL 29, f.36r (1346-XII-30). 
1103 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 26, f. 7v-9v (1344-I-26).  
1104 Vegeu l’obligació a la cort per lliurar el carbó a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 29, 
f.16v (1345-XI-28). 
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Lloret havien estat finalment exclosos de l’explotació forestal orientada al 

mercat1105. 

 Així, al llarg del temps, el carbó s’havia convertit en producte exclusiu 

d’uns masos plenament integrats al mercat i amb capacitat de recórrer 

habitualment al crèdit. El monopoli, abans i després de la sentència, generava 

conflictes amb els individus i les famílies alienes als masos de la muntanya. 

Simptomàtics són el robatori perpetrat a les carboneres de Tossa l’any 1335 pel 

llagosterenc Pere Marquès1106, o el frau en les mesures aquell mateix any, del 

qual seria inculpat un tal Bernat Cabanyes, del port de Lloret1107. 

Gràcies a aquests exemples sabem que al mercat també hi arribaven 

productes primaris provinents de zones geogràficament excèntriques. El carbó 

vegetal, gràcies al concurs de la renda censal i al paper nodal de la vila-mercat 

de Caldes de Malavella, finalment seria distribuït i consumit en ciutats com 

Girona. Alhora, cal parar atenció a la implicació dels gironins en el mercat de 

Caldes, que tal i com ja ha s’ha afirmat diverses vegades, sovint eren a la vila 

amb més d’un propòsit, tot fent connectar diverses operacions, relacionades 

tant amb la inversió com amb el consum.  

Un cas semblant, en què els violaris i els censals morts es relacionen 

amb la inversió, és el crèdit utilitzat per a la cura i l’engreix del bestiar. Aquest 

és un ús que tampoc s’ha pogut identificar de forma concloent, i que forma part 

en conseqüència del camp de les hipòtesis de treball (‘s.d.’, a la taula 69). 

Tal i com ja sabem, les comandes de bestiar poden ser definides com 

entregues d’animals per tal de ser engreixats i custodiats i, més endavant, els 

rendiments obtinguts distribuïts entre el comandant i el comendatari. Aquest 

contracte oferia facilitats al comandant per a pasturar els seus ramats a menor 

cost, i en el cas dels animals de càrrega, mantenir-los actius, i també per 

                                            
1105 Vegeu Arxiu Municipal de Lloret de Mar (AMLLM), Fons de la Universitat de Lloret, pergamí 
n. 70. i també PONS I ESPÓ, Margot, El fons municipal en pergamí de l'antiga universitat de 
Lloret de Mar, Ajuntament de Lloret, Lloret de Mar, 2002, p. 15. Sobre aquest assumpte, vegeu 
també MALLORQUÍ, Elvis, “El port de Lloret...” op.cit., p. 59. 
1106 Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 12, f.25r (1335-VI-16) i també AHG, Notaria 
de Caldes-Llagostera, CL 12, f.27r-27v (1335-VI-19). 
1107 Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 12, f.29v (1335-VI-26). És destacable la 
profusió de notícies relatives als conflictes entorn del negoci del carbó registrades en aquesta 
època. Per exemple, el novembre del 1335 es documenta una pena imposada contra Jaume 
Salvador per haver injuriat Pere Sunyer, de Tossa, tot afirmant que aquest darrer li havia robat 
certa quantitat de carbó. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 12, f.61v-62r (1335-XI-
13). 
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vendre o per a sacrificar els animals per comerciar amb la carn. Per altra 

banda, era la forma a través de la qual el comendatari obtenia el rendiment del 

bestiar sense la necessitat d’haver de fer front als costos d’adquisició (cf. 

capítol 9). 

Anteriorment s’han descrit les ajudes aportades conjuntament a les 

comandes de bestiar, generalment en forma d’una comanda de numerari. Així, 

per exemple, Bartomeu Vilanova i el seu fill Pere, de Santa Cristina d’Aro 

rebien el 25 de novembre de 1342, 60 s. en comanda de Guillem Prat, de 

Cassà de la Selva. Aquell dia reconeixen de rebre, del mateix ramader però en 

un altre assentament documental, un ase ros en comanda1108.  

 Ha estat argumentat que la solució era posada a la pràctica quan, mancat 

de bestiar propi per hipotecar, el comendatari arribava a un acord amb el 

comandant. Així, obtenia l’usdefruit d’un cap de bestiar aliè i alhora també es 

comprometia a retornar la integritat dels diners en dipòsit. D’aquesta manera, el 

comandant encomanava el pasturatge de l’animal i es desfeia dels costos de 

manteniment. Per la seva banda, el comendatari podia disposar dels diners per 

a la seves pròpies inversions a la vegada que gaudia del rendiment i dels 

productes secundaris de la bèstia. Els diners que eren entregats en el marc de 

la comanda també podien ser utilitzats en l’adquisició de farratge per al 

nodriment. 

 És en aquest context que els préstecs censals entren en concurs. 

Sembla que aquests productes financers, concebuts en aquest cas com a 

préstec a curt termini, van ser utilitzats amb aquest fi. En aquesta línia podrien 

explicar-se les coincidències, documentades, de parelles d’actors que 

participaven alhora en comandes de bestiar i en la compravenda de pensions 

censals. 

 El 23 de febrer de 1344 Pere Tro de Franciac rebia 100 s. de capital en 

violari de seu veí Berenguer Torra, i alhora, cinc vaques en comanda1109. 

Ambdós actors repetirien una operació similar tres anys després, quan Pere 

Tro rebé 150 s. en violari i, d’altra banda, quatre vaques, cinc porcs i una mula 

                                            
1108 Vegeu ambdós documents a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 24, f. 62r (1342-XI-
25). 
1109 Vegeu respectivament AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 26, f.28v-29r (1344-II-23) i 
AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 26, f. 29v (1344-II-23). 
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en comanda1110. El 9 de desembre del 1364 Llorenç Dorca de Franciac rebia 60 

s. de Bernat Morell1111. Un mes després, el primer es comprometia a custodiar, 

mitjançant contracte de comanda, una somera que era propietat de Morell1112. 

Operacions com aquestes se succeeixen a la documentació, també amb la 

participació de censals morts. És el cas, per exemple, dels 240 s. que Pere 

Serra de Llagostera i la seva muller Alamada van rebre del gironí Guillem Vives 

en un censal mort i dels sis porcs de nodriment del mateix mercader que tan 

sols dos mesos més tard es comprometien a custodiar1113. 

Un cas una mica diferent és el documentat el 16 de desembre del 1359, 

quan Arnau Benjamí de Llagostera obtenia 100 s. en violari del seu veí Arnau 

Flota1114, i, en paral·lel, enlloc de bestiar, reconeixia de rebre, en comanda, set 

roures i una sèrie d’útils domèstics1115. En d’altres ocasions, el prestatari podria 

recórrer, en cada operació, a diferents prestadors. Berenguer Riera i la seva 

muller Blanca, de Franciac, rebien el 31 de març del 1354, 50 s. d’una dona, 

Bonanada, muller de Bernat Terrè, del veïnat caldenc de Riurans1116. Una 

setmana abans havien assumit la comanda de deu oques, propietat del tractant 

de bestiar cassanenc Bonanat Alagot1117. 

 La documentació és curulla d’arranjaments d’aquest tipus i retorna, de 

nou, a l’argument d’un crèdit per a la inversió. Aquestes també podien ser 

rendes destinades a fer viable la comanda que, un cop saldada, havia de 

reportar beneficis al comendatari. El violari, en aquest context, funcionava com 

un crèdit auxiliar que feia possible el conjunt de l’operació. 

 Al marge d’aquestes hipòtesis, en la mostra documental apareixen 

d’altres casos de violaris i censals morts clarament orientats a satisfer 

inversions productives puntuals. És el cas del capital del violari venut per Pere 

Puig de Cabanes de Llagostera (100 s.), que segurament fou necessari perquè 

pogués adquirir el dret d’ús d’una novena part d’un molí al Ridaura (180 s.). Les 

                                            
1110 Entre ambdues operacions, en aquest cas, es compten quinze dies. Vegeu el violari a AHG, 
Notaria de Caldes-Llagostera, CL 32, f. 27v-28v (1347-X-30) i la comanda a CL 32, f. 36v 
(1347-XI-15). 
1111 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 70, f. 207v-208r (1364-XII-9). 
1112 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 70, f. 219v (1365-I-13). 
1113 Vegeu respectivament AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 71, quadern s.n., f. 2r-5v 
(1365-VIII-19) i CL 71, f.83r-83v (1365-X-27).  
1114 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 57, f.125r-127v (1359-XII-16).  
1115 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 58, f.97r (1359-XII-16). 
1116 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 47, f.46r-48r (1354-III-31). 
1117 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 47, f.36v (1354-III-24). 
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dues operacions es van registrar el 2 de setembre del 13591118. O també el 

violari venut -i no comprat- per l’omnipresent mercader Guillem Vives el 

desembre del 1359, el capital del qual (200 s.) possiblement necessitava de 

forma urgent per a dur a terme les seves freqüents adquisicions de matèries 

primeres o fins i tot emetre ell mateix crèdits a la menuda1119. 

 
10.7.4.4. Les rendes censals i les inversions immobiliàries 

 
 L’historiador Antoni Furió va descriure fa més de vint anys la relació 

existent entre el mercat de la terra i el crèdit privat, que preferentment passava, 

segons la seva interpretació, per la transportació de deutes. Aquestes 

transportacions eren, per a l’àmbit valencià dels segles XIV i XV, moneda 

habitual per a carregar pagaments en el mercat immobiliari1120. Més que amb 

diners, concloïa l’autor conjuntament amb J. Antonio Mira en un article 

posterior, el pagès pagava la terra amb títols de deute1121. D’altra banda, 

documentaven una pràctica habitual del mercat immobiliari: el mateix dia en 

què “se formalizaba el contrato de compravenda de la tierra, el comprador se 

endeuda por una cantidad equivalente o la totalidad o una parte de precio de 

compra”1122. En el cas d’un país d’aloers com el camp valencià baixmedieval –

per tant, sense l’obligació de satisfer lluïsmes-, el crèdit era “consignado o 

cargado generalmente sobre la misma parcela”1123. 

 Tal i com ha estat introduït anteriorment, les penyores hipotecàries eren 

un fenomen testimonial al nord-est català ja que els lluïsmes dels senyors 

directes encarien i fins i tot podien impedir aquest recurs. Ara bé, la 

combinatòria de compravendes de béns immobles amb carta de gràcia i de 

rendes censals es convertien, de facto, en empenyoraments. D’altra banda, la 

transportació de deutes i el fet d’endeutar-se expressament per adquirir terres 

eren, com en l’univers pagès descrit per Furió, un recurs habitual en l’àmbit 

caldenc. Una darrera tendència que la nostra documentació també comparteix 

                                            
1118 Vegeu tant el violari com la compravenda dels drets sobre el molí a AHG, Notaria de 
Caldes-Llagostera, CL 58, f. 71r (1359-IX-2).  
1119 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 58, f. 95v (1359-XII-3).  
1120 FURIÓ, Antoni, “El mercado de la tierra...” op.cit.   
1121 FURIÓ, Antoni; MIRA JÓDAR, Antonio José, “Le marché de la terre...” op.cit., p. 606. 
1122 FURIÓ, Antoni, “El mercado de la tierra...”, op.cit., p. 909.   
1123 Ibidem. 
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amb la valenciana és el fet que el diner, en tant que mitjà de pagament directe 

de les operacions, podia ser absent i ser substituït per aquests títols de deutes. 

 De la mostra analitzada, hi ha 6 violaris que poden relacionar-se 

directament amb inversions immobiliàries. La mitjana de capitals d’aquests 

productes se situa en 195 s. La forma més habitual de combinar les dues 

operacions devia ser la d’endeutar-se per a pagar una terra o, com a mínim, 

per a cobrir un dels pagaments diferits previstos en la compravenda.  

Aquest darrer és el cas del taverner i hostaler de Caldes Guillem Vives 

(que no s’ha de confondre amb el recorrent mercader gironí, homònim) i la seva 

muller Maria, que el 16 d’abril de l’any 1347 van vendre un violari a Pere 

Beluga, de Brunyola1124. El preu del producte era de 200 s. de capital i la 

pensió anual de 28 s. 7 d. Una setmana després, Guillem i Maria firmaven la 

compra d’una feixa que pertanyia a Bernat Granell, de Serramala, situada al 

lloc anomenat lo Manlleu, i en pagaven 80 s.1125  

Al contrari del què aprenem del darrer exemple i tal i com també 

recordava Furió, el recurs al crèdit podia aportar només una fracció del preu de 

la propietat immobiliària. Pere Miquel, del veïnat de Rosers de Caldes, el seu fill 

Guillem Rosers i la muller d’aquest darrer, Rumia, van vendre conjuntament un 

violari de tres mitgeres de forment anuals a canvi d’un capital de 150 s. El preu 

fou satisfet per Bernat Saber, de Caldes1126. El capital hauria servit per finançar 

la compra d’un bé immoble registrada només cinc dies enrere per la família 

Miquel. L’objecte de la compra era un camp de terra anomenat sa Pedrera, que 

contenia roures, i el preu del qual estava fixat en 256 s., a més dels 3 s. anuals 

en auxili del cens que es prestava al senyor directe, els Montcada1127. Podem 

suposar que la família Miquel probablement partia de zero a l’hora d’acumular 

els diners per adquirir la terra. Per aquesta raó, optaren per recórrer a dos 

altres crèdits durant un curt període de temps. Es té constància d’una comanda 

de 16 s. 10 d. concedida per Bernat Bauloví, flassader de Girona i un mutuum 

de 80 s. entregats per Berenguer Vinyes, un traginer barceloní. Entre el capital 

                                            
1124 Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 31, f. 29v-32r (1347-IV-16).  
1125 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 31, f. 42v (1347-IV-27). 
1126 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 27, f. 58v-60r (1344-XI-15). 
1127 Aquest cens, val a dir, era certament elevat. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 
27, f. 56r-56v (1344-XI-10). 
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del violari, del mutuum i de la comanda els Miquel computaven 246 s. 10 d.; 

gairebé el preu exacte de la feixa1128.  

La relació entre el mercat immobiliari i les rendes censals podia adquirir 

d’altres cartes de naturalesa, com ara els empenyoraments i la càrrega 

indirecta de les pensions sobre un bé immoble.  

 Vegem el cas del violari formalitzat el 12 de febrer del 1344, de 50 s. de 

capital i una mitgera de forment de pensió anual1129. Fou venut per Bernat 

Ermengol de Franciac i comprat per Pere Tro, del veïnat de Pi de Riudellots. 

Aquell mateix dia, Ermengol venia a Tro una casa situada a la cellera de 

Franciac, sota domini directe de l’altar de Sant Llorenç de la Seu de Girona, per 

50 s. de preu1130. La casa afrontava, entre d’altres, amb el vall del mur de 

Franciac. Aquesta darrera operació s’acompanyava d’una carta de gràcia. Tro 

sancionava que, si en un termini màxim de tres anys, li eren retornats els 50 s., 

accediria a cancel·lar la venda de la casa i també el violari que havien negociat 

aquell mateix dia. El conjunt de l’operació es desvelava d’aquesta manera com 

l’empenyorament d’un bé immoble, efectuat a través d’un violari. Mitjançant el 

violari i la venda, Ermengol ingressava 100 s. A canvi, Pere Tro percebria les 

pensions durant tres anys i disposaria de la casa en penyora1131. 

 En d’altres ocasions, el crèdit censal podia ser utilitzat com a esperó 

d’una transacció immobiliària sense haver de mobilitzar capital. El 10 d’abril del 

1341 Pere Batlle, de Franciac prometé a un tal Pere Beluga, de Vilanna, que li 

pagaria un deute de 300 s.1132 El deute realment havia estat generat per un 

tercer veí, Arnau Llorenç de Franciac, per impagament d’un violari i d’altres 

conceptes. Pere Batlle estava interessat en adquirir un camp de terra que 

pertanyia als hereus d’Arnau Llorenç i que, s’afirmava, es valoraria en uns 300 

s.; situació òptima per situar-se com a intermediari. Un cop feta la transacció, 

Batlle prometia a Beluga que li entregaria els 300 s. La venda del camp, situat 

a la zona de Bagastrà, fou registrada com a subhasta pública 14 de maig. El 

                                            
1128 Vegeu el mutuum a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 27, f.91r (1345-I-XII) i la 
comanda a CL 27, f. 52v (1344-XI-4).  
1129 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 26, f. 20r-20v (1344-II-12). 
1130 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 26, f. 20v-21r (1344-II-12). 
1131 La terra probablement retornà a Bernat Ermengol, qui l’any 1347 la va vendre per un preu 
molt superior. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 30, f. 124r (1347-II-12). 
1132 Vegeu aquesta prometença a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 20, f.116v (1341-IV-
10).  



CRÈDIT I MOROSITAT A LA CATALUNYA DEL SEGLE XIV. EL CAS DE LA BARONIA DE LLAGOSTERA 

 

550 

preu de l’operació fou de 380 s.1133 L’arranjament no podia acabar-se en aquest 

punt: el mateix dia Pere Batlle venia un violari a Pere Beluga de 350 s. de 

capital per 50 s. de pensió anual (al 14,28% d’interès)1134. És molt possible que 

el conjunt de l’operació no hagués mobilitzat diners o n’hagués mobilitzat molt 

pocs. Els Llorenç es veien alliberats del deute mitjançant la venda d’una 

parcel·la, Pere Batlle aconseguia un camp de terra que cobejava a canvi del 

pagament d’una pensió censal, i Pere Beluga probablement s’acontentava, de 

moment, en aplaçar el cobrament dels 300 s. a canvi de la percepció de les 

anualitats del violari.    

 Un cas semblant es localitza fora del marc cronològic que s’ha escollit 

com a mostra en aquesta secció. El 14 de març del 1359 Arnau Colomers de 

Caldes venia una terra que era a tocar del camí públic de Girona a Arnau Sibil, 

també caldenc1135. El domini directe es mantindria en mans de la senyoria dels 

Montcada. Malgrat només transferir-se el domini útil, la parcel·la devia ser prou 

gran o prou fèrtil com per justificar el preu de 1.340 s. Sabem que Arnau Sibil 

no hagué de desemborsar aquesta quantitat extraordinària, sinó que pactà amb 

Colomers que el deute, de moment, quedava reduït a una pensió anual de 

violari (191 s. 5 d.). Aquest darrer document fou registrat el mateix dia per un 

capital idèntic al cost de la transacció immobiliària: 1.340 s. 1136 L’interès anual 

es fixava en 14,28%. Gràcies al violari, Arnau Sibil podia accedir de forma 

immediata a la terra: tan sols a canvi de comprometre’s a prestar la pensió 

anual i no pas la totalitat del preu. Arnau Colomers, de la seva banda, gaudiria 

de la seguretat de percebre la pensió i, ulteriorment, del retorn del capital 

íntegre pel qual s’havia desprès de la terra1137.  

En el cas del mercat immobiliari, les rendes censals demostren una 

extraordinària capacitat d’adaptació i flexibilitat. S’ha comprovat com els violaris 

podien servir per evitar el desemborsament de grans quantitats de diners en la 

compravenda de terres, tot commutant aquests pagaments per la prestació de 

les pensions anuals. En segon terme, les rendes també eren utilitzades per 

empenyorar terres a través de les cartes de gràcia. Per sobre de tot, el capital 
                                            
1133 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 20, f.134v-135r (1341-V-14). 
1134 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 20, f. 135v-137r (1341-V-14). 
1135 Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 58, f.28r-28v (1359-III-14). 
1136 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 58, f. 28v (1359-III-14). 
1137 Vegeu usos similars de les rendes censals en relació al mercat immobiliari, a AVENTÍN, 
Mercè, La societat rural... op.cit., p. 392-393. 
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entregat en els violaris dinamitzava un mercat, l’immobiliari, que requeria 

d’estalvis importants. 

 
10.7.5. Crèdits per a saldar deutes 

 
 S’ha escrit sobre els avantatges que, per als prestataris, començaren a 

oferir les rendes censals en un mercat dominat per interessos onerosos i 

obligació de retornar el capital en terminis relativament curts1138. Per aquesta 

raó, les rendes van ser usades de forma habitual per tal d’obtenir capitals que 

permetessin saldar d’altres deutes més exigents pel que fa als interessos o que 

havien de ser satisfets de forma immediata. Així s’entén que l’any 1366, quan 

la universitat de Caldes i de Santa Seclina es reuní per escollir uns síndics que 

haurien de cercar diners per saldar un mutuum contret amb una jueva per a 

pagar el darrer fogatge, consideraren “útil manllevar les quantitats a persones 

cristianes per la forma de venda de censals morts i violaris”1139. Les pensions 

dels violaris eren relativament fàcils de pagar i suposaven una càrrega 

suportable en la majoria d’ocasions. Així, eren considerades un recurs segur i 

per aquesta raó fins i tot es convertien en obligacions en d’altres tipus de 

deutes. Un exemple remet al cas de Bonanat Almogàver, de Blanes, que 

s’obligà a tornar a Guillem Vives, de Girona, 75 l. que aquest darrer li havia 

deixat en un contracte de mutuum1140. Com a garantia, el prestatari hi aportà 

tres violaris que cobrava de forma puntual de diversos particulars de la baronia 

de Llagostera i que sumaven 16 mitgeres de forment de pensions anuals1141. 

 Per la facilitat de pagament de les pensions, el 12% dels violaris entre 

1341 i 1350 (15 de 127) pot relacionar-se amb la cobertura d’altres deutes 

pendents per part dels particulars. Si s’hi afegeixen els violaris expressament 

contractats amb l’objectiu d’efectuar pagaments en el mercat dels dots i de les 

donacions nupcials, en resulta el 25% del total de rendes censals contractades 

en aquest període. La mitjana dels capitals entregats en violaris i que s’ha 

detectat que van servir per cobrir d’altres deutes, incloent-hi els dots, és de 169 

s.  
                                            
1138 GARCÍA MARSILLA, Juan Vicente, Vivir a crèdito... op.cit., p. 203 i ss. 
1139 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 70, f.398v-400v (1366-I-19).  
1140 Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 46, f.11r-12r (1353-VIII-19). 
1141 Almogàver també aportà en garantia el preu del forment i de la llenya que en aquell 
moment tenia dipositats al port de Pola de Tossa, un esclau sarraí anomenat Salema, i una 
mula. 
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 La fórmula que sembla més habitual implicava recórrer a l’oferta d’un 

segon prestador, que comprés rendes en el mercat censal i el capital del qual 

permetés als venedors desfer-se d’un crèdit incòmode. L’any 1346 Pere 

Sunyer, del veïnat caldenc de Riurans i la seva muller Maria van vendre a la 

societat composta per Bonanat Ferrer Sasala i Bernat Cervià, drapers gironins, 

una pensió anual de 2 mitgeres i mitja quartera de forment a canvi de 112 s. 6 

d. Només una setmana després les actes notarials recollien la definició general 

de deutes que el jueu gironí Boniua Cresques emetia respecte el matrimoni 

caldenc1142. Hipotèticament, el capital del violari hauria servit per saldar, de 

forma immediata, un deute que s’arrossegava des de feia temps amb aquest 

prestador. Aquesta cancel·lació per si sola era inèdita, ja que durant set anys 

Pere i Maria havien arrossegat una obligació de pagament al jueu de 66 s. 

primer, que es convertiren en 100 s. més endavant1143. Pocs mesos abans 

d’aquesta operació, Cresques ja havia recordat al matrimoni de la necessitat de 

saldar el deute de 100 s. en el marc d’un clam general que dirigí contra 

diversos clients morosos de Caldes i de Franciac1144.  

 Tal i com s’ha argumentat en l’epígraf precedent, en el qual s’han 

projectat les relacions entre les rendes censals i el mercat immobiliari, aquests 

crèdits podien servir per reconvertir quantitats difícils de pagar, en pensions 

regulars però modestes, i d’aquesta manera racionalitzar el deute. La 

negociació entre prestador i prestatari sobre antics impagats podia culminar en 

l’emissió d’un violari o d’un censal mort. Així, el prestador fins i tot podia 

assumir una rebaixa del deute global i, a canvi, el seu client s’obligava a prestar 

les pensions de forma regular.  

Aquest és el cas que vincula el prestador Pere Tro, del veïnat de Pi de 

Riudellots de la Selva, amb els habitants del mas Conill de Franciac. Els Conill 

tenien un deute de 110 s. amb Pere Tro des de, com a mínim, l’any 13341145. 

Quan el 6 d’agost del 1341 Mateu Conill i la seva muller Sibil·la, acompanyats 

de diversos avaladors, van vendre a Pere Tro un violari de 100 s. de capital i 

                                            
1142 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 30, f.42v (1346-XI-27). 
1143 Vegeu un primer mutuum de 66 s. a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 16, f.17v 
(1339-IX-13) i un segon de 34 s. de la mateixa sèrie notarial: CL 25, f.21v (1343-VI-2). 
Acabarien per conformar un deute acumulat de 100 s. 
1144 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 29, f. 93r-93v (1346-VIII-28). 
1145 Vegeu un clam per aquesta quantitat a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 8, f. 25r 
(1334-VIII-10). 
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dues mitgeres de forment, aquest darrer accedí a firmar una definició general 

de deutes1146. Aquest document excloïa expressament els 100 s. pels quals els 

havia venut el violari. A través d’una negociació que no hauria deixat rastre 

documental, és possible que el preu del violari realment no hagués estat 

transferit i que el pagament de les pensions, una forma de saldar el deute, fos 

la condició per contenir eventuals accions executives per part del prestador.  

El tipus de deute que presenten més vincles amb les noves fórmules 

creditícies són els dots. De fet, sabem que aquests eren deutes estructurals, 

que acompanyaven el cicle vital d’una família i que, en cas d’impagament, 

podien posar en joc la solvència i la capacitat de la unitat familiar per ser 

viable1147. Del pagament puntual dels dots o de les donacions nupcials en 

depenia que una altra família, al seu torn, pogués fer efectius els seus propis 

compromisos. Les famílies devien calcular quants diners i en quin moment 

cobrarien per emparentar els fills hereus, i així poder planificar els dots dels 

altres descendents. Per aquesta raó, en aquests casos els retards o els 

impagaments eren perseguits amb tenacitat. Els litigis documentats als 

registres de cort són ben eloqüents sobre aquestes pràctiques.   

Els violaris i els censals morts sabem que es contractaven per a fer 

efectiva l’entrada dels dots, que solia ser una quantitat més important que la 

resta de pagaments diferits, però també per efectuar alguns dels pagaments 

periòdics o bé per acabar de pagar-los. A través dels dots reapareix la idea de 

que el violari i el censal mort devien ser percebuts com un producte segur, que 

permetia sostenir, sense excessius patiments, un endeutament que s’allargaria 

en el temps. 

Amb ingressos més o menys regulars provinents de l’activitat agrícola o 

de la indústria rural o urbana, es podien vendre violaris de forma cíclica per tal 

d’anar efectuant els pagaments dels dots. És el cas de Pere Martorell, de 

Franciac, que entre 1348 i 1350 va vendre tres violaris per fer front a tres 

pagaments dotals. El 12 de maig del 1348 venia un violari de 200 s. de capital i 

4 mitgeres de forment de pensió al seu veí Berenguer Torra1148. Aquell mateix 

dia Bonanat Pellicer de Llagostera li reconeixia la recepció de 100 s. d’un dot 

                                            
1146 Vegeu el violari a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 21, f. 31v-32v (1341-VIII-6) i la 
definició de deutes a continuació: CL 21, f. 33v-34r (1341-VIII-6). 
1147 Seguim a TO FIGUERAS, Lluís, “Estrategias familiares...” op.cit. 
1148 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 33, f. 43r-44r (1348-V-12). 
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pendent. Aquests diners, de fet, ja havien estat reclamats a través de la cort 

jurisdiccional local1149. L’operació es repetiria entre el març i l’abril del 1349, 

quan Martorell tornà a recórrer a Berenguer Torra per tal d’obtenir 100 s. en 

violari i, d’aquests, fer un pagament - ara de 50 s. - del dot que devia a Bonanat 

Pellicer1150. Encara l’any 1350 Pere Martorell hagué de vendre un tercer violari 

de 100 s. per satisfer un pagament també de 100 s. d’un dot diferent, en aquest 

cas el de la seva germana Mateua, muller de Mateu Feliu, de Franciac1151. 

En d’altres ocasions no calia emetre noves pensions de violaris o 

censals morts, sinó procurar transferir rendes existents per tal de cobrir els 

pagaments dels dots. Un cas prou il·lustratiu recupera la figura de Pere Tro, del 

veïnat de Pi de Riudellots de la Selva. En morir aquest actiu prestador, en 

algun moment entre el maig i el setembre del 1344, deixà pendent de 

pagament un dot de 1.300 s. per a la seva filla Margarida1152. El dot havia de 

ser percebut per Bernat Guerau i pel seu fill Pere de la parròquia de Vallcanera. 

Margarida s’havia casat amb el darrer. L’any 1348, el pare del difunt, Pere 

Fàbrega, es degué veure obligat a pagar 400 s. que restaven pendents del dot. 

Amb aquest propòsit, decidí vendre títols de deutes a un tal Berenguer Bertí, de 

Vallcanera. Es tractava de quatre violaris diferents, venuts a inicis de la dècada 

de 1340 per habitants de Franciac a Pere Tro, i el capital agregat dels quals 

ascendia a 412 s. 6 d. 1153  Bertí es comprometia a entregar els 400 s. 

directament als Guerau i, a canvi, a retenir per les seves despeses els restants 

12 s. 6 d.1154 En aquest cas seria la transportació de violaris ja existents que 

permetia resoldre el pagament d’un dot. L’hereu i fill de Pere Tro, encara un 

infant i incapacitat per a treballar, no podia generar ingressos i en 

                                            
1149 Vegeu l’àpoca de rebut a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 33, f. 42r-42v (1348-V-
12). Es tractava d’una transportació de deutes: Bonanat Pellicer tenia cessió de Guillem Dorca, 
de Riudellots, de 650 s. per anar-los cobrant de Pere Martorell. Aquests diners eren a raó del 
dot que Guillem Dorca devia a Bonanat Pellicer per Margarida, muller del darrer i tia del primer. 
1150 Vegeu el violari a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 34, f. 51v-53r (1349-IV-27) i 
l’àpoca de rebut a CL 34, f.14v (1349-III-30). 
1151 Vegeu el violari, venut al clergue Jaume Simó que era oriünd de Llagostera i vivia a 
Vilanna, a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 18, f. 7r-9r (1350-VI-30) i l’àpoca de rebut 
del dot a CL 18, f. 32v (1350-VIII-9). 
1152 Vegeu el debitori original pel conjunt del dot a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 26, f. 
73r-73v (1344-IV-12). 
1153 La venda dels violaris es documenta a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 32, f. 127r-
128v (1348-II-25). 
1154 Vegeu aquesta obligació a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 32, f. 128v-129r (1348-
II-25). 
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conseqüència el seu tutor i avi, i pare del difunt, decidí posar a la venda els 

títols dels violaris per tal d’obtenir liquiditat i cobrir els deutes familiars. 

 

Aquesta mobilització de crèdits no implica que estiguem observant una 

comunitat empobrida. Al contrari, pot sospitar-se del dinamisme d’aquesta 

societat, que trobà en el crèdit censal una via òptima per a cobrir deutes, que 

permetia mantenir un nivell de consum per sobre dels ritmes estrictes que 

marcava la producció agrícola, o bé que permetia invertir en activitats 

productives. La renda censal, des del punt de vista del venedor, garantia major 

flexibilitat i en principi evitava la concurrència de diversos deutes acumulats.  

Amb tot, en moments de dificultats -per exemple, acumulacions de 

deutes variats i la mala gestió o imprevistos familiars com ara les morts 

sobtades- aquests crèdits podien convertir-se en una càrrega insuportable. Tal i 

com s’acredita a continuació amb alguns exemples, en situacions 

d’entrampament són habituals circumstàncies com ara la viudetat, les orfandats 

i, en general, la incapacitat per a treballar i generar rendes.  Al cap i a la fi, per 

a fer possible el rendiment de les pensions era necessària una activitat 

productiva regular.  

L’any 1356 Pere Batlle, tutor de la seva neboda Margarida, constatava 

que aquesta no podia satisfer les pensions d’un violari que havia heretat com a 

venedora i que significava la prestació anual de 50 s. als hereus de Pere 

Beluga, de Vilanna1155. Segons un cos de taxadors públics (els amics de la 

pupil·la) quedà acreditat que la jove no disposava ni de diners ni de mobles per 

lluir el violari i tampoc era capaç de treballar en les explotacions pròpies. 

Probablement era una nena molt petita. Per aquesta raó, el tutor posà a la 

venda dues terres que eren propietat de Margarida (el preu de les quals 

ascendí a 375 s.) per tal de desfer-se d’aquest crèdit. Una nena damnificada -

qualificatiu amb el qual sovint eren descrits aquests personatges, a la 

documentació- podia recórrer a la venda del patrimoni propi, especialment de 

les terres heretades. De fet, el recurs a la terra fou habitual, si bé cal establir 

algunes gradacions pel que fa al seu ús amb aquest propòsit. La venda de la 

terra no era, d’entrada, l’única opció a l’abast.  

                                            
1155 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 53, f. 38v (1356-V-3). 
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Un violari o censal mort carregós podia ser cancel·lat mitjançant 

l’activació del mateix mercat del diner. Així, un violari podia ser lluït mitjançant 

l’emissió d’un altre producte financer, el capital del qual permetés cobrir el 

primer. El 30 de desembre del 1353 Cèlia Morata, del veïnat de Serramala de 

Caldes, tutora dels seus néts Pere i Pasqual, constatà que els nois havien de 

pagar anualment 50 s. a Berenguera Albert, de Girona, per un violari d’un preu 

originari de 350 s. Per tal de pagar les pensions endarrerides i acabar de reunir 

els diners per a lluir el violari, Cèlia contractà un altre negoci: va vendre a Pere 

Manló, de Caldes, un violari de 150 s. de capital a canvi de 21 s. 5,5 d. de 

pensions anuals1156. D’aquesta manera, reduïa a més de la meitat la càrrega de 

les pensions.  

 Per tal d’intentar saldar deutes onerosos, també podien comprometre’s 

els béns mobles que no resultaven vitals per a la continuïtat de les explotacions 

agropecuàries. Generalment, d’aquestes operacions en quedaven exclosos 

l’utillatge agrícola o el relacionat amb els animals de tir, els propis animals de 

tir, les armes, els llits i els estris de cuina (utensilia coquine). La resta de 

mobles, que resultaven prescindibles, es duien a subhasta, es venien o 

s’empenyoraven. Si tot això encara no resultava suficient, llavors es venien 

peces de terra. 

En una societat que conferia un elevat valor patrimonial i també simbòlic 

al domini eminent del sòl, es devia preferir comprometre en primer terme el 

domini útil o bé collites senceres. La possibilitat de recuperar-ne l’ús 

posteriorment i en el cas de les vendes del domini útil, continuar cobrant els 

censos, era una opció que devia resultar atractiva en cas de trobar el 

comprador adequat.  

 El juny del 1350 Pere Pradell, d’Aiguabona de Caldes, anunciava que 

era incapaç de pagar 130 s. acumulats en concepte de pensions de violari que 

regularment havia de satisfer a Bonaire Sabater, de la vila1157. El violari havia 

estat adquirit l’any 1344. Constatant, altre cop, no posseir ni diners ni béns, 

entregà a Sabater “tots els esplets de forment” que tenia sembrats en un camp 

propi per tal que aquest els collís, i se’ls quedés. En una altra ocasió, l’any 

1353, Guillem Jaubert, de Lloreda, a Llagostera, reconeixia als seus veïns 

                                            
1156 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 46, f. 128v-130r (1353-XII-30). 
1157 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 35, f. 132r (1350-VI-1). 
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Guillem Ros i Arnau Darder que l’havien ajudat a pagar 135 s. a Arnau Flota en 

concepte de la lluïció d’un violari que el primer tenia contret amb aquest 

darrer1158. Jaubert advertí als seus veïns no disposar de diners ni de béns 

mobles que permetessin tornar-los els 135 s., raó per la qual hi acordà una 

venda ad tempus, és a dir, una cessió temporal, a raó de 15 s. durant 9 anys, 

de la globalitat del mas Jaubert. Així, Ros i Darder podrien entrar i treballar 

l’explotació, i finalment obtenir-ne els fruits. 

 L’historiador Lluís To va entendré com habitual el fet que els pagesos 

venguessin les terres davant la impossibilitat de reemborsar un deute1159. La 

documentació consultada matisa aquesta afirmació: s’han localitzat 

relativament pocs exemples explícits d’aquesta pràctica. Un d’aquests casos 

és, de fet, la venda d’una terra que originàriament ja havia estat reservada com 

a obligació especial en el contracte en cas d’un impagament. L’any 1353 

Bonanat Nadal, del Pont de Cassà, que era un nen, arribà a un consens amb el 

seu tutor Pere Adrià per tal de posar a la venda un camp de terra dit de Sant 

Martí, de Cassà, a més d’una segona feixa1160. El jove estava obligat a pagar 

un violari de cinc mitgeres de forment anuals al clergue de Sant Feliu de 

Guíxols Pere Falgueres, però l’impagament de les pensions s’havia anat 

acumulant i no disposava de “diners ni de béns mobles” per a saldar el deute.  

 Més habitual, era, en canvi, que els avaladors es fessin càrrec en 

primera instància del deute i que aquests darrers forcessin l’entrada en joc de 

les terres marcades com a obligació. Així, els avaladors podien entrar a la 

parcel·la indicada pel venedor del violari, temporalment, o bé mitjançant 

sentència judicial, confiscar-la de forma permanent. Un exemple d’aquest 

darrer cas és del 1354, quan un camp fou posat a la venda per ordre del jutge 

per tal de cobrir el preu i les pensions avançades pels avaladors d’un violari1161. 

De fet, el perjudici ocasionat en els avaladors era una circumstància que els 

notaris feien explícita. Així, en la cancel·lació d’un document que preveia la 

indemnitat dels avaladors en cas d’haver de satisfer pensions d’un violari, 

                                            
1158 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 46, f. 124r-125r (1353-XII-23). 
1159 TO FIGUERAS, Lluís, “Le marché de la terre...” op.cit., p. 573. 
1160 Vegeu ambdues vendes a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 44, f. 66v-67v (1353-III-
18) i a CL 44, f. 67v-68v (1353-III-18) 
1161 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 47, f. 110v-112v (1354-VII-29). 
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l’escrivà certificà que el capital havia estat retornat, el producte lluït i tot plegat 

sense altre dany per a les persones o els béns1162. 

 

 És fa difícil d’emetre un veredicte definitiu sobre els usos dels violaris i 

dels censals morts. En tot cas, la mostra analitzada apunta directament cap a 

algunes conclusions. En primer terme, gràcies a l’observació del moment en 

què es registraven les rendes, pot concloure’s que majoritàriament es produïa 

els dies de mercat setmanal que, a Caldes, se celebrava els dilluns. Com una 

mercaderia més, les rendes censals esdevenien productes impersonals, 

contractats al mercat i susceptibles de poder ser transportats posteriorment a 

tercers. Un producte, per tant, que estava estretament relacionat amb les 

dinàmiques de la resta de mercats.  

 Si bé l’ús dels violaris i dels censals morts podia variar en funció de la 

conjuntura -s’ha suggerit que en moments crítics com l’any 1347 o el bienni 

1374-75 foren majoritàriament adquirits per a procurar la supervivència de les 

famílies-, en general l’estacionalitat dels contractes i també la seva durada 

indica ús menys dramàtic, adaptat als usos quotidians de la població. El 54,6% 

de les rendes observades es van contractar entre els mesos de gener i març, 

és a dir, no coincidint amb la fretura cerealística anual. Així, es podria apuntar 

cap al consum i la inversió. En aquest sentit s’ha destacat l’ús dels crèdits 

censals per a rescatar deutes endarrerits, i molt especialment per a cobrir 

pagaments dels dots. Així mateix, s’ha apuntat a l’accés a aquests crèdits per a 

efectuar inversions productives, especialment en el mercat de la terra però 

també en activitats com la producció de carbó o l’engreix de bestiar en 

comanda.  

 La versatilitat del producte fou possible gràcies a les facilitats de 

pagament i a un for que progressivament anà descendint. A la vegada, en 

darrer terme s’ha descrit com aquests productes puntualment esdevenien un 

factor d’estancament. En circumstàncies familiars concretes, relacionades amb 

la incapacitat per a treballar (viudetat, orfandat), el crèdit esdevenia una 

càrrega massa pesada que desencadenava, altra vegada, moviments en el 

mercat per fer possible el pagament dels deutes (cf. taula 69).   

                                            
1162 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 21, f.8v-9v (1341-VII-10).  
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Taula 69. Usos de les rendes censals contractades a Caldes de Malavella 
(1341-1350) 
 

data compravenda 
renda censal 

venedor operació 
relacionada 

data operació 
relacionada 

altres 

1340-XII-11 
Guillem 
Noguera 

cobrir deutes 
1341-I-8 

definició de deutes 

1341-I-2 Bernat Puig cobrir deutes  explícit a la compravenda 
1341-I-23 Pere Coma s.d.   
1341-I-23 Bernat Llorenç s.d.   

1341-I-23 
Bartomeu 
Geribertó 

dot 
1341-I-8 

pagament de 385 s. 

1341-I-23 Pere Eixandri s.d.   
1341-I-23 Pere Vives s.d.   
1341-I-23 Arnau Puig s.d.   
1341-II-20 Arnau Ermengol s.d.   
1341-II-28 Pere Roig s.d.   
1341-III-5 Pere Pujol s.d.   
1341-III-27 Bernat Riera dot 1341-VIII-20 pagament de 600 s. 

1341-V-9 
Armau 
Campdorà 

s.d. 
 

 

1341-V-14 Pere Batlle immobiliària 1341-V-14 pagament de 300 s. 
1341-VII-10 Pere Sibil s.d.   
1341-VII-20 Guillem Vidal dot 1341-VII-9 pagament a 15.8.1341 

1341-VIII-6 
Mateu Conill cobrir deutes 

1341-VIII-6 
definició de deutes del 
comprador del violari 

1341-VIII-13 Bernat Baula s.d.   

1341-VIII-27 
Bernat Granell compravenda 

fruits 1341-VIII-27 
 

1341-VIII-27 
Guillem Riurans dot 

1341-IX-3 
pagament acumulat de 1.200 
s. 

1341-IX-24 
Pere Marquès cobrir deutes 

1341-X-8 
àpoca de retorn de 1.100 s. 
d’una comanda 

1341-XI-19 Pere Baula dot 1342-V-24 pagament de 50 s. 
1341-XI-25 Pere Geronès s.d.   
1342-II-11 Pere Franquesa s.d.   
1342-III-11 Pere Conill s.d.   
1342-III-11 Bernat Riera s.d.   
1342-IV-15 Guillem Trill s.d.   
1342-V-27 Guillem Vidal dot 1342-VI-3 pagament de 566 s.  
1342-VII-29 Guillem Vidal dot 1342-VIII-19 pagament de 150 s. 
1342-XI-7 Bernat Sibil s.d.   

1343-VII-14 
Pere Terrè compra rendes 

1343-VII-14 
compra de les rendes de la 
doma, per 400 s. 

1343-IX-10 Bernat Roig s.d.   
1343-IX-10 Pere Ariol s.d.   
1343-IX-11 Guillem Benjamí s.d.   
1344-I-26 Bonanat Deví s.d.   
1344-I-26 Pere Gili s.d.   

1344-II-12 
Bernat 
Ermengol 

immobiliària 
1344-II-12 

empenyorament encobert 
d’una casa 

1344-II-13 Mateu Feliu s.d.   
1344-II-23 Pere Tro s.d.   
1344-III-6 Berenguer Ripoll dot 1344-III-8 pagament acumulat de 500 s. 

1344-III-13 
Guillem Eixandri cobrir deutes 

1344-III-23 
àpoca de 82 s. 8 d. per un 
deute 

1344-III-23 Bernat Riera dot 1344-III-1 dot de 2.000 s. 
1344-III-31 Mateu Feliu s.d.   
1344-IV-6 Guillem Fort s.d.   
1344-V-10 Pere Pradell s.d.   
1344-VIII-23 Bernat Morat s.d.   
1344-VIII-23 Bernat Artal  s.d.   
1344-XI-2 Guillem Tos dot 1344-IX-22 àpoca de pagament de 700 s. 
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1344-XI-15 Pere Miquel Immobiliària 1344-XI-10 Compra de terra per 247 s. 

1345-I-13 
Pere Geronès Dot 

1345-II-14 
Àpoca general d’un dot de 
1.000 s. 

1345-I-21 Mateu Feliu s.d.   
1345-I-24 Ramon Valls s.d.   
1345-II-7 Bernat Pla s.d.   
1345-II-21 Bernat Llobet s.d.   

1345-II-21 
Guillem 
Franquesa 

s.d. 
 

 

1345-VIII-29 Bernat Granell s.d.   
1345-X-16 Joan Calastre s.d.   
1345-X-16 Arnau Barbat s.d.   
1346-I-2 Pere Marquès s.d.   
1346-I-9 Bernat Muga s.d.   
1346-I-9 Bernat Blandric s.d.   
1346-I-16 Bernat Banyut s.d.   
1346-I-21 Bernat Llobet cobrir deutes 1346-II-13 lluïció d’un violari de 500 s. 

1346-III-13 
Guillem 
Marquès 

s.d. 
 

 

1346-III-20 Ferrer Terrè s.d.   
1346-III-21 Guillem Fort s.d.   
1346-VI-26 Pere Baula dot 1346-IV-11 pagament de 400 s. 
1346-XI-20 Pere Sunyer cobrir deutes 1346-XI-27 definició de deutes 
1346-XII-11 Guillem Vidal s.d.   
1346-XII-11 Bernat Sunyer s.d.   
1347-I-8 Bernat Mateu s.d.   
1347-I-9 Arnau Asprac s.d.   
1347-I-9 Pere Morell cobrir deutes 1347-II-12 definició de deutes 
1347-I-15 Guillem Vives s.d.   

1347-I-16 
Sibil·la 
Carbonell 

s.d. 
 

 

1347-I-30 Bernat Blandric cobrir deutes 1347-I-29 debitori per oli 
1347-I-30 Arnau Barbat s.d.   
1347-II-12 Guillem Seguir s.d.   
1347-II-12 Arnau Asprac s.d.   
1347-II-12 Pere Malavella immobiliària 1347-IV-5 entrada per un establiment 

1347-II-20 
Bernat 
Cabanyes 

s.d. 
 

 

1347-III-1 Pere Saragossa s.d.   
1347-III-12 Bernat Bosc s.d.   
1347-III-12 Jaume Salvador s.d.   
1347-IV-9 Guillem Bosc s.d.   
1347-IV-16 Guillem Vives immobiliària 1347-IV-24 compra de terra per 80 s. 
1347-IV-16 Pere Saragossa  s.d.   
1347-IV-24 Pere Bernat  s.d.   

1347-IV-30 
Bernat Pedrosa cobrir deutes 

1347-IV-30 
pagament d’un deute de 41 s. 
6 d. 

1347-VII-17 Pere Llagostera s.d.   
1347-VII-23 Bernat Becs s.d.   
1347-VII-25 Bernat Cendra s.d.   
1347-VIII-20 Pere Vilarzell dot 1347-XII-23 donació nupcial de 211 s.  
1347-VIII-27 Bernat Terrè s.d.   
1347-IX-10 Guillem Vidal s.d.   
1347-IX-24 Pere Bosc dot 1347-I-28  
1347-X-15 Ramon Valls s.d.   
1347-X-20 Pere Batlle s.d.   
1347-X-30 Pere Tro s.d.   

1347-XI-6 
Guerau 
Galceran 

préstec 
1347-XI-6 

entrega de 160 s. en mutuum 
a un cavaller 

1347-XI-26 
Bernat Sibil cobrir deutes 

1347-XII-10 
àpoca de retorn de mutuum, 
de 132 s. 

1347-XII-1 Mateu Feliu s.d.   
1347-XII-1 Bernat Rabassa s.d.   
1347-XII-17 Guillem Eixandri cobrir deutes 1348-II-1 pagament pena impagament 
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1348-I-4 Guillem Eixandri cobrir deutes 1348-II-1 pagament pena impagament 
1348-I-4 Bernat Llobet s.d.   
1348-I-14 Antoni Flequer s.d.   
1348-I-28 Mateu Feliu s.d.   
1348-II-4 Pere Franquesa s.d.   
1348-II-4 Marc Cassà s.d.   
1348-II-12 Bernat Riera s.d.   

1348-III-24 
Francesc 
Llorenç 

s.d. 
 

 

1348-V-12 Pere Martorell dot 1348-V-12 pagament de 100 s.  
1348-V-25 Pere Llorenç s.d.   
1348-V-25 Guillem Eixandri s.d.   
1348-X-27 Francesc Oloart s.d.   
1348-XI-1 Pere Carbó s.d.   
1349-I-12 Pere Oliva s.d.   
1349-IV-6 Jaume Calçada cobrir deutes 1349-III-23 intent embargament de mas 
1349-IV-27 Pere Martorell dot 1349-III-30 àpoca de 50 s. 
1349-V-4 Bernat Martí s.d.   
1349-V-4 Guillem Vives immobiliària 1349-IV-20 compra de dos camps, 750 s.  
1349-XII-22 Mateu Feliu cobrir deutes 1349-XI-27 debitori, per Nadal, de 320 s.  

1349-I-29 
Galceran de 
Cruïlles 

s.d. 
 

 

1350-III-15 Guillem Vives s.d.   
1350-III-24 Pere Cendra s.d.   
1350-VI-30 Pere Martorell dot 1350-VIII-9 àpoca de 100 s.  

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 

10.8. Els actors del mercat del crèdit censal 
 
En l’epígraf 10.3, que ha tractat el volum de les pensions que generaven 

els violaris i els censals morts durant el segle XIV, s’ha esbossat una primera 

classificació dels actors implicats en el mercat de rendes en funció de l’origen 

(cf. taula 57). Així, s’ha indicat que les pensions modestes (de 3 s. a 11 s. 

anuals) van ser satisfetes en un 70% dels casos per pagesos de l’entorn de 

Caldes, mentre que els habitants d’espais urbans en van assumir el 17%. 

Semblantment, en l’esfera dels compradors d’aquestes pensions, la balança es 

decantava cap als homes de mas (48%) per sobre dels de les viles i ciutats 

(36%). La proporció d’uns i altres s’invertia a mesura que augmentava el volum 

de les rendes. Així, les pensions molt elevades (entre 54 s. i 229 s.) eren 

satisfetes majoritàriament per habitants de nuclis urbans (42%) per sobre dels 

habitants dels masos (30%), a la vegada que la participació d’aquests darrers 

com a compradors dels productes era marginal (8%) en benefici dels primers 

(67%). La tendència general serveix per suggerir una primera idea relativa als 

orígens dels capitals que es movien en aquest mercat. Els beneficis produïts en 

les activitats menestrals i mercantils de naturalesa urbana van proporcionar a 

aquests sectors una millor posició com a venedors (capacitat de satisfer 

pensions anuals) i també com a compradors de rendes (capacitat d’estalvi). La 
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pagesia, en canvi, apareix com un sector en general més prudent a l’hora 

d’obligar-se a pagar pensions censals voluminoses i també menys capaç 

d’acumular numerari per a dipositar-lo en aquest tipus de negocis.  

 Una observació atenta a la naturalesa dels actors del mercat pot fer més 

complexa aquesta impressió general. Amb aquest objectiu, la present secció 

primer posa el focus sobre la configuració de l’àrea del mercat de les rendes 

censals de Caldes de Malavella durant el segle XIV, i després s’identifiquen els 

sectors socials que hi van actuar. Aquest exercici s’efectua en aquest ordre, 

tant per als venedors com per als compradors de pensions. 

 
10.8.1. Els venedors de les rendes censals: el factor espai 

 
 A Caldes de Malavella, en comparació als mercats locals del bestiar o 

dels draps, el de rendes resultava més compacte. L’oferta tenia menys 

capacitat d’atraure clients que provinguessin de territoris que no fossin 

adjacents al terme de Caldes (cf. taula 70). Així, pràcticament la totalitat dels 

venedors de pensions identificats provenien de la zona delimitada per Caldes i 

els seus veïnats, Cassà de la Selva, Franciac, Sant Andreu Salou, Riudellots, 

Vilobí, Llagostera, Santa Seclina, Caulès, Lloret, Tossa, i Vidreres. Tal i com ja 

sabem, durant el període estudiat tan sols tres d’aquestes localitats -Sant 

Andreu Salou, Riudellots i Vidreres- van restar al marge de l’estat senyorial 

regit pels Montcada i les seves infraestructures administratives.  

El conjunt de l’espai presenta una àrea d’uns 250 quilòmetres quadrats i 

traçava una distància màxima de 17 quilòmetres (el camí entre Caldes i Lloret), 

tot i que per a registrar transaccions una àmplia majoria dels clients no 

s’haurien hagut de desplaçar més de 6 quilòmetres fins a la notaria. Del conjunt 

d’aquests indrets provindrien els venedors de fins a 690 contractes, el 93,8% 

d’un total de 736 actes. Els capitals rebuts pels habitants de l’àrea totalitzen 

118.779 s., que representen el 95,2% del conjunt de diners prestats a través 

d’aquests productes financers. 

 Apropant-nos a la vila de Caldes de Malavella i als seus veïnats, els 

homes que hi vivien entomaren 394 contractes, el 53,5% del total. D’entre els 

darrers destaquen molt particularment els dels veïnats de Vilarnau (71 

contractes), Riurans (50), Serramala (32) i Aiguabona (24). Pot considerar-se, 

en conseqüència, que a Caldes de Malavella durant el segle XIV es definí un 
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mercat de rendes d’abast curt que va satisfer principalment els seus propis 

habitants, tant pagesos com vilatans, i secundàriament als dels termes 

contigus. Aquesta era una característica que el mercat dels violaris i dels 

censals morts compartia amb el préstec tradicional (mutua, comandes), al qual 

com hem vist substituí parcialment. 

 En aquest sentit, la pagesia s’hauria vist atreta per aquest nou producte 

de la mateixa manera que ho havia estat pels préstecs tradicionals. Per això, 

dels 394 contractes registrats amb clients caldencs, 234 ho haurien estat amb 

pagesos de mas (provinents dels veïnats) i 160 amb habitants de la vila. El 

volum de diners rebuts pels vilatans resulta encara i així superior al dels 

pagesos (39.680 s. pels primers, 32.687 s. pels segons). La taula 70 mostra, en 

conseqüència, una característica remarcable que té relació amb l’origen de la 

clientela: els capitals contractats pels homes i dones de la vila eren de mitjana 

un 56% més grans que els dels seus veïns dels masos (248 s. pel primer cas, 

140 s. pel segon). Anteriorment ja s’havia apuntat que existia una gradació 

entre el camp i la ciutat pel que fa al volum de les pensions: les més elevades 

eren preferentment assignades al medi urbà. Els menestrals i productors 

urbans tenien major capacitat de pagar pensions voluminoses o també de lluir 

capitals més importants que no pas els seus veïns del camp.  

 
Taula 70. Crèdit censal contractat a Caldes de Malavella, segons els venedors 
(1336-1395) 
 
localitat n. contractes capital (s.b) mitjana capitals (s.b) 
Caldes (veïnats) 234 32.687 140 
Franciac 161 23.371,5 145 
Caldes (vila) 160 39.680 248 
Cassà de la Selva 30 4.971 166 
Llagostera 28 4.504,5 161 
s.i. 20 3.739 187 
Vilobí d’Onyar 17 2.770 163 
Lloret 16 3.643 228 
Santa Seclina 15 2.534,5 169 
Vidreres 10 1.152 115 
Riudellots 8 1.508 189 
Caulès 7 1.657 237 
Riudarenes 4 605 151 
Girona 3 1.120 373 
Sils 3 700 233 
Aiguaviva 2 260 130 
Blanes 2 230 115 
Fornells de la Selva 2 525 263 
Sant Andreu Salou 2 280 140 
Tossa (Port de) 2 300 150 
Bescanó 1 330 330 



CRÈDIT I MOROSITAT A LA CATALUNYA DEL SEGLE XIV. EL CAS DE LA BARONIA DE LLAGOSTERA 

 

564 

Borrassà 1 700 700 
Maçanet de la Selva 1 350 350 
Quart 1 100 100 
Salitja 1 100 100 
Sant Dalmai 1 200 200 
Sant Joan de les Abadesses 1 135 135 
Santa Pellaia 1 200 200 
Vallcanera 1 100 100 
Vilallebrer 1 70 70 

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 

Però amb les informacions que mostra aquesta mateixa taula s’evidencia 

que la pauta no funciona, en tots els casos, de forma mecànica. En aquest 

sentit, la mitjana dels capitals rebuts pels pagesos de Lloret (228 s.) que 

majoritàriament provenien dels masos de la muntanya de l’Ardenya, és més 

semblant a la dels habitants de la vila de Caldes (248 s.) que no pas a la dels 

seus semblants dels masos de la plana (140 s.). La dada pot suggerir que la 

distància – és a dir, com més lluny o més a prop s’era del focus de mercat- 

presentava relació amb el volum dels préstecs. El costos afegits del 

desplaçament i l’aparent incertesa de contractar un crèdit amb una prestador 

que podia no formar part dels seus cercles de coneixença, podien veure’s 

compensats per l’oferta de capitals més voluminosos, necessaris com hem vist 

en una activitat productiva com el carboneig. El cas de Cassà de la Selva és 

també un testimoni eloqüent de la relació entre la distància i el crèdit. La 

mitjana de preus registrats pels censals morts i violaris que van ser contractats 

a la notaria de Cassà de la Selva durant el mateix període (majoritàriament 

amb clients locals1163) és de 125 s. Mentrestant, la taula 70 indica que en les 30 

rendes censals que els cassanencs van vendre expressament a Caldes, 

s’imposà un preu mitjà que era força superior (166 s.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1163 A Cassà de la Selva, 174 dels venedors registrats en 189 actes (92,1%) corresponen a 
veïns del terme o de la cellera.  
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Taula 71. Venedors de pensions censals a Caldes de Malavella. Evolució 
temporal (1336-1395) 
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Caldes (veïnats) 43 30,3 36 31,6 35 25,5 76 38,2 44 30,6 
Franciac 38 26,8 34 29,8 36 26,3 26 13,1 27 18,8 
Caldes (vila) 25 17,6 23 20,2 29 21,2 34 17,1 49 34,0 
Cassà de la Selva 2 1,4 1 0,9 0 0,0 21 10,6 6 4,2 
Llagostera 1 0,7 8 7,0 8 5,8 11 5,5 0 0,0 
s.i. 3 2,1 4 3,5 1 0,7 4 2,0 8 5,6 
Vilobí 0 0,0 2 1,8 8 5,8 7 3,5 0 0,0 
Lloret 16 11,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Santa Seclina 2 1,4 1 0,9 3 2,2 7 3,5 2 1,4 
Vidreres 0 0,0 1 0,9 8 5,8 0 0,0 1 0,7 
Riudellots 1 0,7 1 0,9 3 2,2 2 1,0 1 0,7 
Caulès 7 4,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Riudarenes 1 0,7 0 0,0 1 0,7 1 0,5 1 0,7 
Girona 0 0,0 2 1,8 0 0,0 0 0,0 1 0,7 
Sils 1 0,7 0 0,0 0 0,0 2 1,0 0 0,0 
Aiguaviva 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 1,0 0 0,0 
Blanes 0 0,0 0 0,0 1 0,7 1 0,5 0 0,0 
Fornells de la Selva 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 1,4 
Sant Andreu Salou 0 0,0 0 0,0 1 0,7 1 0,5 0 0,0 
Tossa (Port de) 0 0,0 1 0,9 1 0,7 0 0,0 0 0,0 
Bescanó 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,7 
Borrassà 1 0,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Maçanet de la Selva 1 0,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Quart 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,5 0 0,0 
Salitja 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,7 
Sant Dalmai 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,5 0 0,0 
St. Joan de les Abad. 0 0,0 0 0,0 1 0,7 0 0,0 0 0,0 
Santa Pellaia 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,5 0 0,0 
Vallcanera 0 0,0 0 0,0 1 0,7 0 0,0 0 0,0 
Vilallebrer 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,5 0 0,0 
TOTALS 142   114   137   199   144   

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 

La taula 71 demostra com, a partir de l’aparició d’aquests crèdits, es va 

captar la clientela d’un espai central format per Caldes i Franciac. Des 

d’aquesta àrea es van vendre un mínim de 68,3% (1370-1379) i un màxim del 

83,3% (1380-1395) de les rendes documentades. La contracció detectada a les 

darreries del segle XIV podria deure’s a la pèrdua d’impacte comercial de 

Caldes en el seu entorn, ja que hipotèticament el mercat hauria entrat en 

competència amb d’altres cites comercials fixades al llarg del segle (Santa 

Coloma de Farnera, Blanes, Sant Feliu de Guíxols). A la vegada, les tensions 

finiseculars a Cassà de la Selva derivades del conflicte sobre la jurisdicció entre 

la ciutat de Girona i els Montcada podrien haver empès a un nombre major dels 
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seus veïns a registrar els contractes a Caldes1164. Finalment, la taula demostra 

com les agregacions i disgregacions d’algunes localitats a la baronia de 

Llagostera van tenir impacte directe en el mercat de rendes. Lloret entraria a la 

segona meitat del segle reincorporada a la jurisdicció de la pabordia de la 

Catedral i del seu castlà, moment en què els habitants deixaren de vendre 

pensions censals a Caldes. Paral·lelament, la incorporació de Vilobí d’Onyar 

als dominis dels Montcada a partir del 1358 significà un esperó perquè els 

homes d’aquesta localitat busquessin pràcticament per primera vegada el crèdit 

a la plaça veïna. La situació jurisdiccional de cada territori respecte a la baronia 

hauria tingut una influència prou evident en la decisió dels seus habitants de 

contractar, o no, aquests crèdits a Caldes. 

 
10.8.2. Els venedors de les rendes censals. Els individus i els grups 

socials 
 

Del dossier analitzat, en total s’han pogut individualitzar 431 venedors de 

rendes censals que participaren en el mercat de Caldes de Malavella. 

D’aquests, tan sols 17 (3,9%) són dones (9 de les quals consten a les actes 

acompanyades solidàriament del marit), mentre que la resta (414, 96,1%) són 

homes, tot sovint acompanyats de la muller o d’algun parent proper1165.  

D’aquests 431 venedors de rendes, una part molt important, 299 (69,4%) 

consten en una sola ocasió a les actes. Setanta persones (el 16,2%) apareixen 

dues vegades com a venedores de pensions. Cinquanta-sis (el 13%) apareixen 

entre 3 i 7 vegades; finalment 6 persones (l’1,4%) van vendre 8 o més censals 

morts i violaris. Entre aquests darrers, el màxim són els 14 crèdits, tots violaris, 

venuts per un Francesc Cendra del veïnat de Vilarnau de Caldes entre 1359 i 

1381 a canvi d’un capital total de 1.155 s. Entre el gener i el febrer de 1360 va 

vendre tres pensions censals diferents a canvi d’un préstec acumulat de 525 s. 

D’aquests, el violari més voluminós, de 350 s. de capital i 50 s. de pensió anual 

comprat per Berenguer Torra de Franciac, fou liquidat per lluïció menys de cinc 

                                            
1164 Vegeu les darreres aportacions sobre aquest conflicte a REIXACH I SALA, Albert, “Els fets de 
Cassà…” op.cit. 
1165 És necessari apuntar aquí que en 468 actes del total de 736 (63,6%) hi consten dos o més 
venedors de pensions. D’aquestes 468 actes, en 148 casos hi apareix algun soci del primer 
venedor (tot i que sovint una acta notarial posterior acredita que realment actuava com a 
avalador), mentre en 320 s’hi fan constar les mullers dels actors documentals. D’aquests 
darrers casos, en 290 ocasions hi consta exclusivament el nom dels membres de la parella. La 
resta de combinacions es donen amb la presència de pares, mares, germans o d’altres parents.  
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anys després, el 14 d’octubre del 1364 (cf. taula 72). Cendra, que era pagès de 

mas, almenys en aquest període demostrava prou capacitat de generar riquesa 

com per poder retornar amb celeritat crèdits de certa envergadura i 

posteriorment tornar-se a endeutar.  

En l’altre extrem, la majoria d’actors van accedir tan sols en una ocasió a 

aquest tipus de préstecs, evidenciant d’una banda que majoritàriament no es 

donaren processos d’entrampament sostingut que obliguessin als clients a 

refinançar els deutes i a contraure nous violaris o censals morts. D’altra banda, 

quan aquests processos efectivament es donaven, la majoria de clients no 

devien tenir l’oportunitat (ni crèdit social ni tampoc avals suficients) per recórrer 

a un segon violari o censal mort. 

D’entre el conjunt dels venedors, només 22 són identificats amb un ofici 

(5,1%). La gran majoria provenien de la vila de Caldes. D’entre aquests 

destaquen els professionals dedicats a la confecció del vestit i del calçat: 6 

sastres, 4 sabaters, 3 teixidors, 1 paraire, i també 2 hostalers, 1 carnisser, 1 

fuster, 1 taverner, 1 jurista, 1 notari i 1 mercader. Com el contingent de 

professionals, la presència de membres dels estaments privilegiats és així 

mateix escassa. Com a venedors de rendes hi consten 4 nobles (2 cavallers i 2 

donzells), 3 eclesiàstics i finalment 1 procurador d’una institució eclesiàstica 

(l’església de Sant Joan de les Abadesses). Anteriorment s’ha explicat que les 

actes notarials durant el segle XIV al nord-est català no descrivien els pagesos 

com a tal. Tanmateix, no ha d’induir-se directament que tota la resta de 

venedors (401) fossin, efectivament, agricultors i ramaders. Per exemple, a 

banda dels homes que van ser explícitament relacionats amb un ofici, en el 

dossier hi consten 83 altres noms d’habitants de la vila de Caldes que 

aparentment no en tenien. És ben cert que a la vila també vivien persones amb 

ocupacions pageses (que desenvolupaven a temps total o parcial, tant a les 

hortes periurbanes com en el parcel·lari agrícola dels veïnats). És el cas d’un 

Guillem Cuminal que va vendre dos violaris i un censal mort entre 1360 i 1368 

per un capital total de 290 s. a Cèlia Estanyol de Girona, a Arnau Cantallops de 

Caldes i a Francesca Vives de Girona. Cuminal vivia en un alberg a la vila1166. 

D’aquest mateix individu se’n conserva un cert nombre d’actes notarials, d’entre 

                                            
1166 Tenia l’alberg en un carrer dit Cap de Trons, que era a tocar del mur. Vegeu AHG, Notaria 
de Caldes de Malavella, CL 58, f.32v (1359-IV-1) i també CL 70, f. 214r (1365-I-16).  
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les quals l’adquisició d’un hort a les hortes de Caldes, evidenciant que almenys 

temporalment es dedicava a l’agricultura1167.  

 Però a la vegada, pot constatar-se que alguns dels venedors de rendes 

de la vila que no són identificats com a exercents d’un ofici es dedicaven 

preferentment a activitats menestrals o d’intercanvi. És per exemple el cas 

d’Arnau Sibil (amb 1 violari com a venedor per un capital de 1.340 s.) o de 

Pons Perpinyà (1 violari com a venedor per un capital de 1.300 s.), dos 

prohoms que durant les dècades centrals del segle XIV consten implicats en un 

important volum de negocis relatius a la compravenda de collites i de draps, al 

préstec de numerari als seus veïns i també a l’exercici de la representació 

senyorial1168. És per aquest motiu que, malgrat la font no els atorgui professió, 

no haurien de ser inclosos en la categoria de pagesos.  

Així, amb un càlcul aproximat, de 401 individus no identificats amb una 

professió, proposem d’incloure en la categoria d’exercents d’oficis a dos terços 

dels venedors provinents de la vila de Caldes (de 83, 55 individus), a més d’un 

home de Blanes, un de Girona i un de Fornells que era ciutadà de Girona, als 

quals la font tot i així tampoc els assigna ofici.  

Finalment, de forma agregada, pot considerar-se que del total de 431 

venedors de pensions, 80 (18,6%) devien exercir professions de caràcter urbà 

(menestralia, professions liberals) o que bé estaven relacionades amb el 

transport i l’intercanvi. Aquests són els 22 individus amb ofici assignat per la 

font i els 58 que també tenim en compte donat el seu origen. De forma 

testimonial pel que fa al nombre d’individus (però no pel que fa als capitals 

rebuts), 8 clients (1,9%) formaven part dels estaments privilegiats. Comptat i 

debatut, la pagesia representava una part certament majoritària de la clientela 

del crèdit censal en el mercat de Caldes de Malavella (343 individus, el 79,6%). 

Les dades confirmen que aquest tipus de producte financer es convertí ben 

aviat en una forma habitual de manllevar diners per a la pagesia de mas, 

                                            
1167  AHG, Notaria de Caldes de Malavella, CL 80, f. 57v (1368-IX-21). Guillem Cuminal 
probablement es trobava entre l’elit local, tal i com es testimonia amb l’arrendament de les 
lleudes de la vila de l’any 1365 acompanyat per dos socis i per un valor total de 46 l. Vegeu 
AHG, Notaria de Caldes de Malavella, CL 71, f. 18r-18v (1365-VIII-11).  
1168 Vegeu per exemple un préstec de 70 s. en forma de comanda de Pons Perpinyà a Pere 
Salvador de Sils: AHG, Notaria de Caldes de Malavella, CL 47, f. 36r (1354-III-24). Arnau Sibil, 
de la seva banda, va fer de batlle jurisdiccional dels Montcada a Caldes durant la dècada de 
1350 i és omnipresent a la documentació local en virtut de l’exercici d’aquest càrrec.  
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substitutori o complementari del préstec simple de numerari; a la vegada que 

també fou un recurs adoptat pels sectors urbans de la viles-mercat. 

 
Taula 72. Venedors de pensions censals més actius a Caldes de Malavella 
(1336-1395)  
 
nom localitat ofici/estament sumatori capital (s.b.) n.operacions 
Ramon Port Caldes cavaller 4.950 4 
Galceran de Cruïlles Caldes cavaller 3.895 6 
Guillem Vives Demont Franciac pagès 2.320 8 
Guillem Marimon vila de Caldes n.i 2.000 1 
Francesc Cendra Vilarnau (Caldes) pagès 1.520 14 
Guillem Cili Franciac pagès 1.520 8 
Arnau Sibil vila de Caldes n.i (mercader?) 1.340 1 
Pons Perpinyà vila de Caldes n.i (mercader?) 1.300 1 
Bernat Sibil Riurans (Caldes) pagès 1.290 4 
Pere Mogef Franciac pagès 1.285 6 
Bernat Carrera vila de Caldes sastre 1.255 6 
Pere Pons vila de Caldes n.i 1.215 7 
Nicolau Noguera vila de Caldes n.i 1.210 6 
Ramon Granell vila de Caldes hostaler 1.192 8 
Ramon Boïga vila de Caldes n.i 1.050 3 
Pere Marquès Coll (Caldes) pagès 1.005 4 
Guillem Ferrer4 Franciac pagès 1.000 4 
Bernat Puig Riurans (Caldes) pagès 990 8 
Mateu Feliu Devall Franciac pagès 950 9 
Joan Oloart Vilarnau (Caldes) pagès 915 5 
Pere Baula Serramala (Caldes) pagès 870 7 
Esteve Puig vila de Caldes sastre 830 3 
Pere Mora Franciac pagès 825 4 
Arnau Seguir Boades (Llagostera) pagès 820 1 
Pere Feliu Gotarra (Caldes) pagès 820 5 
Guillem Eixandri Vilarnau Caldes) pagès 805 5 
Bernat Granell Serramala (Caldes) pagès 800 3 

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 

La taula 72, que recull la nòmina de 27 prestataris que van manllevar 

sumes més grans, confirma la implicació de la població urbana i també dels 

estaments privilegiats en crèdits voluminosos, que requerien el pagament de 

pensions ben oneroses. Però a la vegada, entre els 10 venedors de rendes que 

van fer un major esforç, s’hi poden comptar 5 pagesos. És evident en aquest 

sentit que alguns segments de la pagesia haurien tingut igualment la necessitat 

de manllevar sumes importants (destinades a la inversió i també a cobrir 

d’altres deutes) i alhora la capacitat de fer efectiu el pagament de les pensions.  

Un intent de radiografiar el conjunt d’aquests pagesos més endeutats 

evidencia en primer terme que devien formar part de l’elit de la comunitat i que 

en conseqüència gaudien del prestigi social que els permetia de demanar 

grans emprèstits, fins i tot quan vivien circumstàncies econòmiques difícils. En 

segon terme, tal i com ja s’ha indicat anteriorment en aquest capítol, alguns 
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dels casos demostren que la necessitat de satisfer els dots de les filles i la 

contractació de crèdits censals estaven íntimament relacionats. Vegem tan sols 

tres d’aquests exemples de més a prop.  

Bernat Granell era un pagès del veïnat de Serramala de Caldes que 

actuà com a venedor de tres violaris els anys 1341, 1345 i 1351 a Francesc 

Avellaneda de Fornells, al draper Bonanat Bordils de Girona i al clergue de 

Vilanna Jaume Simó, respectivament (cf. taula 54). En total rebé un capital de 

800 s. Durant la dècada de 1340 es localitza a Granell implicat en un seguit 

d’operacions de venda d’immobles, aparentment destinades a cobrir els seus 

deutes, a més de com a prestatari en d’altres crèdits1169. Que la situació familiar 

era delicada ho demostra el context en què es donà la definició general de 

penes, multes i càstigs que anteriorment li havien havien estat imposats per raó 

de deutes1170. Aquesta definició, signada el 1342, fou retribuïda amb 150 s. a 

Bernat Mateu, el batlle de Caldes. L’oficial senyorial li concedia aquest perdó 

atenent a la seva pobresa i magna inopia et penuria, deductus propter plura et 

diversa debita quod vos debetis et estis mutuum vos mansus vester obligatus, 

intantu quod vos et familia vestra ratione predicta in manso vestro manere et 

vivere bonomodo nos potestis1171. Granell devia comptar amb un prestigi social 

que li permetia, malgrat les evidents dificultats familiars, d’obtenir crèdit per 

intentar revertir la situació1172. 

Pere Baula, també del veïnat de Serramala de Caldes, estigué implicat 

com a venedor en 7 violaris, pels quals va obtenir un mínim de 870 s. de capital 

(cf. taula 54). Tres d’aquests productes, per un total que devia superar els 600 

s., consten en actes dels anys 1339, el 1341 i 13461173. Les pensions van ser 

comprades pel clergue de Llagostera Jaume Simó, pel clergue gironí Bernat 

Socies i pel sastre de la mateixa ciutat Pere Bruguera, respectivament. Pot 

                                            
1169 El 1339 va vendre un seió de terra; el 1341 una feixa i un camp; el 1344 un camp amb 
vinya, i el 1347 una feixa. N’ingressà, en total, 650 s. Vegeu respectivament AHG, Notaria de 
Caldes de Malavella, CL 16, f.13r-14v (1339-IX-6); CL 21, f. 28r-28v (1341-VII-30); CL 21, f. 28v 
(1341-VII-30); CL 27, f.72v-73r (1344-XII-13); CL 31, f.42v (1347-IV-24). Vegeu d’altres crèdits 
pels quals rebé diners i cereals: AHG, Notaria de Caldes de Malavella, CL 21, f.44r (1341-VIII-
20); CL 22, f.78r (1342-IV-2); CL 24, f.54r (1342-XI-11). 
1170 AHG, Notaria de Caldes de Malavella, CL 22, f.114r-114v (1342-V-27).  
1171 En la petició per fer efectiva la definició hi haurien participat Vicenç Calabuig, clergue de 
Caldes, i molts prohoms de la universitat. Aquest podria ser un símptoma de la rellevància 
social del protagonista. Ibidem. 
1172 Entre d’altres, l’any 1347 se l’identifica com a procurador i membre de l’obreria de la 
parròquia de Caldes. Vegeu AHG, Notaria de Caldes de Malavella, CL 31, f. 58r (1347-V-11).  
1173 Dels dos primers violaris no en consta el capital obtingut. El tercer tenia un preu de 400 s.  
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intuir-se també la posició social de Baula com un pagès acomodat: havia casat 

la seva filla Sibil·la amb el sastre de Girona Pere Bruguera tot aportant un dot 

de 1.500 s., el pagament del qual hipotèticament és el factor que podria haver 

motivat la contractació dels crèdits al llarg de la dècada de 13401174.  

Anteriorment ja s’ha citat el cas de Francesc Cendra, del veïnat de 

Vilarnau i que apareix com el pagès de mas que més pensions va vendre (14), 

tot i que superat pel que fa al capital manllevat per Guillem Vives Demont, de 

Franciac. Entre 1359 i 1369 vengué cinc violaris per un capital agregat de 710 

s. a un Bernat Sabater de la vila de Caldes, a Bernat Saber del mateix lloc, a 

Berenguer Torra de Franciac, a Arnau Andreu, draper de la vila de Caldes i a 

Arnau Ramada, blanquer de Girona (cf. taula 54).  Tot i que les notícies sobre 

aquest individu són escasses, sabem que en aquest període es trobava en 

procés de saldar el dot d’una tal Sança, que segurament era la seva filla, en 

motiu del matrimoni amb Arnau Mediona, habitant de Barcelona1175. 

La nòmina de clients del mercat de pensions censals a Caldes de 

Malavella estava formada a mitjan segle XIV per pràcticament un 80% de 

pagesos de l’entorn, mentre que la resta eren membres dels sectors urbans i 

dels estaments privilegiats. Els capitals més voluminosos van ser assignats als 

habitants de les viles i als membres de la baixa noblesa. Juntament amb 

aquests darrers, els sectors de la pagesia més ben situats en el pla 

socioeconòmic accediren també a capitals elevats a través dels violaris i dels 

censals morts. Aquests capitals, en mans dels pagesos, devien ser necessaris 

per a superar situacions d’entrampament sostingut, per efectuar pagaments 

dels dots i hipotèticament també, per a fer inversions productives al mas. 

 
10.8.3. D’on provenien els compradors de les rendes censals? 

 
 En termes generals pot afirmar-se que els compradors i els venedors de 

les pensions censals ofertes a Caldes de Malavella no provenien de les 

mateixes àrees o no ho feien amb la mateixa intensitat. Els primers 

compareixien a Caldes procedents de diferents punts, alguns dels quals eren 

més o menys llunyans dels dominis de la baronia de Llagostera i fins i tot la 

                                            
1174 Vegeu un dels debitoris pel dot a AHG, Notaria de Caldes de Malavella, CL 28, f. 71r-71v 
(1346-IV-11).  
1175 AHG, Notaria de Caldes de Malavella, CL 61, f.195r (1363-I-25). Sança era vídua de Pere 
Onyar, de Caldes.  
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plana de la Selva. Ja s’ha descrit que els venedors, en canvi, es concentraven 

a les parròquies de la baronia i espais immediats. La diferència fa eloqüent, en 

primer terme, que aquest no era un producte que atragués de forma consistent 

venedors forasters a la vila, segurament perquè ja podien adquirir crèdits 

d’aquest tipus a les seves pròpies localitats1176. A l’altre costat de la balança, 

també indica que la demanda local era per si sola prou important com perquè 

prestadors més o menys especialitzats es desplacessin periòdicament a Caldes 

per assignar els seus diners i pactar el cobrament de les pensions.  

 
Taula 73. Crèdit censal contractat a Caldes de Malavella, segons els 
compradors (1336-1395) 
 
localitat n. contractes Capital (s.b.) mitjana capitals (s.b.) 
Girona 161 30.947 192 
Caldes (vila) 157 26.787 171 
Franciac 117 16.152 138 
Caldes (veïnats) 61 7.118 117 
Sant Feliu de Guíxols 36 7.404 206 
Cassà de la Selva 32 5.414 169 
Llagostera 32 6.255 195 
Hostalric 27 5.252 195 
Sant Andreu Salou 17 2.350 138 
Riudellots de la Selva 14 1.293 92 
Vilanna 14 3.805 272 
Vidreres 10 1.172 117 
s.i. 10 1.820 182 
Vallcanera 8 3.200 400 
Sils 7 740 106 
Santa Seclina 5 480 96 
Santa Cristina d'Aro 5 2.135 427 
Vilobí d'Onyar 4 1.300 325 
Anglès 3 260 87 
Barcelona 3 730 243 
Blanes 2 1.000 500 
Brunyola 2 400 200 
Riudarenes 2 290 145 
Sant Martí Sapresa 2 210 105 
Canet 1 310 310 
Fornells de la Selva 1 350 350 
Monells 1 500 500 
Peratallada 1 500 500 
Pruït 1 350 350 

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 

 Mentre que els venedors provinents de la vila de Caldes i dels seus 

veïnats s’ocupaven del 53,5% de les operacions, els compradors provinents 

d’aquesta mateixa àrea tan sols consten en 218 actes, és a dir el 29,6% del 

total (cf. taula 73). D’aquests 218 productes, la gran majoria (157) corresponen 

                                            
1176 El cas de Cassà de la Selva, on durant el mateix període estudiat existí un mercat de 
rendes censals proveït majoritàriament pel capital local, és en aquest sentit prou eloqüent.  
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a compradors que vivien dins de la vila Caldes. Si s’amplia el fócus, l’espai 

continu definit per Caldes i també per Cassà de la Selva, Franciac, Riudellots, 

Llagostera, Santa Seclina, Vidreres, Vilobí i Sant Andreu Salou – en aquest cas 

no hi ha representades les parròquies de muntanya ni de Lloret ni de Caulès – 

acapara 449 actes, el 61% del total. En contrast, recordem que els venedors 

que provenien d’aquest espai es feien presents en el 93,8% dels contractes.  

 A banda de les àrees de la baronia de Llagostera i dels territoris 

circumdants, cal tenir en compte el pes d’aquells compradors que provenien de 

la ciutat de Girona (presents en 161 actes), de Sant Feliu de Guíxols (36) o 

d’Hostalric (27).  

Atenent a aquesta diversitat, pot afirmar-se que el capital que engreixava 

el mercat del crèdit censal s’originava tant en l’excedent pagès com en les 

activitats productives i mercantils dels centres urbans. Però sens dubte ho feia 

amb intensitats diferents. 

En general els centres urbans van aportar més diners al mercat que no 

pas les zones estrictament rurals. Així, el capital agregat dipositat en els 

contractes per habitants de la vila de Caldes, de Barcelona, de Girona, 

d’Hostalric, de Blanes, de Monells i de Sant Feliu de Guíxols representa el 

56,5% del total (72.620 s. de 128.524 s.) 1177 . Pel que fa al nombre de 

contractes, a aquests nuclis clarament urbans els correspon el 52,6% (387 de 

736). Tal i com mostra la taula 73, el capital procedent de la ciutat de Girona 

(30.947 s.) era fins i tot superior al de la vila de Caldes (26.787 s.). 

Tot i així, no pot menystenir-se el volum del crèdit concedit pels 

habitants dels masos, especialment procedents de Franciac i dels diferents 

veïnats del terme de Caldes, i que generalment hi arribava de forma puntual. 

Aquesta circumstància demostra l’èxit d’aquests productes a l’hora d’eixamplar 

la nòmina i tipologia de creditors, fins i tot entre la pagesia que eventualment 

disposava d’excedent de numerari. Tal i com es descriu més endavant, en el 

dossier també consten alguns casos d’homes de mas que es van dedicar al 

préstec de forma especialitzada i que podien acabar protagonitzant episodis 

d’ascens social. En total, els contractes amb compradors pagesos haurien estat 

                                            
1177 A aquests diners també s’hi podrien afegir una part dels capitals amb orígen al puig de 
Llagostera, un nucli amb una encara dèbil urbanització en el període. 
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338 (que d’un global de 736 sumen el 45,9%)1178, que haurien dipositat 53.734 

s. (de 128.524 s., representen el 41,8%). 

Entre el crèdit concedit pels homes de mas i pels ciutadans, la taula 73 

també demostra com de diferents n’eren els volums. Així, si l’oferta de violaris i 

de censals morts dels ciutadans presentaven preus que oscil·len entre els 170 

s. i els 200 s. (la mitjana de la vila de Caldes és de 171 s., de Girona 192 s., 

d’Hostalric 195 s. o de Sant Feliu de Guíxols 206 s.), els prestadors del món 

rural no solien dipositar més de 140 s. (la mitjana dels veïnats de Caldes és de 

117 s., la de Sant Andreu Salou 138 s. o la de Franciac, igualment 138 s.).  

 Pel que fa a l’evolució en el temps, els crèdits oferts pel capital urbà 

representaren de fet menys de la meitat de les actes en un primer període. Així, 

el pes del nombre de productes comprats per habitants de nuclis urbans entre 

1336 i 1349 (i que fàcilment rendien pensions en espècies) fou del 45,1% (cf. 

taula 74). Durant la dècada posterior (1350) la proporció urbana s’enfilaria fins 

el 61,4%. Aquesta tendència pot explicar-se per la disminució de l’afluència de 

pagesos, immediatament després de la Pesta, com a compradors en el mercat 

de rendes. Durant el període 1360-1369 la presència urbana tornaria a davallar 

(38,7%) per finalment guanyar presència a partir de la definició d’un mercat 

més consolidat, on s’imposaren els censals morts, les pensions en diner i 

interessos més moderats (entre 1370 i 1379 el capital urbà fou present com a 

comprador en un 53,3% dels crèdits, i entre 1380 i 1395 ho fou en un 65,3%).  

 
Taula 74. Compradors de pensions censals a Caldes de Malavella. Evolució 
temporal (1336-1395) 
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Girona 50 35,2 24 21,1 19 13,9 27 13,6 41 28,5 
Caldes (vila) 13 9,2 41 36,0 32 23,4 27 13,6 44 30,6 
Franciac 34 23,9 29 25,4 38 27,7 7 3,5 9 6,3 
Caldes (veïnats) 4 2,8 3 2,6 19 13,9 25 12,6 10 6,9 
Sant Feliu de Guíxols 0 0,0 2 1,8 1 0,7 26 13,1 7 4,9 
Cassà de la Selva 0 0,0 0 0,0 1 0,7 29 14,6 2 1,4 
Llagostera 9 6,3 5 4,4 6 4,4 10 5,0 2 1,4 
Hostalric 0 0,0 0 0,0 1 0,7 25 12,6 1 0,7 

                                            
1178 S’hi inclouen les pensions comprades per homes d’Anglès, Brunyola, els veïnats de Caldes, 
Canet, Cassà de la Selva, Franciac, Llagostera, Peratallada, Pruït, Riudarenes, Riudellots de la 
Selva, Sant Martí Sapresa, Santa Seclina, Sant Andreu Salou, Santa Cristina d’Aro, Sils, 
Vallcanera, Vidreres, Villanna i Vilobí d’Onyar.  
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Sant Andreu Salou 4 2,8 2 1,8 2 1,5 9 4,5 0 0,0 
Riudellots de la Selva 9 6,3 0 0,0 3 2,2 1 0,5 1 0,7 
Vilanna 10 7,0 4 3,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Vidreres 0 0,0 1 0,9 8 5,8 0 0,0 1 0,7 
s.i 1 0,7 0 0,0 3 2,2 0 0,0 6 4,2 
Vallcanera 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 2,0 4 2,8 
Sils 0 0,0 0 0,0 1 0,7 1 0,5 5 3,5 
Santa Seclina 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 1,0 3 2,1 
Santa Cristina d'Aro 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,5 4 2,8 
Vilobí d'Onyar 2 1,4 0 0,0 2 1,5 0 0,0 0 0,0 
Anglès 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 1,5 0 0,0 
Barcelona 1 0,7 1 0,9 0 0,0 1 0,5 0 0,0 
Blanes 0 0,0 1 0,9 0 0,0 0 0,0 1 0,7 
Brunyola 2 1,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Riudarenes 0 0,0 0 0,0 1 0,7 1 0,5 0 0,0 
Sant Martí Sapresa 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 1,4 
Canet 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,7 
Fornells de la Selva 1 0,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Monells 0 0,0 1 0,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Peratallada 1 0,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Pruït 1 0,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
TOTALS 142   114   137   199   144   

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 

 Tal i com ja s’ha explicat anteriorment en el cas de les xarxes comercials 

centrades en la compravenda de draps, per a Caldes de Malavella, la ciutat de 

Girona fou especialment important com a centre emissor de crèdit abans de la 

Pesta Negra. De fet, si en el conjunt del període analitzat en aquest estudi 

(1336-1395) es constata que els habitants de la capital de la vegueria se situen 

en primer lloc pel que fa a l’aportació de crèdit, és pel seu pes entre 1336 i 

1349, quan foren els responsables de més d’un terç del negocis. Conjuntament 

amb el crèdit jueu, encara força actiu en aquest període, i d’altres formes de 

préstec simple amb més alt interès, la baronia de Llagostera degué ser un dels 

espais d’operacions comercials principals en l’immediat hinterland gironí. Ara 

bé, l’arribada de la Pesta i els canvis produïts en els mercats comarcals van 

definir variacions en les posicions dels proveïdors de crèdit. El mercat caldenc 

s’obrí a d’altres ofertes a mesura que l’afluència dels gironins dequeia. En 

aquest sentit és destacable els processos d’acumulació que devien donar-se 

en alguns masos un temps després de les mortaldats: els violaris i censals 

morts venuts per habitants dels veïnats de Caldes –és a dir, pagesos - s’enfilen 

dels 4 durant el període 1336-1349 o els tan sols 3 entre 1350 i 1359, fins els 

19 entre 1360 i 1359 o els 25 del 1370-1379.  

 D’altres oscil·lacions observades poden respondre a factors menys 

conjunturals, com ara l’arribada de capital procedent d’Hostalric durant la 
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dècada de 13701179 i, també en aquella mateixa dècada, la penetració del crèdit 

ofert pels prestadors de Sant Feliu de Guíxols. D’entre aquests darrers 

destaquen el mercader Guillem Vives, un dels descendents del Guillem Vives 

que ja havia operat en el mercat dels draps, dels cereals i dels violaris a Caldes 

durant les dècades precedents, i el llinatge dels quals de fet era originari 

d’aquesta vila (cf. capítol 8). La participació de guixolencs durant el període 

1370-1379, que potser va tenir un efecte crida, fou encapçalada per aquest 

Guillem Vives (amb 12 actes) i un Antoni Vives que tal vegada era parent seu 

(1), però en aquests anys també s’hi documenten un Francesc Pujada (4), el 

matrimoni format per Antoni i Gueraua Campdargila (4), el sabater Guillem 

Tallades (3), un Pere Sans (1) i un Bernat Rotllan (1).  

 Una de les tendències més interessants que mostra la taula 74 és el pes 

en termes totals i també relatius dels contractes operats per compradors de 

Franciac entre 1336 i 1369, per després disminuir durant les dècades 

posteriors. En el conjunt del primer període aportaren el 25,7% dels contractes, 

mentre que entre 1370 i 1395, ho van fer tan sols amb el 4,7%. Franciac era 

una localitat que comptava amb una petita cellera emmurallada entorn de 

l’església parroquial, envoltada d’un espai eminentment pla i farcit de masos. 

Aquesta parròquia actuava de ròtula entre Caldes, el riu Onyar i el camí ral que 

transitava cap a Barcelona o Girona. La seva posició privilegiada i un procés de 

creixement del nucli – que tot i així no tingué continuïtat durant el segle XV – 

podrien explicar el dinamisme d’alguns dels seus habitants, que van comprar 

un mínim de 117 pensions censals entre 1336 i 1395.  

D’aquestes pensions, 49 (41,9%) van ser adquirides per Berenguer 

Torra, del qual es documenta activitat comercial entre 1337 i 1360. De Torra, 

que tenia el mas a la mateixa cellera, no en disposem de moment de massa 

dades biogràfiques: sabem que era home propi de Guillem Ferrer, el senyor útil 

del mas Ferrer de Franciac1180, que estava casat amb una tal Sança i que 

                                            
1179 En aquest cas el crèdit era ofert  per un sol comprador, l’escrivà o notari Pere Serra, que 
treballà a la vila de Caldes entre 1369 i 1376 estenent el seu crèdit tant entre pagesos de 
Vilobí, Vallcanera – vescomtat de Cabrera - i els veïnats de Caldes, com entre habitants de la 
vila de Caldes. 
1180 És a dir, era remença d’un remença. Vegeu AHG, Notaria de Caldes de Malavella, CL 42, f. 
77r-77v (1352-IX-3). 
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degué morir-se entre el 1360 i el 13621181. A través d’un procés d’acumulació 

de capital que de moment tampoc podem explicar però que evidencia cert 

dinamisme i fins i tot capacitat d’innovació -el segon violari registrat mai a 

Caldes, el 15-III-1337, consta comprat per ell-, Torra possiblement s’enriquí 

amb l’exercici del crèdit i del negoci especulatiu sobre les collites dels seus 

veïns. Tal i com pot resseguir-se a la taula 74, la seva vídua continuà amb 

l’activitat de compra de pensions censals entre 1362 i 1366 (9 actes).  

Berenguer Torra podria exemplificar un tipus de pagès ric que ho hauria 

esdevingut gràcies a proveir de crèdit als veïns més propers tot especulant i 

acaparant el seu excedent agrícola. De fet, en la cartera de Torra els habitants 

de Franciac representen el 63,3% del total (31 de 49), seguits pels d’alguns 

veïnats de Caldes (12 de 49, el 24,5%). Entre l’inici de la seva participació al 

mercat i el 1356, Berenguer Torra prioritzà el cobrament de pensions en 

espècies. A més, tenim documentades algunes operacions creditícies per les 

quals els seus veïns li comprometien o li empenyoraven part del rendiment 

agrícola1182.  

Just després de la mort de Torra, la posició de referència en el mercat 

de rendes censals de Franciac degué ser assumida per un altre pagès local 

anomenat Bernat Morell. Precisament a partir de 1360 – moment de la 

desaparició de Torra de les actes - i fins a 1395 es documenta com Morell 

comprà un mínim de 27 violaris i censals morts, dels quals el 77,8% (21) a 

clients de la mateixa localitat. Així, Torra i Morell, pagesos de mas 

especialitzats en el crèdit, proveïren pràcticament en exclusiva als seus veïns, 

amb capitals que se situaren en els 127 s. de mitjana pel primer prestador i 116 

s. pel segon1183. Torra i Morell devien aprofitar-se de la posició de veïnatge i 

segurament també de les relacions de parentiu per tal de falcar relacions 

comercials de confiança que satisfessin les necessitats de les famílies dels 

masos de la zona. Aquesta dinàmica contrasta notablement, per exemple, amb 

la dels prestadors gironins o d’altres espais urbans que utilitzaren el mercat 

                                            
1181 Vegeu la primera acta en què Sança és descrita com a vídua a AHG, Notaria de Caldes de 
Malavella, CL 61, f. 151r-151v (1362-XI-7).   
1182 Vegeu per exemple AHG, Notaria de Caldes de Malavella, CL 42, f.84r-84v (1352-IX-11) 
[de fet, aquesta primera acta fou concedida al fill de Berenguer, Guillem Torra]; CL 46, f .53v-
54r (1353-X-7) i CL 49, f. 26v-27r (1355-VIII-13). 
1183 Per al càlcul d’aquesta mitjana s’ha exclòs el valor excèntric de 1.000 s. ofert en un censal 
mort per Morell a Guillem Ferrer de Franciac l’any 1385 a un tipus d’interès del 7,15% anual.  
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setmanal de Caldes com un node des d’on col·locar crèdits en general més 

voluminosos a una nòmina més diversa de clients. En aquest sentit, allò que 

podríem concebre com el mercat de rendes censals de les viles-mercat era en 

realitat un punt de trobada d’estratègies i trajectòries prou diferents.  

 
10.8.4. L’estructura social dels compradors del crèdit censal 

 
D’entre les 736 actes de compravenda analitzades, s’han pogut 

identificar un total de 209 compradors diferents de rendes censals. D’aquests, 

una mica més de la meitat (113, el 54%) van actuar com a tal en tan sols una 

ocasió. Si recordem el capítol dels venedors de pensions, en què fins el 69,4% 

dels actors van participar tan sols una vegada, pot afirmar-se que el mercat 

presentava una estructura desigual. En general, existia una concentració major 

d’individus especialitzats que proveïa (comprava pensions) a un univers força 

més ampli de prestataris.  

A banda d’aquests compradors realment eventuals, 33 (el 15,7%) es 

documenten en 2 actes; 38 (el 18,1%) individus apareixen entre 3 i 7 

contractes; 21 (10%) ho van fer entre 8 i 19; i finalment 5 persones (2,4%) 

compraren entre 22 i 49 pensions censals.  

Del total de 209 compradors individualitzats, 57 consten a la font 

identificats amb un ofici o una posició estamental. En aquest cas, la informació 

ofereix una pauta fiable per detectar els sectors professionals o socials que 

generaven beneficis suficients per immobilitzar-los posteriorment en productes 

d’aquest tipus 1184 . Així, mentre que l’ampli sector menestral que més 

finançament devia necessitar (els venedors) podria haver estat el de la 

confecció del calçat i de la roba, en el capítol dels compradors van ser aquells 

relacionats amb l’esfera dels intercanvis, del mercadeig i del transport que 

demostrarien major voluntat d’invertir-hi. Dels 57 individus identificats, fins a 13 

(22,8%) formaven part d’aquest sector professional on hi comptem drapers (7), 

mercaders (5) i 1 aventurer. Els seguien els eclesiàstics, que s’incorporaren al 

                                            
1184 Com que disposem de poques dates de lluïció no podem descriure el mecanisme pel qual 
teòricament els compradors de rendes, un cop lluït el contracte, tornaven a invertir en una nou 
producte per tal del continuar cobrant les pensions. Valgui tanmateix el cas de Bernat Baula, de 
la vila de Caldes. El violari que havia constituït amb el venedor Guillem Cili de Franciac per 100 
s. de capital el 16 de novembre de 1390 fou lluït el 25 de novembre de 1392. Amb aquests 
diners, hipotèticament, pocs dies més tard Baula constituiria un nou violari de 105 s. de capital 
amb Pere Aulina del veïnat d’Aiguabona de Caldes (el 15 de desembre del 1392). Cf. taula 54. 
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mercat sobretot a partir de la dècada de 13701185. En aquest esfera es poden 

singularitzar 12 noms (21%), d’entre els quals 6 clergues, 2 domers, 2 rectors, 

1 clavari i 1 capellà. 

La confecció de draps i teixits estava representada per 11 individus 

(19,3%): 7 sastres (aquest, de fet, resulta l’ofici més recorrent al mercat, ja que 

se’n troben tant en la posició dels venedors -6- com en la dels compradors de 

pensions), 2 paraires, 1 teixidor i 1 cordoner. L’adobat i treball amb les pells té 

5 representants (8,8%): 3 sabaters, 1 blanquer i 1 baster; així com els escrivans 

(5 casos, 8,8%). També es documenten 4 treballadors manuals relacionats 

amb els metalls, la fusta o la pedra (7%): 1 colteller, 1 ferrer, 1 fuster i 1 pedrer; 

3 juristes (5,3%): 1 doctor en lleis i 2 juristes; i 2 exercents de serveis (3,5%): 1 

hostaler i 1 barber. D’altra banda, tant la noblesa com els jueus hi són 

escassament representats. Tan sols es documenten 1 cavaller i 1 hebreu. 

Aquests darrers sabem que no van integrar-se en el mercat dels nous 

productes financers i al llarg del segle XIV progressivament van perdre 

centralitat com a prestadors dels habitants de les zones rurals periurbanes1186. 

 En aquest capítol dels compradors de rendes, la presència femenina 

resulta més noticiable. Es documenten 29 noms diferents, que representen el 

13,9% dels prestadors. Van participar en 66 operacions (9%) tot dipositant el 

7,7% del capital (9.887 s. de 128.524 s.). La majoria d’aquestes dones eren 

vídues que gestionaven el llegat del marit i que accedien al crèdit censal com 

una assegurança de vida que els permetria percebre pensions regulars de 

forma més o menys còmoda. La majoria provenien del medi urbà, tant de la vila 

de Caldes com de Girona. Un exemple del darrer cas és el de Cèlia Estanyol, 

vídua del colteller Guillem Estanyol que l’any 1359 comprà un violari a l’hostaler 

Ramon Granell. Saura Pertegàs, en canvi, vídua de Bernat Saber de la vila de 

Caldes, col·locà un mínim de 5 productes entre 1352 i 1372. La mitjana de 

capitals que s’observa pel cas de les dones ronda els 150 s.  

                                            
1185 A excepció feta dels germans Arnau i Jaume Simó, ambdós eclesiàstics i oriünds de 
Llagostera. Van intervenir per separat al mercat de rendes entre 1338 i 1351, amb 14 actes i un 
capital dipositat total de 4.181 s. entre els dos.  
1186 Pel que fa a la integració de la noblesa en el mercat del crèdit censal, descrit com un factor 
de redreç de la renda feudal, vegeu LALIENA CORBERA, Carlos; IRANZO MUÑÍO, María Teresa, 
"Mercados de crédito, deuda censal y señoríos en la Corona de Aragón", in LALIENA CORBERA, 
Carlos; LAFUENTE GÓMEZ, Mario (eds.) Consumo, comercio y transformaciones culturales en la 
Baja Edad Media: Aragón, siglos XIV-XV, Universidad de Zaragoza, Saragossa, 2016, p. 233-
273. 
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 Pel que fa als restants 123 individus que van actuar com a compradors 

però que no van ser identificats com a titulars d’una professió, cal induir que 

una part molt majoritària dels que procedien de centres urbans (44)1187 haurien 

exercit temporalment o de forma permanent algun ofici relacionat amb el 

comerç o la manufactura. Així, en total, pot concloure’s que dels 209 

compradors de rendes, 108 (el 51,7%) eren pagesos, 87 (el 41,7%) eren 

individus que exercien professions de caràcter urbà o mercantil, i 14 (el 6,7%) 

eren membres d’estaments privilegiats o hebreus. 

  La majoria d’aquests sectors suara esmentats consten representats en 

la taula 75, que mostra els compradors de pensions per valor de més de 1.000 

s. Són un total de 27 individus que exemplifiquen que els capitals d’aquest 

mercat provenien tant dels beneficis dels negocis urbans i mercantils (hi 

destaquen els mercaders i els drapers), de l’excedent pagès, com de les 

rendes obtingudes pels eclesiàstics.  

 
Taula 75. Compradors de pensions censals més actius a Caldes de Malavella 
(1336-1395)  
 
nom localitat ofici/estament sumatori capital (s.b.) n.operacions 
Arnau Colomers vila de Caldes n.i. 7.510 12 
Berenguer Torra cellera de Franciac pagès 6.565 49 
Pere Serra Hostalric escrivà 6.074 33 
Bernat Vives Girona mercader 4.421 22 
Bernat Morell Franciac pagès 4.020 27 
Pere Beluga Vilanna-Brunyola n.i. 3.705 12 
Bonanat Ferrer* Girona draper 3.558 18 
Guillem Vives2 Sant Feliu de Guíxols mercader 3.540 18 
Guillem Vives Girona draper 2.783 18 
Jaume Simó Llagostera-Girona-Vilanna clergue 2.760 11 
Nicolau Vives Vallcanera pagès 2.600 2 
Jaume Olzinelles Girona n.i. 2.565 15 
Pere Tortosa de Q. Girona draper 2.510 13 
Guillem Vives3 Girona escrivà 2.507 9 
Pere Ravelí Gotarra (Caldes) pagès 2.410 19 
Bernat Saber vila de Caldes n.i. 2.400 17 
Arnau Simó Llagostera clergue 1.421 3 
Bartomeu Fuirac vila de Caldes clavari 1.337 12 
Sança Torra cellera de Franciac vídua (B.Torra) 1.260 9 
Pere Mata Sant Andreu Salou pagès 1.190 9 
Pere Riuclar vila de Caldes mercader 1.190 6 
Pere Cases Girona mercader 1.128 4 
Bernat Bedó Sant Feliu de Guíxols capellà 1.100 1 

                                            
1187 Es consideren com a tals els homes de Barcelona, Blanes, la vila de Caldes, Girona i Sant 
Feliu de Guíxols, així com un habitant de Fornells de la Selva (Francesc Avellaneda) que 
sabem havia participat en d’altres intercanvis comercials permanents als territoris de la baronia 
de Llagostera. Només a tall d’exemple, l’any 1343 Avellaneda prestava 93 s. a través d’un 
mutuum a un Francesc Quart de la localitat de Franciac. Vegeu AHG, Notaria de Caldes de 
Malavella, CL 25, f.128v (1343-XII-15).  
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Pere Eixandri vila de Caldes domer 1.100 11 
Arnau Ramada Girona blanquer 1.070 8 
Guillem Llobet Franciac clergue 1.050 3 
Guerau Torrent vila de Caldes sastre 1.040 9 

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 

 El primer nom de la taula, Arnau Colomers, resulta un perfil interessant 

però sobre el qual manquen encara dades biogràfiques; probablement era un 

habitant de la vila de Caldes que es trobava en procés d’ennobliment. S’havia 

casat amb Blanca Pineda, filla d’un cavaller, qui havia aportat al matrimoni un 

dot de 2.000 s. i un aixovar fabulós compost per dos vestits valorats en 1.000 

s.1188 Sabem que Colomers, que era oriünd d’Hortsavinyà, tenia una sèrie 

d’honors en franc alou a Caldes1189. Aquesta posició el projectà a col·locar les 

seves rendes en el mercat del crèdit. 

 La posició de preeminència de Colomers no ha d’ocultar que el llinatge 

dels Vives, en el seu conjunt, fou el grup que participà més activament en el 

mercat de rendes. Per ordre d’aportació de capitals, a la taula 75 hi consten el 

mercader de Girona Bernat Vives (actiu entre 1368 i 1395); qui probablement 

fou el seu fill o bé el seu nebot Guillem Vives1190, mercader de Sant Feliu de 

Guíxols (actiu entre 1363 i el 1388); el germà del primer individu, Guilem Vives, 

mercader de Girona (actiu entre 1348 i el 1368); i finalment un altre Guillem 

Vives, escrivà de la capital de la vegueria del qual no podem aventurar de 

moment la filiació (actiu entre el 1378 i el 1395)1191. A més, en les actes 

documentades també hi apareixen dos violaris comprats per un capital total de 

240 s. per una Francesca Vives, que era muller d’un tercer germà de Bernat i 

Guillem, Bartomeu Vives (cf. capítol 8). Entre els cinc noms, per bé que en 

moments diferents, adquiriren 69 violaris i censals morts al mercat de Caldes 

(un 9,4% del total d’actes) per un capital acumulat de 13.491 s. (el 10,5%).  

 La connexió dels Vives, originaris de Caldes com ja ha estat abastament 

descrit, és simptomàtic de la forma en què s’utilitzaven els vincles de proximitat 

i de familiaritat per intervenir de forma eficaç en el mercat del crèdit. En aquest 

sentit la taula 75 també presenta el cas de Jaume Simó, actiu entre 1338 i 

1351. Simó era un clergue originari de Llagostera que, tot i exercir funcions 
                                            
1188 Vegeu AHG,  Notaria de Caldes de Malavella, CL 47, f. 152r (1354-IX-18); CL 51, f. 90v-91r 
(1357-II-3). 
1189 AHG, Notaria de Caldes de Malavella, CL 58, f. 101r (1360-I-2). 
1190 Siglat com a Guillem Vives2. 
1191 Siglat com a Guillem Vives3. 
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eclesiàstiques a Girona i a Vilanna al llarg de la dècada de 1340, continuà actiu 

en un mercat local que coneixia bé i en el qual possiblement havia consolidat 

relacions de confiança amb els seus clients.  

 

El crèdit censal a Caldes de Malavella configurà durant el segle XIV un 

mercat compacte, amb venedors que majoritàriament provenien dels territoris 

adjacents, un 80% dels quals eren pagesos de mas i un 18,5% menestrals de 

la vila. Al llarg del temps, l’àrea de mercat es redefiní en funció de l’aparició de 

cites comercials pròximes i també dels canvis sobre la jurisdicció de les 

localitats.  

En termes generals, s’ha acreditat que els pagesos de mas van vendre 

pensions més petites que les dels homes de la vila. Tanmateix, aquells que 

s’acostaven a la plaça des d’indrets més allunyats i també els més ben 

posicionats en l’estructura social, i que per exemple havien de fer front a 

pagaments relacionats amb dots més onerosos, tendien a manllevar capitals 

més importants. 

 D’altra banda, els compradors de les pensions de crèdits censals es 

reclutaven d’un espai més ampli, que incloïa la ciutat de Girona i d’altres 

centres urbans de la vegueria. S’hi compten menestrals relacionats amb el 

processament dels vestits i de les pells, professionals de l’intercanvi i també 

eclesiàstics. En general, es tractava de prestadors més o menys 

professionalitzats que podien representar vora el 42% del total d’individus. Amb 

tot, el 52% dels compradors eren també pagesos. Una fracció reduïda 

d’aquests agricultors s’havia especialitzat en el préstec -en general, de 

quantitats menors- als seus propis veïns.  

 En aquesta secció s’ha apuntat que els compradors dels censals morts i 

dels violaris eren reclutats d’àrees i de sectors socials més diversos que no pas 

els venedors, que de forma majoritària eren pagesos locals. Tot i que 

teòricament existien zones de contacte entre compradors i venedors (per 

exemple, els pagesos autòctons, que poden trobar-se abastament representats 

en ambdues posicions), conclourem aquest apartat verificant una accentuada 

polarització entre els dos grups en el mercat del crèdit censal. 

 En aquest sentit, entre els 431 venedors i els 209 compradors 

documentats tan sols poden assignar-se 21 coincidències de les identitats. 
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Expressant-ho d’una altra manera: en el mercat s’observa la presència d’un 

univers format per 619 individus diferents, dels quals el 66,2% (410) serien en 

exclusiva venedors de pensions, el 30,4% (188) només compradors, i un reduït 

3,4% (21) participarien en les dues posicions. 

Aquests 21 individus generalment efectuaven els dos tipus d’operacions 

durant el mateix període de temps. Solien ser assidus en el mercat del crèdit;  

17 d’ells de fet participaren no tan sols en dues, sinó en un nombre major 

d’ocasions1192. En aquest sentit, tal i com també s’ha pogut documentar per al 

mercat de bestiar, pràcticament cada individu demostra una tendència força 

més accentuada a desenvolupar el rol de comprador o bé el de venedor1193. 

Malgrat aquest apartat hagi demostrat que una bona part tant dels prestadors 

com dels prestataris eren poc assidus al mercat del crèdit, sabem també que es 

tractava de dos grups pràcticament excloents entre si. Aquesta característica 

parla, fins a cert punt, de l’estratificació social de la comunitat caldenca i del 

conjunt de la societat baixmedieval, a la qual, el crèdit, podria haver-hi 

contribuït. 

 

                                            
1192 Bernat Geribert de la vila de Caldes consta en 2 ocasions com a venedor de pensions 
(1385 i 1391) per un capital acumulat de 400 s. Al mateix temps, consta en 5 ocasions com a 
comprador (2 actes el 1347, i 3 actes el 1374) per un capital acumulat de 580 s. Segueix la 
relació de la la resta d’individus. Bernat Morell, de Franciac: 1 venda, el 1387, per un capital 
desconegut; 27 compres, entre 1360-1395, per 4.020 s. Esteve Puig, sastre de la vila de 
Caldes: 3 vendes, el 1385 i 1387 (2), per 830 s.; 2 compres, el 1386 (2), per 665 s. Francesc 
Ferrer, de Vilarnau de Caldes: 2 vendes, el 1387 i 1388, per 150 s.; 1 compra, el 1381, per un 
capital desconegut. Galceran de Cruïlles, cavaller de Caldes: 6 vendes, el 1350, 1356, 1360, 
1373, 1387 i 1388, per 3.895 s.; 1 compra, el 1388, per 50 s. Guillem Eixandri, de Vilarnau de 
Caldes: 5 vendes, el 1344, 1347 (2), 1348 i 1390, per 805 s.; 1 compra, el 1344, per 61 s. 
Guillem Gras, de Vilobí: 1 venda, el 1366, per 700 s.; 1 compra, el 1366, per 50 s. Guillem 
Vives, draper de Girona: 1 venda, el 1359, per 200 s.; 18 compres, entre 1348-1368, per 2.783 
s. Miquel Aulina, rector de Franciac: 1 venda, el 1375, per 140 s.; 2 compres, el 1373 i 1374, 
per 240 s. Pere Conill, de Franciac: 2 vendes, el 1368 i 1386, per 300 s.; 2 compres, el 1378 i 
1383, per 457 s. Pere Duran, sastre de la vila de Caldes: 1 venda, el 1391, per 600 s.; 1 
compra, el 1392, per 100 s. Pere Feliu, de Franciac: 1 venda, el 1360, per 500 s.; 1 compra, el 
1360, per 160 s. Pere Manló, de Folgueroles de Caldes: 1 venda, el 1388, per 100 s.; 5 
compres, el 1347, 1353 (2) i 1360 (2), per 450 s. Pere Mogef, de Franciac: 6 vendes, el 1373, 
1376, 1379, 1386, 1386 i 1391, per 1.285 s.; 2 compres, el 1368 i 1369, per un capital 
desconegut. Pere Riera, d’Aiguabona de Caldes: 5 vendes, el 1359, 1363, 1367, 1377 i 1379, 
per 700 s.; 2 compres, el 1363 i 1364, per 240 s. Pere Riuclar, mercader de la vila de Caldes: 1 
venda, el 1388, per 560 s.; 6 compres, el 1383, 1385 (3), 1388 i 1391, per 1.190 s. Pere Vives, 
de la vila de Caldes: 1 venda, el 1341, per 455 s.; 1 compra, el 1341, per 305 s. Pons Perpinyà, 
de la vila de Caldes: 1 venda, el 1359, per 1.309 s.; 2 compres, el 1343 i 1348, per 506 s. 
Ramon Granell, hostaler de la vila de Caldes: 8 vendes, entre 1353-1388, per 1.192 s.; 1 
compra, el 1376, per 300 s. Ramon Serra, de Franciac: 3 vendes, el 1363 i 1365 (2), per 310 s.; 
8 compres, entre 1359-1363, per 500 s. Vicenç Bedó, de la vila de Caldes: 1 venda, el 1364, 
per 100 s.; 2 compres, el 1368 (2), per 212 s. 
1193 Vegeu la nota precedent. 
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10.9. Conclusions 
 

Aquest capítol s’ha aproximat a les rendes censals des d’una atalaia: 

una petita ciutat del nordest català de la baixa edat mitjana. En aquestes viles, 

durant el període 1300-1500 fa temps que la historiografia ha pogut constatar la 

potència del mercat, i en particular del mercat del crèdit.  

Aquests crèdits s’integraven en un mercat financer ampli. El diner 

recorria quilòmetres. De la mà dels mercaders, cal buscar l’origen dels grans 

capitals en les ciutats i també les viles d’importància regional (les primeres, 

Girona i Barcelona; entre les darreres, Sant Feliu de Guíxols). Aquests capitals 

acabaven operant en una altra escala: les viles-mercat o petites ciutats que 

actuaven com a node de distribució del crèdit. La pagesia hi tenia accés 

directe, així com els menestrals de la vila. Hi recorrien, en funció de les 

circumstàncies familiars o de la conjuntura, per a la subsistència, el consum o 

la inversió.  

A la vegada, les viles eren també l’escenari on es registra un crèdit a 

petita escala, entre veïns. Menestrals i pagesos es deixaven diners entre ells 

en funció de l’excedent de numerari. Un crèdit local que evidencia -i 

eventualment reforçava- l’especialització i potser també la diferenciació social 

en el marc de les comunitats locals. El fet que compradors i venedors de 

rendes rarament intercanviïn el seu paper en el mercat censal reforça aquest 

suggeriment. 

 Amb l’inici del segon terç del segle XIV van fer aparició les rendes 

censals. A Caldes de Malavella, inicialment es van contractar violaris, i a partir 

del 1355 també censals morts. En paral·lel a l’aparició d’aquest tipus de crèdit, 

augmenta la documentació conservada, i probablement també originàriament 

expedida, per les institucions que regulaven el dret privat. No és d’estranyar: 

les rendes censals requerien del registre de contractes extensos, plens de 

clàusules i condicions i que, de forma innovadora, també obligaven a 

formalitzar els successius pagaments d’interessos, les transportacions i les 

cancel·lacions. 

 Ens hem interessat específicament pel crèdit censal ja que representa 

una fórmula original, que es troba a l’origen d’una revolució financera, de 

l’endeutament públic i, en definitiva, de la construcció de l’Estat. En aquest cas, 
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però, l’òptica s’ha situat en l’esfera privada, a cavall del món urbà i del rural. Cal 

tenir en compte que la renda censal és un recurs creditici que ja no abandonà 

el camp i la vila catalanes, ni tampoc les institucions públiques i religioses, 

durant els darrers segles medievals i l’època moderna. 

 La renda censal fins al moment ha estat majoritàriament estudiada bé 

des de la vessant pública (l’emissió de crèdit públic i les seves conseqüències 

en la construcció de l’Estat i de les institucions), bé des de la història de les 

idees (és a dir, la relació entre el crèdit censal i les regulacions eclesiàstiques i 

reials, posant especial èmfasi en la sanció de la usura). Aquí ens hi hem 

aproximat, en canvi, per tal d’interpretar quins usos van tenir les rendes censals 

i quines dinàmiques comercials van esperonar. El crèdit ha permès d’entendre 

millor quins recursos tenia la població, i en particular les classes populars, per 

atenuar les crisis, per accedir al mercat o bé per efectuar inversions 

productives. Així mateix, s’ha constatat l’evolució dels censals morts i els 

violaris pel que fa als usos i característiques al llarg del període en estudi.  

 En aquest sentit, dues de les idees més sòlides que presenta aquest 

capítol són, d’una banda, l’enorme versatilitat de la renda censal pel que fa als 

usos i als sectors als quals arribava -hi ha qui ha arribat a parlar d’una 

democratització del crèdit a mitjan segle XIV- i, de l’altra, els canvis 

substancials experimentats per aquests productes al llarg del període 1340-

1400.  

El censal mort o el violari era un crèdit que no obligava el retorn del 

capital. Tan sols exigia la prestació d’interessos en funció d’una taxa que 

resultava molt inferior a les que s’havien fet habituals fins aquell moment. Així 

mateix, l’emissió de crèdits per quantitats més aviat modestes permetia que les 

unitats domèstiques s’endeutessin. Superaven, així, les contingències d’uns 

ingressos irregulars, propis d’una economia agropecuària d’antic règim 

afectada cíclicament per crisis de producció. Ambdues característiques, 

l’absència de l’obligatorietat de retornar el capital i un interès que fou davallant 

progressivament, van permetre la implicació en el mercat financer d’amplis 

sectors socials. Així, es van atraure prestadors i prestataris d’arreu cap a les 

places on es distribuïa aquest tipus de crèdit sobre el territori. En aquest sentit, 

s’ha constatat com els mercaders especialitzats accedien al mercat caldenc per 

tal de prestar capitals en funció dels costos i de les oportunitats. A la mostra de 
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crèdits que s’ha utilitzat, a mesura que creixia el capital el capital, més àmplia 

resultava la presència de mercaders forasters.  

Així, en el capítol dels compradors s’ha destacat la presència de 

menestrals relacionats amb el processament dels vestits i de les pells, 

professionals de l’intercanvi i també eclesiàstics. Aquest ampli col·lectiu de 

prestadors representa el 42% dels individus de la mostra. Cal retenir d’altra 

banda que el 52% dels compradors de rendes eren, de fet, homes de mas. 

Deixant de banda el grup pagès que tan sols conjunturalment tenia capacitat 

per a prestar diners als seus veïns, s’han descrit alguns perfils de pagesos 

especialitzats en el crèdit, que podrien haver protagonitzat un procés de 

diferenciació social.  

La versatilitat de les rendes censals es fa evident cada vegada que la 

documentació aporta notícies sobre una transportació de crèdits. Violaris i 

censals morts eren productes per definició impersonals, deslligats d’obligacions 

reals, i que facilitaven el carregament a un tercer. Per aquesta raó, sovint pot 

constatar-se que els crèdits censals eren utilitzats com una forma de pagament 

o de satisfacció de deutes.  

  Aquest crèdit no només era efectiu a l’hora de convertir-se en una 

moneda de canvi, impersonal, que engreixava les transaccions comercials. 

Sobretot ho era en relació als usos que tenia en el consum, en la inversió i 

potser també en la subsistència. Servia per cobrir d’altres deute més urgents 

com ara els dots, per accedir al mercat immobiliari o bé per efectuar inversions 

productives: per exemple, en el mercat del carbó, una especialització regional 

de la zona de l’Ardenya-Cadiretes, o en el negoci de les comandes de bestiar. 

Tenint en compte el moment en què es contractaven, molt majoritàriament 

durant els mesos hivernals i no especialment durant la soldadura, també pot 

deduir-se que els crèdits censals van ser un recurs per accedir a determinats 

béns de consum, tals com els draps i no en canvi (en general) per a superar 

conjuntures crítiques. 
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EL CRÈDIT: CONCLUSIONS 
 

 En aquest bloc s’ha constatat la diversitat existent pel que fa als 

recursos financers a l’abast dels estaments populars a la baixa edat mitjana. En 

aquesta línia, s’han aportat evidències de que el crèdit suposava un servei o 

una oportunitat a mans de la majoria de famílies, que l’empraven tant per a la 

inversió, per al consum, com, en determinats cicles crítics, per a la 

supervivència.  

En canvi, tal i com s’incideix en el proper bloc, el crèdit rarament 

implicava, per si sol, l’empobriment o la desposessió. L’impagament no era per 

se una circumstància que conduís, per exemple, a la pèrdua de libertat 

personal i menys encara de patrimoni, ja que existien una sèrie de mecanismes 

previs que evitaven aquestes situacions: els avals, les subhastes de béns 

mobles menys vitals, les negociacions fora de la cort per a requisar l’excedent 

del mas, vendes ad tempus i empenyoraments temporals per evitar la pèrdua 

de la titularitat... 

 D’altra banda, amb els casos pels quals s’ha treballat pot descartar-se 

que un determinat tipus de crèdit servís, en exclusiva, per a satisfer sempre 

una necessitat concreta. Així, per exemple s’han posat en context les rendes 

censals, les comandes o els mutua, que a mans de diferents actors i en 

diferents conjuntures podien servir tant per a la inversió com per al consum. En 

aquest sentit, se’n deriva que la introducció de les pensions censals a la 

dècada de 1330 no pugui ser compresa com una revolució pel que fa al crèdit 

per a la inversió, ja que a banda de no implicar una immediata davallada de 

l’interès també s’ha constatat que va ser concebut, en ocasions, com un crèdit 

a curt termini.  

D’altra banda, al llarg del bloc s’ha esbossat un tipus de crèdit, mal 

descrit per les fonts i on solen quedar ocults alguns aspectes del funcionament, 

que en termes generals pot ser concebut com una forma de contracte 

personalitzat, on el contacte entre prestador i prestatari era intens i gairebé 

necessari per al bon funcionament. Així, el negoci quedava lligat al vincle i 

reconeixement entre ambdues parts, una de les quals rebia un préstec en 

numerari o productes manufacturats, mentre l’altra obtenia els excedents de 

l’activitat productiva, generalment agrícola o ramadera, del seu client. Els 
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contactes solien estendre’s en el temps i potser desenvolupar una dependència 

comercial entre els actors. Aquest tipus de negoci, ben descrit en el capítol 8, 

era el menys conegut fins avui pels investigadors, donat que bona part del seu 

exercici requeia en l’àmbit privat o bé quedava registrat de forma ben eixuta en 

els llibres del batlle.  

D’altra banda, el bloc ha acreditat l’existència d’un altre tipus de crèdit, 

de caràcter més impersonal, que responia a normes ben conegudes per tothom 

i que quedaven registrades en les actes públiques. El cas paradigmàtic són les 

pensions censals. En aquest sentit, pel que fa a la impersonalització del crèdit, 

la introducció dels violaris (1336) va suposar una forma novedosa de 

relacionar-se amb el mercat financer. A partir d’aquell moment existí una opció 

a través de la qual es podien contractar crèdits que si bé inicialment quedaven 

lligats al rendiment agrícola, podien ser fàcilment transportats a tercers ja que 

les normes operatives havien quedat ben sancionades per l’autoritat pública.  
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BLOC 3. LA MOROSITAT 
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LA MOROSITAT: A MODE D’INTRODUCCIÓ 
 

Fins el moment, essencialment s’ha observat la cort del batlle 

jurisdiccional de forma estàtica. S’han descrit les tipologies documentals 

emanades de la seva acció, l’organització interna de la institució, o s’ha discutit 

les atribucions i l’àmbit de competència. En aquest bloc, en canvi, s’aporta 

dinamisme a l’objecte d’estudi. D’una banda, es descriu l’iter processal més 

habitual que seguien els contenciosos a la cort per casos de crèdit i/o deutes. 

Aquest és el propòsit específic del primer capítol. D’altra banda, en els 

subsegüents apartats, s’aborden qüestions com ara l’efectivitat de les corts, el 

conflicte i la convivència entre espais jurisdiccionals i senyories per raó dels 

litigis per deutes, a la vegada que s’aprofundeix en la utilització dels 

mecanismes amb fins comercials.   
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11. ESQUEMA GENERAL DE FUNCIONAMENT DE LA CORT JURSIDICCIONAL 
  

L’objectiu d’aquest capítol, que té vocació introductòria i com a tal és 

necessàriament breu, és el de recapitular sobre tot allò que ja sabem de les 

corts jurisdiccionals d’abast local, i proposar a continuació un esquema bàsic 

de funcionament. 

Anteriorment ja s’ha anunciat que, per tal d'examinar els registres de la 

cort del batlle en profunditat, s’ha de superar l’entrebanc de comptar amb 

coneixements institucionals i un inventari deficient dels volums que han 

sobreviscut. La historiografia institucional a la corona d'Aragó no ha estudiat la 

jurisdicció local de manera sistemàtica. Com a conseqüència, encara hi ha 

molts aspectes que no s'han descrit, és a dir, no entenem del tot la manera en 

què es desenvolupaven les disputes. Per a l'historiador, el procés de descriure 

un plet per un deute a les corts de la Catalunya medieval nord-oriental no és 

tan senzill com examinar l'evidència i retre'n compte. La complexitat resideix, 

essencialment, en reconstruir la seqüència cronològica a partir de les 

anotacions de l’escrivà, i en el fet que bona part de la disputa es duia a terme 

de forma oral. Tanmateix, ens ajuda el fet que durant els darrers anys s'han 

editat alguns llibres de la cort i d’altres registres emanats de l'exercici de la 

jurisdicció1194. D’altra banda, alguns investigadors de la Universitat de València 

ja interpreten l'evidència dels registres de la cort valencians, similars als 

catalans, per tal de descriure les tendències econòmiques i comercials dels 

segles XIV i XV1195. Hi ha marge d'estudi per aquestes corts locals. A més, tot i 

que encara no comptem amb una monografia de recerca sobre les corts 

jurisdiccionals, la literatura existent inclou estudis que poden ajudar a entendre 

els mecanismes legals en el plets de caràcter civil1196. 

 Les corts jurisdiccionals de Catalunya eren institucions permanents que 

actuaven gairebé cada dia. Per tant, cada procediment es registrava tan bon 

punt se'n comunicava la finalització a l'escrivà. Aquest és el motiu principal pel 

qual els actes de la cort no estan agrupats en expedients o resums que 

descriguin un plet concret sobre l'execució d'un contracte com un tot, des de la 

                                            
1194 Vegeu les consideracions del capítol 2.  
1195 Vegeu particularment VICIANO, Pau, “Marche du crédit...” op.cit. i també FURIÓ, Antoni, 
"Crédit, endettement...” op.cit.  
1196 Vegeu, també, les anotacions del capítol 2.  
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presentació de la demanda fins a la conclusió. És a dir, el registre de cada 

acció, en ordre cronològic, fa difícil d’identificar les normes que seguien els 

litigis. Les anotacions se succeeixen dia a dia, desdibuixant els diferents 

passos seguits pels litigants. 

 A banda d'això, s'ha d'assenyalar que en molts d'aquests casos no 

s'anotaven tots els passos. Tot i que el dret procedimental es regia per una 

sèrie de normes legals i tradicions determinades pel dret romà, la cort 

jurisdiccional també actuava sobre les negociacions continuades entre els 

litigants. Aquests acords informals rebaixaven l'impacte dels procediments. En 

l’intent de reconstruir els plets civils, els investigadors han de gestionar el fet 

que determinats casos semblen desaparèixer, aparentment inconclusos. 

 Finalment, cal remarcar que la catalogació irregular dels registres de les 

corts entorpeix la investigació. Molts llibres de la cort s'han classificat com si 

fossin protocols notarials ordinaris. Per tant, no es disposa d’una imatge clara 

de la disponibilitat d'aquesta font dins la majoria de districtes judicials catalans 

contemporanis. Tanmateix, és evident que els llibres de la cort que s'han 

conservat comprenen sèries cronològiques que són menys contínues que les 

dels notaris. 

Ja sabem que pel període 1328-1369 s'han conservat 17 registres o 

fragments de registres de la cort pel territori de la baronia de Llagostera (cf. 

taula 2). Entre aquests hi ha dues sèries força contínues, amb pocs buits 

cronològics, corresponents a la dècada de 1340 i de 1360 1197 . Aquests 

registres es divideixen, des del seu origen, en dues sèries diferents. Una conté 

les accions de cada oficial en procediments de dret civil, i l'altra arxiva les 

lletres enviades o rebudes per la cort del batlle. Amb l’excepció dels registres 

de lletres, tots es troben en relativament bon estat, de manera que aquests 

llibres s'han pogut fer servir en la recerca duta a terme per aquest capítol i els 

subsegüents. 

A continuació, les evidències proporcionades per aquesta font s'utilitzen 

per a reconstruir els contenciosos a la cort. La cort de Caldes era un espai físic. 

Celebrava sessions pràcticament cada dia. Els dilluns, dia de mercat, s'hi 

registrava una activitat vibrant: s'hi presentaven demandes, s'embargaven béns 

                                            
1197 Tal i com s’ha descrit en el capítol 3. 
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o bé es feia servir algunes de les places de la vila per a fer-hi subhastes 

públiques. Els dimecres i els dissabtes també eren dies hàbils en què qualsevol 

persona podia comparèixer davant del batlle. Durant la resta de la setmana els 

oficials duien a terme les tasques i els procediments que s’anotarien en els 

registres. 

 Som s’ha vist, el personal de la cort el formava un grup d'oficials. L'oficial 

de rang més alt era el batlle, que exercia funcions presidencials. Sota les seves 

ordres hi havia un corredor públic (un intermediari encarregat de valorar els 

actius i coordinar les subhastes públiques), un lloctinent, un pregoner, quatre 

saigs (encarregats de diverses tasques, com ara la notificació dels 

procediments a les parts i l'embargament de béns), i un escrivà públic (que 

registrava i arxivava les actes emanades de l’exercici de la justícia). Els 

procediments de la cort implicats en la jurisdicció contenciosa eren tramitats 

principalment per aquests oficials en resposta a la reclamació d'un demandant.  

 Qualsevol persona, home o dona, en el seu propi nom o en 

representació d'una institució o una senyoria, podia presentar una reclamació 

(querimonia, clam) a la cort jurisdiccional1198. Aquest mecanisme informava a la 

cort sobre l'impagament d'un deute derivat d'un contracte, per part d'un o de 

diversos deutors. Les demandes es podien presentar en persona o, 

especialment quan els demandants eren forasters (normalment venedors o 

comerciants sense residència permanent a la població), per correspondència. 

 En cada fase, els saigs comunicaven les demandes al deutor morós. 

Aquesta era l'acció específica que es registrava com a nova anotació al llibre 

de la cort, en un document força lacònic que generalment només indicava les 

identitats del demandant i el demandat, l'import o el deute en espècie reclamat, 

i la data en què l’oficial havia notificat la petició. Són menys freqüents les 

ocasions en què es facilita informació sobre les causes del deute o el contracte 

que l'havia originat. Tanmateix, la comparació de les demandes amb els 

contractes originals suggereix que les disputes eren principalment sobre 

préstecs d'efectiu i compravendes finançades. També hi havia disputes 

freqüents sobre contractes de treball, acords agraris o invasions de terres. 

Si l’oficial en qüestió no feia la seva feina - per negligència, per 

                                            
1198  Vegeu BROCÀ DE MONTAGUT, Guillem Maria, Historia del derecho... op.cit., v.1, p. 370. 
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solidaritat o per qualsevol altre motiu - l’actuació quedava sense efecte. Així, 

per exemple, el 8 de maig del 1346 el draper Bonanat Bordils, de Girona, va 

presentar una queixa contra 9 persones. Tal i com era prescriptiu, el saig va 

haver de notificar-ho a cadascun dels denunciats. El 30 de juny del mateix any, 

el saig Guillem Bosc tornà a la cort i confessà que una de les denúncies - al 

caldenc Pere Terrè, una demanda de 150 s. per un aval a Bernat Mateu - no 

havia estat notificada. Per aquesta raó, el clam contra aquest individu no podia 

ser tingut en compte per la cort1199. Més enllà de l’anècdota concreta, la 

precisió és important perquè només el fet d’haver registrat un clam previ 

permetia a la cort d’activar mesures posteriorment. En aquest sentit, la 

mecànica del funcionament de la cort té semblances amb un procediment 

administratiu contemporani. 

 Després d’un clam -si l'import en disputa no es retornava o no 

s'acordaven noves condicions per al contracte- el mecanisme més utilitzat en 

un plet era la retenció de béns, l’empara. En els documents corresponents a les 

empares es registrava que el saig de la localitat, en resposta a una demanda 

prèvia d'un prestador, notificava al prestatari morós l'embargament provisional 

d'un actiu específic. Era una mesura provisional que encara permetia diferents 

canals de negociació i acord abans de dur a terme la confiscació definitiva de 

béns mobles1200. Pràcticament en tots els casos, les retencions de béns es 

basaven en la immobilització de collites, que normalment encara no s'havien 

segat. 

El decret d'empara també podia afectar directament diners en efectiu, 

però intuïm que els demandants interessats a recuperar-ne normalment 

                                            
1199 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 29, f. 65r-65v (1346-V-8). 
1200 La naturalesa provisional de les empares està ben indicada als Privilegis de Llagostera, 
concedits als seus habitants l’any 1241, que fixava que les estructures administratives havien 
de procedir amb precaució, sense posar a les famílies en risc de perdre la pròpia viabilitat 
econòmica. Així, aquests privilegis van prohibir les confiscacions directes en contenciosos per 
deutes. Tot i que les empares eren permeses, aquestes no podrien abatre’s sobre el gra, la 
roba, les armes i els llits. Vegeu VARAS, Montse, 1241, un privilegi reial, Crònica de l'Arxiu de 
Llagostera, Llagostera, 1996, p. 13-14. Per la naturalesa provisional de les empares vegeu 
també a TORRAS SERRA, Marc, "Escrivanies judicials..." op.cit., p. 389-390. Un segle després de 
la concessió dels Privilegis, les empares continuaven essent un mecanisme provisional, però sí 
que afectaven tant la roba de llit, els vestit, les armes, com especialment el gra.  
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intentaven passar a la fase de la subhasta pública de forma més o menys 

ràpida1201.  

Arribats a aquest punt, el contenciós posava al denunciat davant de la 

disjuntiva d’haver d’acceptar l’empara i perdre les seves possessions o bé 

presentar ell mateix una ferma de dret que aturava el procediment i que el 

remetia a la via judicial. En qualsevol moment del procediment els litigants 

tenien dret a presentar-ne. Així, el mecanisme els obligava a respectar les 

decisions de la jurisdicció local i trametia el cas al jutge. A partir d’aquest 

moment s’obria una via inquisitiva conduïda pel aquesta darrera figura. 

En darrera instància, un contenciós podia acabar en forma de subhasta 

pública, tant instigada pel batlle com pel jutge després d’un procés inquisitiu. El 

nombre de casos per deutes que acabaven així és més aviat reduït. 

 Les subhastes poden descriure’s com les vendes públiques controlades 

pel corredor, l'objectiu principal de les quals era la restitució dels deutes. 

Afectaven principalment béns mobles del demandat, tot i que la cort també 

podia segrestar els béns dels avaladors personals que havien endossat el 

contracte original1202. 

Les subhastes es registraven en els llibres notarials o en els volums de 

la cort. Tècnicament, en l’acta, l'escrivà anotava que un agent havia confirmat 

la celebració d'un encant. La descripció del mecanisme indicava la persona que 

l'havia sol·licitat i l'oficial que l'havia ordenat. Després de dur a terme la venda a 

la plaça de Caldes, l'agent era l'encarregat de repartir els diners obtinguts. Els 

grups de cobradors de deutes també quedaven indicats en el document. A la 

llista, cada cognom anava seguit de l'import que havia obtingut i, eventualment, 

una anotació relativa al motiu —la naturalesa del deute impagat— que l'havia 

forçat a presentar la reclamació. 

 A les subhastes, els oficials de la cort que, d'alguna manera, s'havien 

vist implicats en el plet, sovint també eren recompensats, a més dels creditors. 

Altres persones que voluntàriament o obligatòriament havien comparegut al 

procés també eren compensades.  
                                            
1201 Cal assumir que els denunciats que tenien diners en efectiu i rebien una empara no havien 
planificat de retornar-los al denunciant, perquè tal vegada ja n’havien pactat el lliurament a 
d’altres creditors. Intuïm que el coneixement que els financers tenien sobre la disponibilitat 
d’efectiu dels seus clients era força exhaustiu. 
1202 Aquesta facultat legal, anomenada benefici d'excussió, és interpretada per BORRELL, Antoni 
Maria, Dret civil vigent... op.cit., v.3, p. 451 i 455. 
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Si l'import obtingut amb la venda superava l'import que era objecte de la 

disputa, l'agent se'n quedava la resta per tal de liquidar d’altres deutes que 

afectaven els propietaris dels béns mobles que s'havien subhastat. 

 Tal i com s’ha explicat, aquesta seqüència, resumida en el gràfic 46, 

contemplava múltiples possibilitats d’acord i de negociació. Sovint, les 

alternatives no resolien del tot la causa i retornaven el litigi fins a un 

procediment anterior. La introducció d’aquestes mecanismes informals solia 

allargar els expedients per deutes durant llargs períodes de temps. 

 
Gràfic 46. Procediments en un contenciós per deutes a la cort jurisdiccional de 
Caldes de Malavella, s.XIV 

 

 
Font: Elaboració pròpia. 

  
11.1. Contenciosos per crèdits garantits amb penyora 

 
Al marge d’aquest marc processal, àmpliament majoritari, es 

documenten alguns procediments que forçaven el retorn de crèdits que havien 

estat garantits amb l’entrega d’una penyora. Sabem que atenent a diferents 

prohibicions eclesiàstiques, arreu d’Europa aquestes fiances s’ocultava a la 

documentació notarial. Tot i tenir en compte que els notaris encobriren aquesta 

pràctica, la seva escassa presència a la documentació pot respondre al fet que 

a mitjan segle XIV havien ja entrat en progressiu desús. 
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Tal i com s’ha explicat anteriorment, de les penyores reals -aquells béns 

que s’entregaven en usdefruit amb un caràcter voluntari i com a garanties 

d’alguns dels tipus de crèdit- gairebé només se’n té notícia gràcies als 

procediments de la cort específicament destinats a la seva execució. 

  Els procediments previstos en els litigis per deutes amb penyora 

avançaven cap a la fase executiva de forma gairebé immediata després del 

registrar-se un clam. Aquesta era, de fet, una de les funcions d’aquest tipus de 

crèdit: agilitzar els processos i confiar la finalització del litigi en la confiscació i/o 

venda de l’objecte dipositat. Creiem que aquesta és la raó per la qual gairebé 

l’únic indici que la documentació presta de les penyores és precisament, alguns 

tipus específics de subhastes públiques i, sobretot, un tipus d’avisos previs de 

la cort que els propis escrivans descriuen com a fadigues1203. 

A partir del moment del clam el deutor disposava de 10 dies per pagar i 

aturar el procediment d’execució sobre la penyora d’un crèdit. Aquest 

mecanisme sembla que estava basat en les normes introduïdes pel dret 

visigòtic1204. El batlle de Caldes era l’encarregat, a través d’una fadiga, de 

notificar que hom disposava d’aquest termini. Així, l’any 1364 el saig Arnau Bac 

comparegué davant de la cort testificant que havia fadigat una davantera d’una 

cadeneta d’argent a un Guerau Vilar, concedint-li 10 dies perquè l’aga treta e 

aia pagat so per que stà (és a dir, retornés el deute pel qual la cadena havia 

estat dipositada en penyora)1205. Altrament, havia advertit el saig, l’objecte 

hauria de ser venut.  

Cal dir que en els registres de cort de la baronia de Llagostera, al llarg 

del període 1328-1349, tan sols es localitzen 12 avisos d’aquest tipus. La 

proporció de fadigues per penyora augmentà en canvi entre 1350 i 1369, quan 

se’n localitzen fins a 20. Especialment remarcables són les actes corresponents 

a 1363-13651206, en què la documentació en proporciona 16 evidències.  

La forma més habitual d’executar els objectes dipositats era que el 

prestador (denunciant) els confisqués i que ni tan sols s’arribés a la subhasta 

                                            
1203 Vegeu una sèrie de fadigues d’aquest tipus a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 12, f. 
2v (1335-IV-3); CL 12, f.22r (1335-VI-5); CL 29, f. 114r (.1346-XI-13); CL 53, f.102v (1357-II-6).  
1204 POZO CARRASCOSA, Pedro del, "Les garanties del crèdit en els costums d’Orta" in VII 
Centenari dels Costums d’Orta… op.cit., p. 131. 
1205 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 70, f. 174r (1364-X-8).  
1206 Contigudes a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 70 (amb actes de cort entre 1363-
VIII-4 i 1365-VI-6).  
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pública. Tot i que no pot acreditar-se del cert en el cas estudiat, Marc Torras ha 

indicat que aquests procediments per penyores serien els propis de les corts 

del batlle, i que en canvi, quan es requeria de la intervenció judicial, el 

procediment generalment acabava en encant públic1207.  

En ocasions, la fadiga -és a dir, el dret del prestatari a recuperar els seus 

diners– consta al registre de cort un cop celebrat un encant públic. El 

procediment, en aquest cas, sembla haver-se efectuat amb celeritat i amb una 

mínima intervenció de l’aparell sancionador de la cort. Aquest per exemple fou 

el cas datat el 9 d’octubre del 1346, en què el corredor Ferrer Terrè anunciava 

que a instàncies de Guillem Vives venia una gramassa lívida que aquest darrer 

tenia en penyora de Pasqual Dorca per un préstec de 4 s.1208 El registre de la 

subhasta descriu que la fadiga havia durat deu dies i que un cop finalitzat 

aquest període s’havia dut a terme l’encant públic. Aquesta darrera acció 

possiblement s’hauria celebrat per tal de sancionar públicament que entre tots 

els creditors del denunciat, per prelació, no hi hagués algú amb més drets per a 

cobrar.  

  

                                            
1207 TORRAS SERRA, Marc, “Escrivanies judicials...” op.cit., p. 390. 
1208 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 29, f. 105r (1346-X-9).  
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12. ELS LÍMITS I L’EFICÀCIA DE LES CORTS JURISDICCIONALS EN ELS 
PROCESSOS CIVILS PER DEUTES1209 
 
  ¿Les institucions legals de la Catalunya baixmedieval van ser prou 

eficaces com per validar un volum ingent de contractes privats i encarregar-se 

de la seva posterior execució? Per abordar aquesta qüestió, central, el capítol 

focalitza en la maquinària de la cort jurisdiccional de Caldes de Malavella i en el 

seu paper com a reguladora dels contractes entre particulars. S’utilitza una font 

que és important, però com ja s’ha anunciat diverses vegades, resta encara 

poc estudiada: el registre de la cort del batlle. Es prenen en consideració 

determinades característiques de la cort que podrien haver-ne fomentat o 

debilitat l'activitat en relació al crèdit. S’avaluen els límits espaials d’aquesta 

institució i la seva rivalitat amb altres jurisdiccions. En segon lloc, es descriuen 

els diferents mètodes de registre de contractes i la relació d’aquests amb els 

mecanismes d'execució. Finalment es consideren la durada i el cost dels 

procediments de la cort jurisdiccional. El capítol analitza de quines maneres 

aquestes característiques podrien haver afectat la presa de decisions de la 

clientela de la institució. 

 
  12.1. Els límits de la batllia i els efectes sobre els contenciosos 
 
 A la cort de Caldes de Malavella, la jurisdicció contenciosa -és a dir, la 

jurisdicció que administrava els litigis entre particulars- s'ocupava de disputes 

contractuals entre els residents del territori de la cort. Per tant, els documents 

emesos a Caldes proporcionen informació sobre un domini territorial extens (la 

batllia o districte) que comprenia sis localitats: Caldes, Franciac, Santa Seclina, 

Caulès, Lloret i Tossa. A més, qualsevol persona física o jurídica, fos quin fos el 

seu origen, amb el qual un resident tingués un deute pendent o hagués 

incomplert aspectes d’un contracte, havia de presentar les seves reclamacions 

davant la cort local. Els no residents apareixen als registres, però actuant 

principalment com a demandants que requerien els mecanismes de la cort local 

per tal d'exercir els seus drets. 

                                            
1209 Aquest capítol recull algunes de les aportacions presentades a SALES I FAVÀ, Lluís, “Credit 
and nonpayment in late medieval Catalonia: court proceedings of Caldes de Malavella (1330-
50)”, Continuity and Change 29 (2014), p. 49-81. 
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 Cal assenyalar que, tot i formar part de la mateixa baronia que Caldes, 

en els plets de caràcter civil els residents dels territoris de Llagostera i de 

Cassà de la Selva a la pràctica eren tractats com a forasters no residents, i per 

aquest motiu són esmentats tan sols esporàdicament en els llibres de Caldes. 

Tot i formar part d'un mateix estat baronial, participaven en les al·legacions 

presentades a la vila sota les mateixes condicions que les persones que 

pertanyien a altres dominis senyorials. Això sí, podien actuar com a 

demandants en qualsevol moment. Però en el cas de registrar un contracte a la 

cort local, el foraster, que normalment anava acompanyat d'algú de Caldes, es 

veia obligat a jurar lleialtat als costums locals (fur). Només en aquest cas, en 

una demanda posterior el deutor no resident podia procedir com a resident del 

districte. 

 En aquest sistema, les competències jurisdiccionals de la cort local eren 

exercides sobre tots els residents del territori que restava sota el seu control. 

Els remences, els homes lliures, els eclesiàstics i la noblesa estaven subjectes i 

recorrien, tots ells, a la mateixa cort. A més, la institució no excloïa participants 

específics per motius ètnico-religiosos, i per exemple els jueus de Girona també 

eren actors dels litigis, principalment com a demandants. Fins i tot els senyors 

territorials i els seus representants feien servir de forma rutinària els 

mecanismes jurisdiccionals compartits per tal de resoldre disputes derivades de 

l'incompliment de contractes i obligacions. Un exemple revelador és el cas 

registrat el 8 de juny de 1349, en què Pere Revelí, saig que actuava sota les 

ordres del senyor jurisdiccional Pere de Montcada, en resposta a una demanda 

presentada per Berenguer Riera —batlle administrador de la cambra del 

Monestir de Sant Pere de Galligants, a la ciutat de Girona— va retenir tots els 

cereals propietat de Saura Nicolau, de la localitat de Franciac (dins el districte 

de Caldes). Nicolau no havia pagat un deute a la casa religiosa1210. Tal i com 

es descriu abastament en el proper capítol, la cort dels Montcada es convertí 

en un recurs important per a les senyories amb escassa presència al territori i 

que buscaven l'execució dels deutes dels seus clients i/o serfs. 

 Les accions de la cort estaven limitades per fronteres geogràfiques ben 

conegudes per tothom. En cas de les empares, la cort només podia actuar 

                                            
1210 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 565, f. 91r (1349-VI-8). 
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sobre els béns mobles o les terres del demandat que es trobaven dins 

d'aquestes fronteres1211. N'és un exemple el cas de Jaume Vendrell i Jaume 

Mataró, de Caldes, que van retenir tota la cendra propietat de Guillem Guerau, 

de Girona, explícitament “tota la que posseïa dins la batllia de Caldes”1212. 

Entre el mes de juliol de 1342 i el mes de juliol de 1343, sabem que es 

van presentar 530 clams a la cort de Caldes (cf. taula 76). Es tracta 

principalment de residents d'espais jurisdiccionals externs (el 85%, 314 dels 

quals provinents de Girona). No sorprèn en canvi que tots els demandats fossin 

de Caldes, Franciac, Santa Seclina, Caulès, Lloret i Tossa, ja que aquestes 

localitats representen el territori sobre el qual la cort tenia jurisdicció. Aquest 

mateix patró també es fa evident en altres anualitats senceres que s’han pogut 

analitzar (1346, 1359 i el període d'agost de 1363 a agost de 1364). Els únics 

impediments que tenien els demandants per acudir a la cort eren la distància i 

el cost d'oportunitat. L'evidència mostra que gairebé tots els demandants 

provenien de poblacions situades dins un radi de 20 quilòmetres de Caldes. Els 

demandats invariablement residien a la regió en què els oficials de Montcada 

podien complir les seves obligacions legítimament. 

 
Taula 76. Llocs de residència dels denunciants i denunciats en clams activats a 
la cort de Caldes de Malavella  
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 D
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veïnats Caldes 10 40 4 38 3 33 9 15 
vila de Caldes 44 122 22 89 20 55 21 57 
Franciac 5 62 1 52 7 10 0 1 
Santa Seclina 4 26 2 12 2 2 4 2 
Caulès 4 32 2 30 0 7 1 1 
Lloret 6 99 10 88 0 0 0 0 
Tossa 3 148 5 21 0 0 0 0 
Cassà S. 1 0 2 0 1 0 1 0 
Llagostera 6 0 3 0 4 0 0 0 
Girona 314 0 187 0 53 0 31 0 
Barcelona 1 0 2 0 0 0 0 0 
Blanes 100 0 40 0 0 0 0 0 
altres 30 0 31 0 9 0 10 0 

                                            
1211 Fins i tot les persones que no tenien béns, les més pobres de la comunitat, podien ser 
perseguides.  
1212 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 29, f. 34v (1346-I-21). Les cendres, amb propietats 
alcalines, tenien entre d’altres la funció de fixar el color dels draps en la indústria del tenyit.  
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desconegut 2 1 21 2 9 1 0 1 
Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries notarials de Caldes-Llagostera (AHG). 

 

 Una anàlisi detallada de la taula 76 mostra que els anys 1359 i 1363-64 

els demandats de Tossa i Lloret van desaparèixer per complet. No es va 

presentar cap demanda contra individus d’aquests llocs a la cort de Caldes. 

Apareix amb força l’evidència que la institució ja no tenia jurisdicció sobre 

aquestes localitats. De fet, se sap que la jurisdicció de Tossa havia estat 

assignada al Monestir de Ripoll l'any 1348, i la de Lloret s'havia transferit a la 

pabordia de la catedral de Girona l'any 1357. En ambdós casos, les cessions 

s'havien dut a terme després de perllongats conflictes jurisdiccionals amb la 

família Montcada 1213 . Les alienacions de jurisdiccions —a causa de la 

competència entre senyories, àvides de guanyar control territorial— afectarien 

la baronia de Llagostera durant tot el segle XIV. 

 La separació de Tossa i Lloret del districte de Caldes i de la baronia de 

Llagostera en el seu conjunt, va tenir un efecte immediat sobre el material 

litigiós que es localitza als llibres de la cort. Els demandants sabien que, per tal 

de demandar algú d'aquestes dues parròquies o bé embargar-ne els béns, ara 

havien d'acudir a les corts jurisdiccionals controlades per la catedral de Girona i 

el monestir de Ripoll. Cap d'aquestes dues institucions han preservat registres 

de la cort d’aquests llocs, i tampoc no coneixem la ubicació física de la 

infraestructura. Tal vegada aquesta desintegració d'una gran unitat 

jurisdiccional podia haver dissuadit alguns comerciants d'acudir a les 

institucions centrals de Caldes. Es podien sentir dissuadits pel fet que ara era 

una institució competent en una regió més petita, amb una producció i 

demanda no tan importants. Tanmateix, la frenada del comerç després de la 

Pesta Negra és una explicació complementària a la reducció general de 

l’activitat observada a la taula precedent. 

 S'ha de concloure que, en el cas de Caldes de Malavella, la 

fragmentació de la jurisdicció no fou necessàriament un obstacle per al comerç 

i l'execució de contractes, o per a la integració de mercats. Basant-nos en 

l'evidència dels llibres de la cort, el vincle econòmic entre Girona i Caldes de 

Malavella, per exemple, es va mantenir sòlid mentre una única cort aplicà 

                                            
1213 Vegeu l’epígraf 4.8 del capítol 4. 
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normes jurisdiccionals dins de límits precisos, fins i tot encara que aquests 

canviessin al llarg del temps. 

 
   12.2. Hi va haver competència entre les corts? 
 

Dins la baronia de Llagostera, un únic titular senyorial tingué la 

jurisdicció sobre la gama sencera d'afers legals durant la major part del segle 

XIV. En aquest sentit, hi poden haver pocs senyals obvis de superposicions de 

jurisdiccions dins la baronia. Ara bé, la cort local interactuava amb corts 

externes i, especialment, amb els tribunals que ostentaven jurisdiccions menors 

-principalment per afers eclesiàstics- sobre la baronia de Llagostera. El cas 

pràctic de Caldes de Malavella ens permet d’analitzar com interactuaven les 

diferents jurisdiccions. 

Les dues corts més importants que actuaven des de la ciutat de Girona i 

s'esmenten amb freqüència en els procediments de Caldes eren la cort del 

veguer reial i la cort del bisbe. Aquestes no eren institucions locals. La primera 

era competent en els districtes reials del nord-est de Catalunya (Caldes no es 

trobava en el domini reial, però hi havia estat fins el 1323). La segona, 

competent a tot el bisbat, actuava aplicant sancions eclesiàstiques, per 

exemple les excomunions. A les fonts estudiades també apareixen notificacions 

de corts de districtes propers, com per exemple de Vidreres o de Sils. Cal dir 

que no tenim la documentació original coetània emesa per aquestes darreres 

institucions; en tenim notícies a través d’altres instàncies, com ara els llibres de 

la cort de Caldes. 

Les interaccions entre corts poden ajudar a explicar, en primer lloc, una 

característica important dels procediments: que algunes retencions de béns no 

vagin precedides de cap demanda, o com a mínim de cap demanda 

presentada a la cort de Caldes de Malavella. De vegades, l'objecte contra el 

qual es dictava una empara era clarament la propietat d'un foraster, 

especialment algú d'una població propera controlada per un altre baró. Moltes 

dels individus residents al districte de Caldes tenien aquests objectes com a 

resultat d'una comanda (un dipòsit de diners, cereals o bestiar) o d’un préstec 

simple. En aquests casos, el creditor dictava una retenció de les pertinences 

d'un client morós que estaven en poder d'un tercer. El 19 de setembre de 1348, 

Ponç Perpinyà, de Caldes, va sol·licitar la retenció de totes les teles de lli que 
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Guillem Botet, sastre, tenia a la batllia però que en realitat eren propietat d'en 

Vilar, de Vidreres1214. Aquesta localitat es troba a pocs quilòmetres al sud-oest 

de Caldes i pertanyia al domini jurisdiccional dels vescomtes de Cabrera. 

Semblaria que Ponç Perpinyà havia demandat l'home de Vidreres, i Guillem 

Botet, en aquest context, es convertia en víctima col·lateral. És molt possible 

que s’haguessin activat procediments previs a aquesta demanda davant la cort 

jurisdiccional local competent a Vidreres. En aquest cas, dues corts adjacents 

van cooperar per tal de retenir els béns d'un deutor. Això era factible quan les 

dues institucions tenien interès en l'acusació i, naturalment, la petició específica 

havia estat lliurada, generalment per correspondència, des d'una cort a l'altra. 

Centrem-nos de moment en aquestes peticions entre corts. Els habitants 

de Caldes visitaven Girona amb certa regularitat per anar al mercat setmanal, i 

podien registrar un cert nombre de contractes a les oficines dels notaris públics 

que operaven a la ciutat. En cas d'impagament, les actes notarials emeses a 

Girona es podien presentar com a prova a la cort del veguer o a la cort del 

bisbe. No obstant això, un dels obstacles d'aquestes demandes era el fet que 

les institucions gironines no podien exercir directament la seva jurisdicció sobre 

els habitants de Caldes. Aquestes corts havien d'obligar l'autoritat adequada a 

satisfer les peticions dels demandants. Elaboraven lletres dirigides als oficials 

de Caldes, com la que va emetre la cort del bisbe l'any 1345: en aquest escrit 

s'ordenava a la cort local que obligués tres homes, Ramon Oloart, Pere Martí i 

Guillem Eixandri, a pagar un deute de 113 s. a Bonanat Tornavells, de Girona, 

en un termini de 10 dies1215. La carta afirmava que, un cop pagat el deute, els 

tres quedarien exonerats de la sanció d'excomunió sol·licitada per Tornavells. 

Una altra lletra, emesa per la cort de Caldes l'any 1363 i dirigida a la cort 

de Vidreres, notificava als seus oficials que el comerciant Guillem Vives, a qui 

ja coneixem, havia demandat Margarida, dona de Guerau Torrent, de Vidreres, 

per un deute de 92 s. corresponents a un lloguer. Caldes amenaçava Vidreres: 

si l'incompliment del contracte no es resolia en un termini de 20 dies, la cort de 

Caldes decretaria una marca, una ordre general de confiscació de tots els béns 

que eren propietat dels homes de Vidreres1216. 

                                            
1214 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 565, f 36v (1348-IX-19). 
1215 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 29, f.18v (1345-XII-7). 
1216 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 70, f.71r-71v (1363-XII-22). 
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Dotzenes de cartes com aquesta farceixen els llibres de la cort durant el 

període estudiat. Són un símptoma inequívoc de cohabitació institucional tot i la 

fragmentació generalitzada de les jurisdiccions. La majoria de lletres de 

sol·licitud es tramitaven satisfactòriament, però en alguns casos se n’havien 

d’emetre de noves per a resoldre la situació. L'any 1353 un jueu de Girona 

anomenat Bellhom Falcó va revocar una carta de sol·licitud que havia emès la 

cort del veguer temps enrere i en què instava la cort de Caldes a obligar 

Berenguer Riera a satisfer un pagament. El missatge indicava que el demandat 

quedava alliberat excepte pel fet que Riera encara devia diners al jueu per 

altres contractes crediticis posteriors que encara no eren objecte de disputa1217. 

A banda d'exigir la col·laboració entre corts, un escenari jurisdiccional 

fragmentat produïa d’altres efectes: obligava els litigants a ser capaços de 

negociar en el marc d’un sistema complex. Un ‘hàbil ús de les estructures 

legals en defensa dels drets i dels interessos privats' -tal i com ha definit Chris 

Briggs les estratègies de la pagesia anglesa en els plets- creiem que també és 

ben aplicable per al nord-est de Catalunya a la baixa edat mitjana1218. Jaume 

Geronès, de Caldes de Malavella, va fermar el dret en una demanda en què el 

denunciant Bernat Massot, mercader de draps de Girona, ja havia instigat una 

retenció de béns a la cort de Caldes. Aquest procediment específic, la ferma de 

dret, ja sabem que impedia que es duguessin a terme d’altres accions en 

aquest contenciós, o que s’obrissin causes anàlogues per aquest mateix motiu 

en d’altres instàncies. Precisament aquesta darrera causa ja s’havia incoat en 

una altra cort: “L'esmentada ferma de dret entra en vigor fins que Bernat retiri 

Jaume [és a dir, conclogui la demanda contra ell] de la cort del bisbe de Girona, 

on el primer havia demandat el segon per un deute”1219. La vista del mateix plet 

en corts diferents sembla pràctica comuna en la litigiositat baixmedieval. En 

alguns contextos, aquest comportament es pot explicar per les competències 

jurisdiccionals superposades de diferents corts, que competien entre elles per 

tal d’intervenir en litigis lucratius o simbòlicament importants. Ara bé, la pràctica 

                                            
1217 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 46, f. 118v (1353-XII-16). 
1218 CHRIS, Briggs, "Seigniorial control...” op. cit., p. 399. 
1219 Predictam iure firmam ei facit donec ipse Bernardo abstraxerit dictum Iacobum a curia 
officialis domini Episcopi Gerunde, in quam ipsum detinet ratione illus debiti per qua dicta 
empara facta extitit. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 17, f. 71v (1340-VII-21). 
Vegeu més detalls sobre aquest procediment en l’epígraf 12.5 d’aquest mateix capítol. 
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també podria reflectir la capacitat de determinats individus o grups d'aprofitar la 

varietat de jurisdiccions a l’abast per tal de resoldre els seus contenciosos1220. 

Tot i que no hi ha cap evidència directa al respecte, s’ha d'esmentar la 

possibilitat que algunes demandes fossin presentades simultàniament a la cort 

de Caldes i a la cort d'un altre districte jurisdiccional on el morós tingués béns 

que es poguessin retenir. Si el contenciós s'havia de tramitar en aquesta 

segona cort, fora de Caldes, això produiria que quedessin processos 

incomplets en els llibres de la cort local, on per exemple un clam s'inscriuria tan 

sols una vegada per no tenir d’altra continuïtat. Els denunciants podien en 

aquest sentit intentar resoldre les disputes en el seu propi districte, però també 

en d'altres1221. 

Els exemples analitzats indiquen cooperació entre corts a pesar de la 

fragmentació de les jurisdiccions i sobretot de la diversitat dels seus titulars. 

Aquesta cooperació tenia lloc en benefici dels demandants, i també fomentava 

la integració comercial i l'estabilitat en el sistema financer local. Ara bé, seria 

ingenu presentar una imatge excessivament positiva de l'eficàcia dels 

procediments de la cort. Les corts eren institucions integrades en un context 

feudal, subjectes a fortes pressions dels senyors i dels estrats més benestants 

de la comunitat. Hi ha evidències que suggereixen que les corts podien ser 

reticents a fer complir sol·licituds externes quan l’assumpte derivava de 

conflictes entre senyories o dels interessos de les elits1222. D'altra banda, tot i 

que no hi ha proves concloents al respecte, pot afirmar-se que els habitants de 

Caldes i els forasters implicats en negocis amb els locals podien haver-se 

aprofitat d'aquesta integració relativa entre institucions. Hi ha indicis que 

apunten que els litigants triaven la cort que els donava més probabilitats d'èxit 

en els seus plets, i que fins i tot presentaven la mateixa demanda en tribunals 

diferents a la vegada, senyal de la perícia legal d’alguns individus. 

 

                                            
1220 Per característiques similars a les corts angleses del període, vegeu GUTH, Delloyd J., 
"Enforcing late-medieval law: patterns in litigation during Henry VII’s reign", in BAKER, J.H (ed.), 
Legal records and the historian. Papers presented to the Cambridge Legal History Conference, 
7-10 July 1975, and in Lincoln’s Inn Old Hall on 3 July 1974, Royal Historical Society, Londres, 
1978, p. 82 i 96. 
1221 Sobre l’elecció de les corts en funció de la rapidesa i eficàcia, vegeu BRIGGS, Chris, "Manor 
court procedures...” op.cit. 
1222 Vegeu per exemple RIERA I PAIRÓ, Albert, "Deutes insatisfets i dret de marca: l'exemple de 
Bàscara al segle XIV", Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos, 29 (1996), p. 79-96. 
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12.3. Mètodes de registre de contractes i la seva connexió amb els 
plets 
 

El que s'ha anomenat revolució comercial medieval difícilment s'hagués 

produït sense determinades innovacions institucionals. L'espectacular 

creixement del comerç i la disponibilitat de crèdit requerien fonaments 

institucionals apropiats. A les regions situades al voltant del Mediterrani 

occidental, les institucions clau van ser, d'una banda, els protocols notarials 

(per al registre de contractes) i, de l'altra, un sistema jurisdiccional —basat en 

la cort del batlle— prou eficient com per garantir els drets de totes les parts. 

 Sabem que les petites poblacions escenaris de la comercialització foren 

un dels espais en què els senyors fomentaren les innovacions institucionals. En 

aquest punt, l'anàlisi de les viles-mercat i les seves relacions econòmiques amb 

els masos de l’entorn ha de posar èmfasi en el paper clau dels notaris i de les 

corts jurisdiccionals. Tal i com confirmen els registres catalans dels segles XIII, 

XIV i XV, l'ús d'aquestes dues institucions per a tot tipus de contractes s'havia 

convertit en pràctica habitual. Però les corts i els notaris públics eren 

estructures potser més integrades del què pot suposar-se a priori. 

 Els investigadors dedicats a l'estudi dels contractes privats i la seva 

execució constatem que en el marc de les corts de jurisdicció civil es poden 

distingir dues àrees separades: una jurisdicció contenciosa o litigiosa, que tenia 

l'objectiu de perseguir deutors morosos, però també una jurisdicció graciosa, 

que oferia un marc de registre alternatiu al registre notarial ordinari1223. Tot i 

que aquest bloc de la tesi se centra en la primera, analitzem breument l’àmbit 

de la jurisdicció graciosa. 

La jurisdicció graciosa permetia registrar obligacions; per tant, 

instruments públics similars als debitoris que eren susceptibles de ser objecte 

d'accions punitives de la cort de forma més o menys automàtica. La cort de 

Caldes permetia a tots els habitants del districte registrar obligacions derivades 

de nous contractes o d'acords per l'emissió de deute. No se seguia cap 

procediment jurisdiccional immediat després del registre, tot i que l'impagament 

implicava l'activació, directa, d'un plet. Les obligacions són documents en què 

l'escrivà anotà que una persona o un grup havia promès, davant la cort, de 

                                            
1223 Vegeu CLAUSTRE, Julie, "Introduction" in IDEM (ed.), La dette et le juge... op.cit., p. 9-14. 
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complir una obligació específica i, en cas d’incompliment, compensar la 

institució amb una multa. Aquesta obligació podia ser la compareixença davant 

la cort o l'execució d'una ordre, però tot sovint consistia a retornar un deute 

derivat d'un contracte privat. La prestació d’un jurament davant del batlle 

completava la promesa. S’ha de tenir en compte que el batlle representava la 

institució encarregada d'assegurar el compliment de totes les clàusules 

especificades. 

En una obligació davant la cort, el mecanisme principal que sancionava 

la intercessió del batlle en cas d'incompliment de contracte era la pena de terç, 

que implicava, davant d’un eventual impagament, una multa corresponent a 

una tercera part de l'import del deute. El 20 de març de 1346 Bernat Rabassa, 

de Caldes, com a deutor principal, i els seus dos veïns Pere Geronès i Guillem 

Dorca, es van comprometre a retornar els 20 s. a Francesc Mateu1224. Rabassa 

havia demanat un préstec. Reconeixia que, en el cas que no retornés els diners 

abans de Pasqua, seria sancionat amb una tercera part del deute pendent. Una 

anotació al marge indica que l'obligació prèviament reconeguda davant la cort 

fou cancel·lada amb el consentiment de totes les parts, atès que el pagament 

s'havia fet a temps. A Caldes de Malavella, les obligacions comprenen entorn 

d’un 60% del conjunt d documents registrats als llibres de la cort. Això posa de 

manifest el fet que els contractes nous —i no només els procediments en 

demandes per deutes— estan abundantment documentats en aquestes fonts 

jurisdiccionals. 

Tot i aquest ús dels llibres de la cort, el notari encara registrava més 

contractes cada any. Quina és doncs la raó de ser d'aquest doble conjunt de 

registres? La coexistència de notari i cort conformava un sistema integrat i 

eficaç o, al contrari, generava desequilibris i impedia que alguns individus 

executessin els seus contractes? S'ha de dir que a Caldes de Malavella, com 

gairebé a tot arreu al nord-est rural de Catalunya, el baró tenia el monopoli 

sobre els scriptoria notarials i de la cort. S’ha observat anteriorment que un 

contracte a la mateixa persona establia les dues institucions. Per tant, un 

mateix escrivà gestionava ambdós registres1225. Tot i que aquest control unificat 

                                            
1224 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 29, f. 51v (1346-III-20). 
1225  Vegeu ADROER PELLICER, Maria Àngels; MATAS BALAGUER, Josep, “Sobre la propietat...” 
op.cit., p. 511. Vegeu també TORRAS SERRA, Marc, “Escrivanies judicials...” op.cit., p. 361-370. 
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potser ajudava a millorar el flux d'informació, no explica com funcionava el 

sistema a la pràctica. Per què hi havia dues institucions diferents capaces de 

desenvolupar una mateixa funció?1226 

Clarament, els debitoris notarials s'assemblen molt a les obligacions dels 

llibres de la cort. Per a casos de deute, el mecanisme dels dos documents era 

més o menys el mateix: A prometia fer un pagament a B en un termini 

determinat. Però hauríem d'assenyalar-ne les diferències. En primer lloc, els 

debitoris no eren sancionats directament pel batlle i, per tant, no estaven 

subjectes a la pena de terç. En segon lloc, mentre que les obligacions de la cort 

possiblement no tenien costos de registre, els debitoris es taxaven d'acord amb 

les ordenances locals1227. Els investigadors estan d'acord en el fet que, en 

general, l'emissió de documents bàsics era barata. L'avantatge més important 

era que en un debitori simple es podien agregar més clàusules, a petició de les 

parts, incrementant-ne progressivament el cost. Les clàusules que, de fet, se 

solien afegir als debitoris derivats de contractes de crèdit eren l'aplaçament del 

pagament en un acord sobre terminis, l'aplaçament del pagament sense un 

termini concret ('per acord de les parts'), o la prestació d’avals. Finalment, tot i 

que els debitoris normalment esmenten la naturalesa del contracte, les 

obligacions de la cort, molt més lacòniques, rarament ho fan. 

Els contractes nous normalment s'inscrivien bé al registre notarial, bé al 

llibre de la cort. Només ocasionalment les parts acordaven d’assentar el 

contracte a l'oficina del notari i a la del batlle, a la vegada. Sembla ser que, a la 

pràctica, els vilatans i pagesos podien recórrer lliurement a la institució que 

millor s'adaptava als seus interessos (amb tota seguretat, la confiança entre les 

parts era determinant en aquesta elecció). Els registres d'una institució 
                                                                                                                                
Alguns exemples d’arrendaments compartits (notaries i escrivanies de cort) van ser recollits per 
FERRER MALLOL, Maria Teresa, "Les escrivanies públiques d'Alacant, Elx, Oriola i Guardamar", 
in SANS I TRAVÉ, Josep Maria (ed.), Estudis sobre història de la institució notarial a Catalunya en 
honor de Raimon Noguera, Fundació Noguera, Barcelona, 1988, p. 115-131. 
1226 Sobre el creixement simbiòtic de notaries i corts jurisdiccionals – estimulades per l’extensió 
del crèdit - vegeu LORD SMAIL, Daniel, "Notaries, courts and the legal culture of late medieval 
Marseille", in REYERSON, Kathryn; DRENDEL, John (eds.), Urban and rural communities in 
medieval France (Provence and Lenguadoc, 1000-1500), Brill, Leiden-Boston, 1998, 
especialment p. 34-43. L’autor defensa que la consolidació de les corts va estimular-se més per 
la demanda de crèdit per part dels consumidors que no pas per les polítiques específiques de 
les senyories.  
1227 Sobre la taxació de documents derivats de la jurisdicció graciosa, vegeu GARCÍA MARSILLA, 
Juan Vicente, Vivir a crédito...op.cit., p. 76 i també FURIÓ, Antoni, “Endettement paysan et crédit 
dans la péninsule ibérique au bas moyen âge" in BERTHE, Maurice (ed.), Endettement paysan... 
op.cit., p.145. 
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rarament fan referència als de l'altra, però de vegades les obligacions 

assenyalen que el notari no havia emès cap instrument prèviament. L'any 1364 

Pere Riurans, Pere Riera, Pere Pradell i Ferrer Cendra, de Caldes, van 

prometre davant la cort retornar 100 s. a Saura Pertegàs el següent mes 

d'agost1228. El deute s'havia generat per un préstec sine instrumenta (sense cap 

document), és a dir, el notari no havia fet cap tràmit previ amb aquell contracte 

específic. En general es pot dir que els debitoris es produïen quan es treballava 

amb imports més elevats, atès que s’hi podien proposar més garanties, tant per 

al deutor com per al prestador, que no pas les obligacions de la cort. 

El notariat i les corts van evolucionar amb el pas del temps en una 

estreta col·laboració. A banda de fer complir els acords contractuals celebrats 

amb el notari, les corts havien desenvolupat un sistema de registre gratuït 

sancionat pel batlle. En conseqüència, aparentment existia poc marge per als 

contractes estrictament orals, almenys d’un cert volum monetari.  

 Després de reavaluar les dues formes en què es podia registrar un 

contracte, el capítol torna a centrar-se en la seva execució.  

 Un contracte podia veure’s afectat per incompliments. Com s'ha indicat, 

l’acompliment dels acords entra dins l'àmbit de la jurisdicció contenciosa o 

litigiosa, que permetia que els actors litiguessin per crèdits pendents o 

clàusules contractuals que no s'haguessin respectat completament. En aquest 

sentit, es podien iniciar plets per crèdits que s'havien inscrit prèviament als 

llibres de la cort com a obligacions en aquesta mateixa institució, com a 

debitoris notarials, o fins i tot per crèdits que originàriament no havien implicat 

cap contracte formal. Un exemple del primer cas és l'obligació registrada el 8 

de juliol de 1342, quan un Pere Reynes, de Tossa, va prometre Pere Tortosa 

de Queixàs, el mercader gironí, que pagaria 50 s. 9 d. que devia per uns draps 

comprats a crèdit1229. El deute possiblement constava en el llibre de comptes 

de Tortosa de Queixàs. El pagament havia de tenir lloc el 10 de febrer de 1343. 

En no haver cobrat, el 19 de maig de 1343 Pere Tortosa va presentar una 

demanda contra el seu client per un import de 50 s.1230  

                                            
1228 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 70, f. 119r (1364-VI-4). 
1229 Vegeu aquesta obligació a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 23, f. 2v-3r (1342-VII-8). 
1230 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 23, f. 112r-115v (1343-V-19). 
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 En canvi, un exemple del segon cas el datem el 30 de gener de 1346, 

quan es va registrar un debitori que derivaria en un plet. En aquella data, Pere 

Pradell, Guillem Pradell i un tercer home es van comprometre a pagar 63 s. a 

Bonanat Bordils també per l'adquisició de draps a crèdit1231. Quatre mesos més 

tard, el 8 de maig, el draper Bordils es dirigia a la cort informant que encara 

estava pendent de cobrar la totalitat del deute1232. 

  El sistema de cort sembla que actuà de manera idèntica en demandes 

sense documentació prèvia, com la que es descriu en una citació que el batlle 

de Caldes va enviar al cavaller Guillem de Lloret, en què s'anunciava que Pere 

Huguet, veí de Girona, havia presentat una demanda de 36 s. contra ell. 

Huguet intentava persuadir la cort que li devien aquest import per un 

arrendament de bestiar, tot i que l'acord no s'havia registrat formalment. El 

batlle de Caldes ordenà a Guillem de Lloret que saldés el deute amistosament 

en un termini de 26 dies (el termini habitual atorgat als cavallers), sota 

l'amenaça de procedir contra ell i les seves pertinences1233. Ara bé, la manca 

de proves escrites era un obstacle afegit per a l'execució dels contractes. 

Implicava que el sistema jurisdiccional potser havia d’acabar considerant 

d’altres proves del deute, menys imparcials, com per exemple la declaració de 

testimonis. El clam o el requeriment als demandats, en tot cas, sembla que 

s’activava d’ofici. 

 La majoria d'aquestes súpliques no agafaven els demandats 

desprevinguts, perquè des del moment en què el contracte es registrava, el 

prestatari era conscient dels mecanismes que, més endavant, l'obligarien a fer 

el pagament. La majoria dels documents que registraven deutes anticipaven, 

en el seu redactat, la possibilitat de presentar demandes contra els deutors en 

cas d'impagament. És a dir, quan un dels actors d'una relació creditícia 

reconeixia un deute envers el seu creditor mitjançant una obligació de la cort o 

també amb un debitori notarial, estava assumint que tard o d’hora podia ser 

sancionat per aquesta cort en un plet. De fet, l'acceptació de clàusules com la 

                                            
1231 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 28, f. 27v (1346-I-30). 
1232 AGH, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 29, f. 65r-65v (1346-V-8). 
1233 Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 17, f. 54v (1340-VI-6). 
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pena de terç a les obligacions era un reconeixement implícit de la capacitat del 

batlle de regular els contractes1234. 

 
 12.4. L'eficàcia de les corts. Una qüestió de temps? 
  

Les corts jurisdiccionals, eren ràpides o bé lentes, a l'hora d'obligar els 

demandats i executar les sentències? Quins eren els efectes d'aquestes 

característiques sobre l’actitud dels demandants? No hi ha cap estudi sobre 

aquesta matèria per a Catalunya, però els motius d'aquest buit historiogràfic 

són fàcilment comprensibles. El fet que les anotacions relacionades amb una 

disputa específica estiguin escampades pels llibres de la cort, combinat amb la 

conservació fragmentada d'aquests llibres, fa difícil de calcular les durades de 

l'execució dels contractes. Aquest apartat també argumentarà que un exercici 

d'aquest tipus corre el risc d'arribar a conclusions anacròniques, en part perquè 

l'ús de la cort en casos d'impagament no sempre podia ser indicatiu de la 

necessitat de cobrar immediatament. Tal i com s’ha indicat en l’anterior capítol, 

la seqüència de les fases de l'execució de contractes també podia veure's 

subjecta a nombroses variacions, especialment atès el paper dels acords 

privats. Hi ha innombrables casos en què la cort permetia acords d'aquest 

tipus. Per exemple, el 21 de febrer de 1345 un Pere Morell, de Caulès, es va 

comprometre davant la cort, sota pena de 20 s. de multa, que en menys de 8 

dies arribaria a algun tipus d’acord sobre un deute de 50 s. amb Pere Cases. 

Sovint aquests acords no implicaven la conclusió del cas, sinó que simplement 

feien que el litigi tornés a una fase procedimental anterior. De fet, l'ús d'aquests 

mecanismes informals perllongava els litigis per deutes durant períodes de 

temps més llargs1235. 

                                            
1234 Vegeu DE DOU Y DE BASSOLS, Ramon Lázaro, Instituciones del derecho... op.cit., v.6, p. 396-
397. 
1235 A les corts dels manors anglesos la transferència d’un contenciós a l’àmbit informal era 
permesa a través d’una llicència senyorial específica, taxada, que en alguns casos s’anomena 
licentia concordandi. Alternativament, els litigants podien acordar un dia per a pactar (dies 
amoris) per tal d’intentar trobar una solució externa a la cort. Sobre aquests mecanismes, 
vegeu POOS, L.R; BONFIELD, Lloyd (eds.), Select cases in manorial courts, 1250-1550: Property 
and family law, Selden Society, Londres, 1998 i també BRIGGS, Chris, Rural credit, debt 
litigation and manor courts in England, c.1290-c.1380, Tesi doctoral parcialment inèdita, 
University of Cambridge, Cambridge, 2003, p. 87-116. Sobre negociació extrajudicial en 
contenciosos de caràcter comercial, vegeu KAGAN, Richard, "A golden age of litigation: Castile, 
1500-1700" in BOSSY, J. (ed.), Disputes and settlements: law and human relations in the West, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1983, p. 153; RAWCLIFE, Carole, “’That kindliness 
should be cherised more, and discord driven out': the settlement of comercial disputes by 
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 En aquest sentit, qualsevol intent de reconstruir el període de temps que 

tardava la cort a obligar al compliment de contractes individuals podria resultar 

un exercici anacrònic. Cal assenyalar que no totes les demandes per deutes 

pendents es registraven immediatament quan havia vençut el termini de 

pagament. A més, per entendre completament quan i per què els demandants 

decidien demandar algú, s’ha de tenir en compte el tipus d'acord o contracte 

creditici del qual derivava la disputa. Per exemple, normalment els creditors 

eren més tolerants davant les demores en el pagament en un contracte per 

draps comprats a crèdit, que no pas quan els deutors incomplien els 

pagaments de les pensions censals. Cal dir que només es poden avaluar la 

durada dels contractes i la seva execució quan es disposa de protocols 

notarials i llibres de la cort coetanis. Com s’ha vist, les demandes davant la cort 

normalment no especificaven l'acord original en què es basava el plet. Quan 

sigui possible, l'anàlisi de la cronologia de les demandes també s'ha de centrar 

en el grau d'interdependència o de confiança entre les parts. 

 En fases més avançades d'un plet, tal i com ja s'ha suggerit, la 

negociació causava retards o fins i tot l’extensió dels procediments a la cort. 

Resulta evident que les primeres fases dels litigis (clams i empares) eren molt 

més freqüents que els mecanismes posteriors. En aquest sentit, a Caldes, 

només el 16,7% dels 530 deutes pendents denunciats a la cort entre juliol de 

1342 i juliol de 1343 i un 11,7% dels 332 clams presentats el 1346 van tenir 

algun tipus de continuïtat en una fase posterior d’un contenciós dins l'any 

següent al de la primera anotació (és a dir, en els períodes de juliol de 1343 a 

juliol de 1344, i 1347)1236. El gràfic 47 indica fins a quin punt les demandes i els 

embargaments preventius de béns eren els procediments més habituals. 

Normalment anaven seguits de procediments extrajudicials que ja no requerien 

que la cort implementés mesures més dràstiques. 

                                                                                                                                
arbitration in later medieval England" in KERMODE, Jennifer (ed.), Enterprise and individuals in 
fifteenth-century England, Sutton Publishing Ltd., Stroud, 1991, p. 99-103; HEYN, Udo, 
Peacemaking in Medieval Europe: a historical and bibliographical guide, Regina Books, 
Claremont, 1997; REYERSON, Kathryn L., "'In pace et sine lite': methods of resolution of 
indebtedness outside the court system", Russian History, 28, 1 (2001), p. 315-324; KLERMAN, 
Daniel, "Settlement and the decline of private prosecution in thirteenth-century England", Law 
and History Review, 19 (2001), p.1-65. 
1236 Atenent als costums territorials, l’empara havia de ser activada dins de l’any següent 
després de la data de presentació del darrer clam. Vegeu l’epígraf De iudicis et firmis iuris a 
COBOS FAJARDO, Antoni (ed.), Costums de Girona... op.cit., p. 63 i també p. 221. 
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Gràfic 47. Nombre de procediments activats a la cort de Caldes de Malavella 
(1342-1343 i 1346) 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries notarials de Caldes-Llagostera (AHG). 

 

La forma habitual de finalitzar un litigi per un deute, un cop s'havia 

decretat una retenció de béns, era transformar l’embargament provisional en 

una confiscació irrevocable. La majoria de les retencions de béns no eren 

seguides per cap altra documentació (el 86,3% de les actes el 1342-1343, i el 

75,5% el 1346), un procés que podria indicar una confiscació directa. En els 

casos en què el demandat presumptament era capaç de fer front a aquest 

deute, la cort no instigava cap més procediment però tampoc s'emetia cap 

rebut ni diffinitio (cancel·lació) del deute. Tanmateix, queda una qüestió 

pendent: quin tipus d'acord extrajudicial pretenien aconseguir els actors, quan 

presentaven demandes o sol·licituds de retenció de béns davant la cort? 

Per respondre aquesta pregunta cal ressaltar els patrons estacionals 

dels litigis. Els clams es presentaven principalment durant períodes concrets de 

l'any que coincideixen amb l'època de la collita (de maig a setembre, incloent 

les collites de cereals i la verema) o l'hivern (just després de sembrar els 

cereals majors) (cf. gràfic 48). Si s’examina aquesta tendència, hi ha motius per 

creure que el procediment podia ser una operació dissenyada per permetre que 

els demandants s'asseguressin el control del producte agrícola a través d'una 

confiscació sancionada per la cort o, en un procés menys disruptiu, mitjançant 

una estratègia de negociació basada en les collites. En els litigis per deutes 
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certament pot identificar-se la preferència dels demandants per recuperar el 

deute en espècie (en concret, oli i cereals), enlloc de rebre l'import en efectiu. 

 
Gràfic 48. Nombre de clams activats a la cort de Caldes de Malavella, per 
mesos de l’any (V-1334 a XII-1336) 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries notarials de Caldes-Llagostera (AHG). 
 

Tornant a les dades de 1342-1343 i 1346, s’aprecia que, en el primer 

cas, de les 40 empares que anaven precedides d'un clam, ambdues operacions 

es van presentar el mateix dia en 19 ocasions (47,5% del total de casos). Així, 

la notificació simultània del requeriment i la retenció de béns —i sovint el 

registre dels dos actes en un mateix document— era una pràctica habitual que 

normalment es detecta a finals de primavera i durant els mesos d'estiu. 

Aquesta va ser l'estratègia seguida per un fuster de Girona, Bernat Jofre 

(Jaufredi). El 12 de maig de 1343 va demandar per primera vegada qui 

probablement era un parent seu, Guillem Jofre de Caldes, per un deute 

pendent de 85 s. 1237 A banda de la demanda, en l’acta també s'assenyala que 

s'havia activat la retenció de collites que pertanyien a Guillem Jofre i que 

tinguessin el mateix valor en sous que el deute reclamat. Durant aquell mateix 

any, els dos procediments es van activar en un interval de només una setmana 

en 3 casos més. D'altra banda, hi ha 18 demandes que donen més temps entre 

els dos procediments, entre 48 i 270 dies. L'any 1346, 11 de les 23 empares 

                                            
1237 Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 23, f. 110r (1343-V-12). 
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que van ser anunciades mitjançant clams van ser ordenades el mateix dia 

(47,8% dels casos). Un cop més, l'emissió de tots dos mecanismes alhora era 

una estratègia que els demandants implementaven en èpoques de collita. En la 

resta dels casos, 2 demandes també donaven intervals curts (de 9 i 13 dies) i 9 

demandes donaven més de 3 mesos. 

 Alguns creditors, entorn de la meitat, van decidir iniciar el procés legal a 

l'estiu, moment en què es podia recórrer a les collites, concretament les dels 

seus prestataris, com a forma de recuperació dels deutes pendents. Altres 

demandants, en canvi, es conformaven amb períodes més llargs -tota la 

temporada d'hivern, per exemple- per intentar solucionar les disputes. 

 D'una banda pot confirmar-se que, en un període específic, 

concretament durant l'època de collita, emetre clams tenia una finalitat 

recaptadora explícita. Individus que esperaven recuperar els préstecs o crèdits 

concedits mitjançant la confiscació dels productes instigaven tant la demanda 

com la retenció de béns, deixant poc marge per a la negociació. En canvi, si es 

presentava una demanda contra un prestatari durant l'hivern però aquest no 

era prou hàbil o simplement no podia negociar durant aquells mesos, el més 

probable és que a finals de primavera es decretés una retenció dels seus béns. 

En aquest últim escenari, les demandes certament es consideraven estímuls 

que fomentaven les negociacions abans que el demandant decidís d’activar 

altres mesures. 

 S’ha constatat que els clams i les retencions de béns eren aparentment 

les accions més implementades a la cort de Caldes de Malavella. Els 

demandants activaven voluntàriament aquests mecanismes durant els mesos 

previs a l'època de collita per tal d'iniciar les negociacions amb els seus 

prestataris en relació amb l'adquisició de la producció agrícola. Per tant, 

aquests procediments eren utilitzats pels demandants per assegurar l'accés a 

les collites i, potser, per incrementar les lleialtats comercials entre la seva 

clientela. L'atractiu dels procediments judicials probablement no depenia tant 

de la rapidesa en la resolució, com dels seus mecanismes per satisfer les 

expectatives econòmiques, però potser també culturals1238, de les parts. 

                                            
1238 Entenent la cultura com un mitjà on es reprodueixen les relacions socials. 
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 Finalment, si no hi havia acord entre les parts, el sistema oferia la 

possibilitat d'organitzar una subhasta pública dels béns. En aquest cas l'eficàcia 

depenia més de la capacitat de la cort de satisfer totes les exigències dels 

demandants de manera legítima que d'oferir un procés d'execució expeditiu. 

S’ha de tenir en compte que una circumstància comuna era la diferents 

demandants litigant contra un mateix client morós, i per tant actuant com a 

instigadors de subhastes de les mateixes possessions. En aquests concursos 

de creditors resultava crucial declarar —de manera legítima— els drets que 

cada demandant tenia sobre els béns portats a subhasta1239. A la subhasta, de 

fet, es podien utilitzar documents amb valor públic per determinar la prioritat de 

les demandes en relació amb els guanys obtinguts1240. 

La rapidesa procedimental no sembla que sigui satisfactòria per a 

mesurar de l'eficàcia de les corts medievals. En primer lloc, la urgència variava 

en funció del tipus de contracte. D'altra banda, els mecanismes de la cort 

estaven dissenyats per a poder satisfer les exigències de diversos demandants 

contra un únic morós. La velocitat de la justícia, en aquests casos, apareix com 

un factor secundari. Per sobre de tot, si es tenen en compte les dinàmiques de 

les relacions comercials continuades entre els litigants, els procediments 

judicials es revelen com a part d'una estratègia de negociació més àmplia que 

comptava amb un ritme particular. 

 
12.5. La ferma de dret i l’eficàcia de la cort 

 
Quina afectació tenia el cost de la justícia en la implicació de les parts en 

els contenciosos? Aquesta és una qüestió difícil de resoldre per a la qual 

disposem encara de poques evidències. La versatilitat dels procediments 

jurisdiccionals (els diferents usos de les obligacions, per exemple) ha dut els 

investigadors a suggerir que la justícia era gratuïta, o gairebé gratuïta. 

Tanmateix, hi ha evidències del fet que, quan una obligació a la cort per un 

crèdit no es satisfeia, la justícia no era exactament gratuïta, atès que s’afegien 

costos processals al deute pendent1241. En segon lloc, hi havia marge per a la 

                                            
1239 DE DOU Y DE BASSOLS, Ramon Lázaro, Instituciones del derecho... op.cit., v.6, p. 415. 
1240 Aquell qui fa més temps que en té drets, tal com s’indica en una citació judicial del 1335. 
Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 12, f. 71r (1335-XII-18). 
1241 Vegeu alguns deutes recuperats amb els seus corresponents costos processals: AHG, 
Notaria de Caldes-Llagostera, CL 26, f.112r (1344-VI-14) – 4 d. de costos i un deute de 2 s.; CL 
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transferència de plets per deutes. Per exemple, alguns dels iniciats a Caldes 

s'enviaven a altres corts jurisdiccionals de la ciutat de Girona. Tenint en compte 

el potencial de complexitat i prolongació que se'n derivava, en aquests litigis els 

demandants probablement assumien costos addicionals considerables1242. És 

important assenyalar que hi havia almenys una acció específica d’entre els 

procediments per la qual es recaptava una taxa: la ferma de dret. Centrem-nos 

en aquest mecanisme per preguntar-nos fins a quin punt va contribuir a 

l’eficàcia del sistema. 

Gairebé tots els mecanismes descrits fins aquí s'implementaven 

automàticament per ordre del batlle, sense la intervenció de cap mesura de 

tipus estrictament judicial. Tanmateix, en una demanda administrada pel batlle, 

el demandat podia aturar el procediment i enviar el cas a un jutge. Aquesta 

acció específica d'enviar la demanda a la mediació judicial es registrava als 

llibres de la cort mitjançant una ferma de dret. 

Tot i que es dedicava a disputes de dret civil, el jutge no era un càrrec 

que formés part de l'estructura de la cort. Els jutges eren experts en dret que es 

movien per diferents baronies i dominis oferint els seus coneixements i 

habilitats en els procediments judicials. Eren les úniques figures amb autoritat 

per dictar sentències. Quan els jutges feien de mediadors en disputes, en 

ocasions podien assistir-los en les seves deliberacions àrbitres expressament 

escollits per les parts 1243. 

 Després de la presentació d’un clam o de l’activació d’una empara el 

demandat tenia dret a comparèixer davant la cort i sol·licitar un procés judicial 

mitjançant una ferma de dret, pagant 5 s. per aquest servei. Per exemple, el 26 

de maig de 1340, Bernat Blandric de Lloret va pagar 5 s. i va “fermar el dret” en 

una demanda que havia estat presentada pel batlle Andreu Marcó a causa d'un 

deute pendent1244. Aquesta acció va cancel·lar totes les demandes i retencions 

de béns precedents i va trametre la causa al jutge1245. 

                                                                                                                                
31, f. 108r-108v (1347-VIII-20) – 2 s. per a recuperar-ne 37 s.; CL 31, f. 121v (1347-VIII-28) – 1 
s. per a recuperar-ne 10 s.; CL 31, f. 123v (1347-IX-1) – 6 s. per 50 s.; CL 34, f. 16r (1349-III-
30) – 7 d. per 9 s. 6 d. 
1242  Vegeu un contenciós extraordinari on es determinà que els costos de procediment 
sumaven fins a 100 s. El plet va ser enviat a la cort episcopal de Girona. AHG, Notaria de 
Caldes-Llagostera, CL 33, f. 35v (1348-V-5). 
1243 Sobre els jutges, vegeu l’epígraf 13.4 del capítol 13. 
1244 Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 17, f. 51r (1340-V-26). 
1245 Vegeu el quart títol a COBOS FAJARDO, Antoni (ed.), Costums de Girona... op.cit., p.63. 
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 Com s'ha assenyalat a la literatura jurídica, mitjançant una ferma de dret 

el demandat prometia comparèixer davant la cort i respectar totes les 

sentències, multes i ordenances relacionades amb la causa. A canvi, aquest 

tipus de compromís conferia certesa legal: evitava l'aplicació de mesures 

provisionals —com ara noves empares— i conferia al demandat la seguretat 

que cap altra cort jurisdiccional intervindria en el mateix litigi. Per tant, es 

descartava la possibilitat que un morós hagués de respondre per la mateixa 

demanda a corts diferents. 

Hi ha manca de notícies sobre el procés judicial, perquè els seus 

mecanismes normalment no quedaven registrats en els llibres de la cort1246. 

Per tant, descriure'l és un exercici arriscat. Sabem que el jutge exigia la 

presentació d'evidències documentals i escoltava els testimonis. No tenim 

informació sobre com s'escodrinyava la documentació, i hi ha poques citacions 

o declaracions jurades dels testimonis als registres de la cort de Caldes. 

Trobem un exemple de declaració jurada del 23 de juny de 1343, quan Guillem 

Eixandri, del veïnat de Vilarnau de Caldes, va admetre davant del jutge que 

encara tenia 3 mitgeres de blat que li havien estat emparades com a resultat 

d'una demanda presentada pel comerciant de draps Ramon Massot1247. Va 

prometre que, quan li ho fos sol·licitat, duria el blat a la cort perquè fos lliurat al 

demandant. És plausible que Guillem Eixandri s'hagués resistit a l’empara i, en 

aquest cas, la cort hagués demanat al jutge que intervingués per tal de dictar 

una sentència. 

El procés finalitzava amb una sentència judicial. Lamentablement, de 

sentències se'n registraven encara menys. Rarament estaven relacionades 

amb crèdits o incompliments de contractes. Un exemple poc habitual d'una 

sentència escrita fou dictada pel jutge Guillem Abadia ordenant a Bernat 

Mateu, el lloctinent del batlle, que obligués Arnau Barceló, de Caldes, a pagar 

en el termini d'una setmana 50 s. a Ramona, esposa de Bernat Miró, també de 

Caldes. Tal i com havien declarat diferents testimonis durant el procés, 

                                            
1246 La codificació dels Costums de Girona indicava que les sentències no serien registrades, 
per defecte, tal i com s’interpreta del títol sisè de Ibidem, p. 69. 
1247 Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 23, f.125r (1343-VI-23). Les declaracions es 
feien sota jurament – tocant els evangelis – i tenien ple valor provatori. 
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Ramona exigia aquest import en concepte de 3 anys de salari pels quals havia 

treballat com a minyona al mas Barceló1248. 

 Els jutges tenien la capacitat d'obligar les parts a comparèixer a la cort 

mitjançant citacions, així com a dictar sentències o ordenances que tenien en 

compte els arguments de cadascun dels litigants. Treballaven individualment, 

sense cap ajuda permanent de la cort. No obstant aquesta observació, de 

vegades feien ús de l'assistència dels oficials de la cort en les seves 

investigacions. També resulta evident que els jutges podien demanar consell a 

àrbitres seleccionats especialment dins la comunitat1249. Era habitual sol·licitar 

la intervenció del jutge en tipus específics de litigis, com els que requerien la 

valoració de collites, camps o el preu de béns mobles. 

En alguns casos, el jutge designava una sèrie de figures prominents de 

la comunitat, especialment qualificats per a mesurar o avaluar els preus i valors 

requerits. En un cas ja apuntat en el capítol 9 i registrat l'11 de març de 1329, el 

jutge Miquel Serra confirmava una sentència relativa a la divisió dels beneficis 

d'un bou que s'havia lliurat en comanda, pel valor del qual havia tingut lloc un 

plet entre el prestador i el prestatari. El preu de l'animal va ser valorat per un 

grup de persones seleccionades especialment dins la comunitat1250. 

 A partir de treballs per a d'altres regions d'Europa, sabem que les 

audiències judicials podien ser complementàries als litigis que s'estaven 

tractant a la cort, però de vegades també podien substituir-los1251. En algunes 

de les fases de les processos incoats a la cort, les parts podien passar a la via 

judicial per diferents motius, especialment per la necessitat de presentar proves 

                                            
1248 Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 4, f. 74r (1329-I-23). 
1249 Sobre l’arbitratge en època baixmedieval, vegeu JEANCLOS, Yves, L’arbitrage en Bourgogne 
et en Champagne du XIIe au XVe siècle. Étude de l’influence du droit savant, de la coutume et 
de la pratique, Presses Universitaires de Dijon, Dijon, 1977. Vegeu també GAUVARD, Claude, 
‘De grace especial’. Crime, état et societé en France à la fin du moyen âge, Publications de la 
Sorbonne, Paris, 1991, 2 v.; SMITH, Llinos Beverly, "Disputes and settlements in medieval 
Wales: the role of Arbitration", English Historical Review, 106 (1991), p. 835-860; OFFENSTADT, 
Nicolas, "Intéraction et regulation des conflits: Les gestes d’arbitrage et de la conciliation au 
Moyen Âge (XIII-XV siècles)" in JACOB, R.; GAUVARD, Claude (eds.), Les rites de justice: gestes 
et rituels judiciaires au moyen âge occidental, Cahiers du Leopard d’Or, París, 2000, p. 201-
221. 
1250 Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 4, f. 81r (1329-III-11). 
1251  Per una discussió sobre les diferents atribucions jurisdiccionals conferides als jutges 
ordinaris i als chatelains (balles), al segle XIII tardà i a inicis del segle XIV, vegeu el treball 
sobre la Savoia de CARRIER, Nicolas, “Une justice pour rétablir la concorde. La justice de 
composition dans la Savoie de la fin du Moyen Age (fin XIIIe-début XVIe siècle)" in Actes des 
congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public, Société 
des Historiens Médiévistes de l'Enseignement Supérieur Public, Paris, 2001, p. 241. 
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i testimonis. En conseqüència, sembla que el procés judicial era un sistema 

complex amb la seva pròpia lògica, i no simplement una part de la maquinària 

de la cort sense autonomia procedimental, tal i com de vegades s'ha 

argumentat1252. Tanmateix, no és possible de demostrar de forma concloent 

l'existència de demandes que, a causa dels seus propis atributs o potser per 

l'elecció dels litigants, no fossin mai escoltades per la cort i en canvi estiguessin 

assignades al jutge des de l'inici. N'és un possible exemple una demanda 

enrevessada relativa a un testament i a un crèdit que es devien a un jueu. En 

aquesta disputa, les parts van optar per la via judicial perquè van preferir 

apartar-se de la viam litigi, una més que probable referència a la cort 

jurisdiccional1253. 

 Tal i com s’ha argumentat, la ferma de dret era el mecanisme específic 

que permetia passar directament a la via judicial. Aquest pas generava poca 

documentació, de manera que no pot determinar-se amb exactitud els motius 

pels quals una demanda es remetia a un jutge. Sí que es tenen evidències, 

però, que demostren que la ferma de dret es presentava en els casos en què 

les parts estaven en desacord, per exemple, en l'import pel qual s'havia 

presentat la demanda. També en demandes sobre béns immobles 

(concretament sobre canals de reg, límits de feixes o camins) que implicaven 

discussions entre les parts, era habitual presentar fermes de dret de manera 

que les disputes es poguessin solucionar a través d'un agent teòricament 

imparcial, normalment el jutge. 

 En el dossier de plets per deutes hi ha exemples reveladors d'aquest 

tipus. Bonanat Boïga era un sastre de Caldes, un actor dinàmic involucrat en 

activitats comercials. Durant els anys 1339 i 1340 Boïga va endeutar-se amb el 

draper de Girona Tomeu Avellaneda, i en conseqüència aquest darrer va 

presentar nombroses demandes contra el deutor1254. Boïga probablement li 

havia comprat draps a crèdit. Finalment, el 4 de desembre de 1340 el deutor va 

presentar una ferma de dret argumentant que Tomeu Avellaneda i el seu soci 

comercial Berenguer Moragues l'estaven demandant de forma persistent per un 

                                            
1252 Vegeu LALINDE ABADIA, Jesús, La jurisdicción real... op.cit., p. 221. 
1253 Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 24, f. 68r-69r (1342-XII-9). 
1254 Vegeu dos clams, respectivament, per 18 s. i 38 s. a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, 
CL 15, f. 54v-55v (1339-II-8) i CL 17, f. 15v-17r (1340-II-12). 
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import que ell negava que els degués1255. Aquell mateix dia, el 4 de desembre, 

per motiu de l'esmentada ferma (ratione predicte firme), l’oficial de la cort 

Bernat Pellicer citava Boïga perquè comparegués davant del jutge el dilluns 

següent per tal de presentar els seus arguments1256. 

 Per resumir la discussió fins aquest punt, pot concloure’s que el 

procediment judicial aconseguia “exposar la veritat d'un assumpte i arribar a 

una conclusió raonable” 1257 . Encara que els serveis d'un jutge s'havien 

d'assegurar mitjançant el pagament d'un petit import, l'eficàcia d'aquest 

engranatge del sistema és evident pel fet que les parts normalment recorrien 

als jutges en el cas de demandes especialment intricades, que requerien una 

investigació pública, implicaven certificar proves o potser escoltar testimonis. A 

través dels jutges, les parts obtenien allò que la comunitat podia percebre com 

a just. Aquest tipus de justícia només es podia impartir per part d'un 

especialista aparentment imparcial —el jutge— que havia de ser contractat i 

degudament remunerat. 

 
12.6. Per a concloure  

 
Les estructures jurisdiccionals que s’analitzen en aquesta tesi van ser 

dissenyades i fomentades pels senyors per tal d’atenuar els efectes de la 

fragmentació jurisdiccional i ètnico-religiosa de la Catalunya baixmedieval. 

Addicionalment, els mecanismes de comunicació entre les corts ajudaven a 

fomentar la integració institucional d'un territori extens, encara que aquest espai 

estigués format per una sèrie de dominis i jurisdiccions adjacents. A més, la 

coexistència de notaris i corts locals configurava un sistema que oferia un 

ventall complet pel que fa al registre i l'execució dels contractes, la qual cosa al 

mateix temps aportava seguretat al comerç i les finances. Finalment, l'accés a 

procediments de justícia civil presidits per un jutge oferia un cert grau 

d'imparcialitat en la resolució de disputes. 

El desenvolupament d'aquest sistema sofisticat està estretament 

relacionat amb la puixança de les petites ciutats i amb la integració econòmica 
                                            
1255 AHG, Notaria Caldes-Llagostera, CL 17, f. 113r-113v (1340-XII-4). 
1256  AHG, Notaria Caldes-Llagostera, CL 17 f. 113v (1340-XII-4). 
1257  Manllevem aquí l’expressió de John S. Beckerman en relació a la introducció del 
mecanisme conegut com jury trial a les corts dels manors angleses. Vegeu BECKERMAN, John 
S., "Procedural innovation and institutional change in medieval English manorial courts", Law 
and History Review, 10, 2 (1992), p. 214. 
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d'aquestes poblacions amb el rerepaís durant el període estudiat. La pagesia 

havia esdevingut el client principal de les instàncies encarregades de registrar i 

executar els contractes.   

L'objectiu d'aquest capítol ha estat el de respondre a la pregunta sobre 

l'eficàcia de la cort en els litigis privats. S’ha procurat demostrar que aquest 

problema, l'eficàcia, presenta una gran complexitat en el marc de les corts de la 

baixa edat mitjana, i s'hauria d'abordar com a mínim des de tres angles 

diferents. En primer lloc, cal reconèixer que un cert tipus d'eficàcia efectivament 

es veu reflectida en els nombrosos exemples d'impagaments o incompliments 

de contracte que van ser processats ràpidament per la cort, tot forçant al 

demandat a complir les seves obligacions. 

En segon lloc, l'activació de procediments de la cort podia formar part 

d'una estratègia comercial més àmplia, que incloïa la possibilitat de recórrer a 

mecanismes informals en una fase posterior. Sembla que algunes demandes 

s'interposaven (i, per tant, es registraven en els llibres de la cort) amb l'única 

intenció de forçar un acord oral. En aquest sentit, les corts també eren eficaces. 

 Però a més, pot existir una discrepància potencial entre l'anotació literal 

d'un registre i l'aspiració real d'un demandant, per exemple, en presentar un 

clam. Les fórmules restringides a través de les quals s'exigia que les parts 

s’expressessin en els litigis de la cort probablement no són suficients per 

revelar els seus objectius reals. A tall d'il·lustració, pot assenyalar-se que els 

clams sempre es formalitzaven en termes monetaris, mentre que els 

demandants sabem que no sempre perseguien la compensació monetària 

directa en tots els litigis1258. Tal i com s’ha demostrat en aquest i de fet també 

en capítols precedents, alguns creditors que també eren comerciants de 

cereals eren actius en l'ús dels mecanismes de la cort que els assegurava la 

compra de les collites a preus convenients. 

En tercer i últim lloc, respecte de la fortalesa del sistema es pot 

argumentar que la negociació paral·lela era crucial per resoldre conflictes i 

evitar que augmentés la tensió entre les parts. Això derivava en el què 

proposem d’anomenar l’eficàcia social del sistema de la cort en el seu conjunt. 

Quan així ho acordaven, les parts podien comparèixer davant d'un jutge per 

                                            
1258 Vegeu FIRTH, Raymond, "Capital...” op.cit. 
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presentar un acord negociat. Això era una forma d'apartar-se dels processos 

disciplinaris, més estrictes, dels procediments de la cort. La via judicial podia 

ser menys lesiva per als valors de la comunitat, atès que, per exemple, evitava 

tensar les relacions creditícies a llarg termini i, per tant, col·locar els actors 

col·laterals (deutors dels deutors) sota intensió pressió. 

Sabem que el registre d'una demanda contra un deutor morós podia 

provocar d’altres demandes per satisfer l'import degut. Aquest va ser el cas, per 

exemple, de Ramon Serracoc, de Caldes, que va acordar pagar 150 s. al seu 

veí Bartomeu Fornaca el 24 de febrer de 1343. Aquest import era part d'un 

deute més gran —de 600 s.— per al qual s’havia formalitzat un document, no 

conservat, en el moment de l'origen del deute1259. En no poder fer efectiu el 

pagament, el 7 d'abril de 1343 Ramon Serracoc va obligar un home de Cassà 

de la Selva, Ramon Guerau, un deutor seu, a retornar-li un altre deute de 135 

s. en només dos dies. En aquest cas, va compel·lir-lo a efectuar el pagament 

directament a Bartomeu Fornaca1260. Fa molt de temps que l'antropologia 

demostra que les relacions creditícies, a més d'atendre finalitats econòmiques, 

poden ser tinguts com a fenòmens de dependència social. Per tant, mesures 

formals d'execució de contractes considerades massa bel·ligerants deixarien el 

demandant en una situació delicada davant de la seva pròpia comunitat o de la 

seva cartera de clients1261. 

  

                                            
1259 Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 24, f.147v (1343-IV-21). 
1260 Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 23, f. 97v (1343-IV-7). 
1261 Vegeu algunes reflexions sobre l’estigma social que ha pesat sobre els prestadors que 
demostren excessiva agressivitat en el Sudan contemporani, a WILMINGTON, Martin, "Aspects of 
money lending in Northern Sudan" in VON PISCHKE, J.D.; ADAMS, Dale W.; DONALD, Gordon 
(eds.), Rural financial markets in developing countries, The Johns Hopkins University Press, 
Baltimore-Londres, 1983, p. 258. 
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13. ELS MASOS I LA MOROSITAT PER LA RENDA FEUDAL1262  
 
Aquest capítol vol provar d’entendre si els mecanisme de persecució de 

la morositat habilitats per la senyoria jurisdiccional van poder ser utilitzats, amb 

efectivitat, per tots els habitants del territori. A més, s’interroga per un altre tipus 

de deutes, els derivats de la renda feudal, per tal de comprovar si aquests eren 

perseguits amb la mateixa efectivitat per part de la cort que els crèdits 

observats fins aquest punt. 

Davant d’una determinada tradició historiogràfica que considerava als 

pagesos de remença completament sotmesos a la jurisdicció dels senyors 

directes dels masos en virtut del ius maletractandi i dels mals usos, estudis 

recents han anat matisant les parcel·les d’actuació jurisdiccional dels senyors 

dels masos1263. Així mateix, s’ha començat a observar que almenys algunes 

d’aquestes senyories deixaren d’exercir els seus drets per utilitzar regularment 

les corts jurisdiccionals reials o baronials per tal de resoldre els conflictes amb 

el seus pagesos1264.  

A banda dels objectius plantejats, el capítol pretén avançar en aquesta 

darrera línia, és a dir; esbrinar si al segle XIV a la Catalunya del nord-est es 

troben encara traces de disputes entre remences i senyors directes dels 

masos, o entre els mateixos remences, que fossin resoltes per autoritat dels 

senyors; o, per contra, si aquest ja és una moment avançat en l’apropiació i 

districtualització de les jurisdiccions a mans de l’autoritat reial, i eventualment 

també dels grans barons. Com que l’esmentada districtualització de la 

jurisdicció pivotava sobre les corts d’abast local, el plantejament que es fa aquí 

permet afinar una mica mes la comprensió sobre aquesta institució. 
                                            
1262 Aquest capítol fa una adaptació dels continguts de l’article SALES I FAVÀ, Lluís, "Masos i 
renda feudal en una baronia jurisdiccional. El cas de Caldes de Malavella al segle XIV", in 
MORELLÓ, Jordi; ORTI, Pere; VERDÉS, Pere (eds.), Renda feudal i fiscalitat a la Catalunya 
baixmedieval: estudis dedicats a M. Sánchez, CSIC-IMF, Barcelona, 2018, p. 647-682. 
1263 Per a l’àmbit català, Pere Benito ha treballat sobre la consolidació d’aquesta justícia de la 
terra en mans dels senyors alodials, a partir de la segona meitat del segle XII: BENITO 
MONCLÚS, Pere, Senyoria de la terra... op.cit., p. 483-547. Vegeu també estudis com els de 
ORTI GOST, Pere, “Els remences…” op.cit., p. 132-136; SALRACH, Josep Maria, “Prácticas 
judiciales...” op.cit., p. 50-53 o SARASA SÁNCHEZ, Esteban, Sociedad y conflictos sociales en 
Aragón. Siglos XIII-XV. Estructuras de poder y conflictos sociales, Siglo XXI, Madrid, 1981, p. 
131-178. Sobre la distinció entre el poder jurisdiccional i l’anomenat poder dominical, a través 
de la literatura jurídica, vegeu FERRAN PLANAS, Elisabet, El Jurista Pere Albert i les 
Commemoracions, Tesi doctoral inèdita, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2001, p. 190 i 
ss. 
1264 Pere ORTI GOST, “Vendre, lluir i exercir el poder polític en terres remences: el cas de la Vall 
d’Aro al segle XIV”, Recerques, en premsa. 
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En darrera instància, en el capítol s’observaran el paper d’aquestes 

justícies en la gestió dels conflictes apareguts per la renda feudal. És ben 

conegut que a la Catalunya Vella els masos configuraven l’espai agrari i 

ramader i n’eren les unitats fonamentals de producció i de sostracció de renda. 

Satisfeien un conjunt de censos per la tinença de la terra o per l’ús 

d’infraestructures i espais comunitaris així com també les prestacions pròpies 

de la servitud. Els conflictes per l’impagament o per desacords sobre aquestes 

rendes generaven litigis de caràcter civil que, gràcies a la documentació que 

se’n conserva, delimiten amb exactitud les atribucions i competències de 

cadascú; els senyors territorials o alodials d’una banda, el rei i els principals 

barons de l’altra. 

En el bloc introductori de la tesi s’ha presentat un dossier constituït per 

79 masos d’un mateix espai geogràfic; les parròquies de Caldes de Malavella, 

Franciac, Caulès i Santa Seclina (cf. taula 4). Prenent aquesta mostra, el 

capítol compara la freqüència amb la qual els habitants d’aquests masos, 

homes propis de diferents senyories, van accedir a la cort jurisdiccional al llarg 

dels vint-i-set anys que s’estenen entre 1340 i 1366. En la segona part del 

capítol es procura d’establir una tipologia de conflictes tractats a la cort i que 

estan relacionats amb la renda feudal, és a dir, amb els drets (exaccions, 

censos, agrers, serveis) que es prestaven a les diferents senyories. 

Com sabem, la baronia de Llagostera havia estat desmembrada dels 

territoris de reialenc i es trobava en mans del llinatge dels Montcada des del 

bienni 1324-1326 Els Montcada exerciren des d’aleshores la jurisdicció 

omnímoda (civil i criminal) sobre el conjunt de la baronia, detenint també la 

capacitat de percebre drets de tipus banal (quèsties, cenes) i de controlar 

serveis essencials com ara el mercat, les ferreries o els forns. A més a més, tal 

i com es constatarà, la transferència de la baronia de mans del monarca els 

convertí en senyors directes d’un bon nombre de masos de remença. 

 El focus es posa ara sobre l’espai central d’aquest petit estat senyorial: 

els masos de les parròquies de Caldes de Malavella, Franciac, Caulès i Santa 

Seclina. Les dues darreres estaven ubicades en els contraforts interiors del 

massís de Cadiretes. A banda del conreu generalitzat de cereals, els seus 

habitants també aprofitaven els boscos en activitats econòmiques 

complementàries com ara el pasturatge, el carboneig o el comerç de la fusta. 



CRÈDIT I MOROSITAT A LA CATALUNYA DEL SEGLE XIV. EL CAS DE LA BARONIA DE LLAGOSTERA 

 

627 

Les parròquies de Caldes i de Franciac, en canvi, s’estenien per la plana fins a 

trobar el riu Onyar. Els seus masos eren àmpliament cerealícoles, tot i que 

també compaginaven l’horticultura i la cria de bestiar. Assumim que la pràctica 

totalitat de les famílies pageses estaven subjectes al sistema de remença; ho 

eren precisament pel fet d’habitar el mas1265. 

Gràcies a un conjunt extraordinari de documentació de la cort ja ben 

ressenyat al llarg de la tesi doctoral, coneixem els procediments de persecució 

de la morositat. A títol recordatori: generalment sempre a petició d’un 

demandant –i no pas d’ofici– la cort forçava el demandat a moure’s en una 

determinada direcció: amb freqüència, a satisfer un deute. Amb aquest objectiu 

s’accionaven una sèrie de procediments predeterminats: clams, imposicions de 

penes, empares o subhastes públiques. Aquest darrer oficial també 

s’encarregava de registrar les anomenades obligacions, per les quals hom 

s’obligava a realitzar una acció, generalment un pagament, sota l’amenaça 

d’una sanció (la pena de terç) que havia de ser retribuïda a la cort. Les fermes 

de dret, d’altra banda, suposaven la prestació d’una penyora econòmica per la 

qual un individu es comprometia a complir amb les exigències d’un procés i 

respectar penes, ordinacions i sentències relacionades amb la causa.  

Totes les accions de la cort i les del jutge vinculaven a la població que 

habitava el districte de batllia, en aquest cas format per Caldes, Franciac, Santa 

Seclina, Caulès i, fins 1348 i 1357, els termes de Tossa de Mar i de Lloret de 

Mar, respectivament1266. Com que els Montcada havien organitzat la baronia en 

diferents batllies; a aquest efecte, les de Cassà i Llagostera funcionaven de 

forma autònoma.   

 
 
 
 
 

                                            
1265 Sobre la remença, vegeu, per exemple, els treballs continguts a CONGOST, Rosa; TO 
FIGUERAS, Lluís (coord.), Homes, masos, història. La Catalunya del Nord-Est (segles XI-XX), 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat- Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la UdG, 
Barcelona, 1999, tals com LLUCH, Rosa, “Remença i mals usos: el cas de Camós (1331-1399)" 
in Ibidem, p. 151-184 i també TO FIGUERAS, Lluís, “El nom dels masos (el domini de Santa 
Maria de Vilabertran en els segles XI-XIII)” in Ibidem, p. 23-42. 
1266 Els Montcada havien organitzat la seva baronia en diferents batllies; i a aquest efecte, les 
de Cassà i Llagostera funcionaven de forma autònoma. Sobre el cas particular de la jurisdicció 
de Cassà, vegeu els comentaris en el capítol 4 i, sobretot, SALES I FAVÀ, Lluís, “El setge i 
l’ocupació…” op.cit. 
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13.1. Els masos 
 

En aquest context, es treballa amb una nòmina de masos (79), dels 

quals coneixem tant la senyoria directa com la identitat dels tinents al llarg del 

període esmentat (cf. taula 4). S’ha elaborat aquest dossier basant-se 

essencialment en les informacions contingudes en la documentació notarial 

local: reconeixements de domini efectuats pels tinents dels masos, 

asserviments i homenatges provocats per la mobilitat o els casaments, o bé 

compravendes dels masos on s’indica qui era el titular del domini directe. Es 

conta també amb capbreus dels dominis de tres senyories diferents que foren 

elaborats en dates properes al període estudiat –del cavaller Ferrer de Cruïlles 

l’any 13301267, de l’Almoina del Pa de la seu de Girona el 13321268 i del 

Monestir de Santa Maria de Vilabertran el 13821269– i que contribueixen a 

completar la mostra. Perquè cal reconèixer que aquesta és, efectivament, tan 

sols una mostra dels masos de les parròquies de Caldes, Franciac, Caulès i 

Santa Seclina, i no la totalitat dels que existiren entre 1340 i 1366. Tenim 

comptabilitzats alguns masos dels quals n’ignorem la senyoria; també d’altres 

pels quals la documentació disponible no permet identificar els tinents. 

L’absència d’un capbreu de la principal senyoria del territori, la dels Montcada, 

sens dubte empobreix la mostra. Amb tot, tenint en compte el fogatjament 

general efectuat el 1360 i pactat a les corts de Cervera un any abans –que 

dóna 225 focs per les quatre parròquies– creiem que els 79 masos recollits 

haurien de representar entre un 40% i un 50% del total1270.  

De les informacions recopilades s’esbossa l’escenari suposat: gran 

fragmentació dels dominis directes amb l’existència de com a mínim 20 

                                            
1267 Biblioteca de Catalunya (BC), Pergamins, 668/5 (1330-VII-31). 
1268 ADG, Arxius Incorporats, Almoina del Pa, Pergamí 2724 (1332). 
1269 ADG, Arxius Incorporats, Almoina del Pa, Pergamí 2726 (1382). 
1270 Tenim identificats 17 masos a la parròquia de Franciac (22 en actiu abans de la Pesta 
Negra), mentre que en el fogatjament, l’any 1360, se n’hi declararen 44. Tenint en compte que 
gairebé la totalitat de focs corresponien a masos (exceptuant una petita cellera), la nostra 
mostra inclouria una xifra una mica superior al 39% dels masos d’aquesta parròquia. A Caulès 
tenim identificats 2 masos (3 en actiu abans de la Pesta), que suposarien un 22% dels 9 masos 
declarats al fogatjament. Al recompte de 1360, tal i com passaria també al posterior de 1378, la 
parròquia de Santa Seclina probablement fou sumada a la de Caldes. Per ambdues parròquies 
disposem de 41 masos (54 d’actius abans de la Pesta). Tenint en compte que al fogatjament de 
1360 es declararen 172 focs a Caldes i a Santa Seclina, dels quals creiem que 
aproximadament la meitat podien correspondre a cases de la vila de Caldes, el nostre dossier 
podria incorporar el 48% dels masos. Vegeu IGLÉSIES I FORT, Josep, “El Fogaje de 1365-
1370...” op.cit. 
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senyories diferents que eren titulars de masos i de famílies remences l’any 

1340, i 19 el 1365 (cf. taula 77). Tal i com s’ha apuntat, la principal senyoria era 

la família dels Montcada, que era, alhora, detentora de la jurisdicció civil i 

criminal sobre tota la baronia. Els 30 masos en domini directe que arribarien a 

tenir es concentraven especialment en els diversos veïnats de la parròquia de 

Caldes (Gotarra, Vilarnau, Serramala, Riurans, Rosers) i en menor mesura en 

els altres termes. De fet, amb l’arribada com a senyors jurisdiccionals al 

territori, els Montcada havien alhora entrat en possessió d’un bloc format per 19 

masos de Caldes, originàriament propietat del rei i que l’any 1290 havia estat 

transferit al capítol de l’església de Sant Feliu de Girona1271. En virtut d’un 

embargament sobre el domini eclesiàstic, l’any 1331 aquests masos havien 

retornat als Montcada 1272 . Al llarg del període estudiat, els Montcada 

incorporaren dos nous masos als seus dominis, en detriment dels Orreu-Port. 

Aquest llinatge de cavallers, conjuntament amb els Parela-Cruïlles i els 

Salelles, també cavallers o donzells locals, a més dels Bedó de Sils, el castlà 

de Lloret i el senyor del castell de Blanes, concentraven el 1340, 21 masos. En 

total, aquell any, 49 dels masos (62%) es trobaven en mans de la noblesa 

laica. D’altra banda, 12 senyories eclesiàstiques es repartien el domini sobre 27 

masos (34% del total). D’entre aquestes, en destacava l’Almoina del Pa de la 

Catedral de Girona, que arribaria a concentrar sis masos l’any 1365. Una 

família pagesa de remença tenia, al seu torn, el domini sobre tres masos (4%) 

amb els seus respectius homes propis i solius. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1271 Són els masos Figuera, Rateres (que no sembla actiu a la dècada de 1340), Morell, Oriol, 
Mir, Dorca, Carbonell (no era actiu a la dècada de 1340), Escarp, Martorell, Sunyer, Pla, Cifre, 
Duran, Teixidor, Geribert, Marresí (no era actiu a la dècada de 1340), Puig, Roig i Ballester. 
Vegeu ADG, Arxius Incorporats, Pergamins de Sant Feliu, Pergamí 253 (1290-IV-14). 
1272 ADG, Arxius Incorporats, Pergamins de Sant Feliu, Pergamí 715 (1331-VI-30). 
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Taula 77. Els senyors directes dels masos remences de Caldes de Malavella, 
Caulès, Santa Seclina i Franciac (s. XIV) 

 
    1340 1365 
noblesa laica Montcada 28 30 
  llinatge Parela-Cruïlles 9 9 
  llinatge Orreu-Port 5 4 
  llinatge Bedó 2 2 
 senyor del castell de Blanes 2 2 
  llinatge Salelles 2 0 
  castlà de Lloret 1 1 
  total nombre de masos 49 48 
  total nombre de senyors 7 6 
eclesiàstics Almoina del Pa de la Seu de Girona 5 6 
 Monestir de Sant Pere de Galligants de Girona 4 4 
  Altar de Sant Llorenç de la Seu de Girona 4 4 
  Monestir de Sant Martí Sacosta de Girona 3 3 
  Pabordia de novembre de la Seu de Girona 3 2 
 Església de Sant Feliu de Girona 2 2 
 Hospitalers de Sant Joan (casa d’Aiguaviva) 1 2 
 Altar de Santa Maria de Llagostera 1 1 
 Altar de Sant Sant Silvestre de Franciac 1 1 
 Monestir de Santa Maria d’Amer  1 1 
 Monestir de Sant Pere de Casserres 1 1 
 Monestir de Santa Maria de Vilabertran  1 1 
  total nombre de masos 27 28 
  total nombre de senyors 12 12 
homes de mas tinent del mas Ferrer de Franciac (Pere Mataró) 3 3 
  total nombre de masos 3 3 
  total nombre de senyors 1 1 
total nombre de masos remences 79 79 
total nombre senyors directes de masos remences 20 19 

 
Ja s’ha anticipat que les famílies pageses que habitaven i treballaven 

aquests masos estaven sotmesos a la remença: els seus membres tan sols 

podien abandonar-lo a canvi d’una redempció negociada amb el senyor o, en 

cas de les dones joves que en marxessin per a casar-se en un altre mas, a 

través d’una quantitat simbòlica de 2 sous 8 diners, fixada pel costum territorial 

a la vegueria de Girona. Els remences també solien estar obligats al senyor 

directe en d’altres mals usos, més o menys habituals: fermes d’espoli, intesties, 

eixorquies i cugucies1273. Els tinents prestaven una sèrie de censos fixes en 

concepte de l’ocupació del mas i de la casa principal, un conjunt d’agrers 

derivats del rendiment de l’explotació i prestacions en treballs en benefici del 

senyor. Malgrat aquest marc jurídic compartit, entre els masos que són objecte 

d’aquesta observació es poden detectar lògiques diferències 

socioeconòmiques. Alguns indicis d’aquestes diferències es documenten 

precisament en els registres de cort: per exemple, la incapacitat d’uns pocs 

                                            
1273 No s’ha localitzat cap referència a l’arsina a la documentació caldenca del segle XIV. 



CRÈDIT I MOROSITAT A LA CATALUNYA DEL SEGLE XIV. EL CAS DE LA BARONIA DE LLAGOSTERA 

 

631 

grups familiars per a pagar cadascuna de les prestacions esmentades (i per 

tant la seva implicació en reiterats litigis que arribaven a posar en risc la 

viabilitat del mas) o també la participació en el mercat del crèdit majoritàriament 

com a prestadors, o bé com a prestataris. 

 
13.2. Els masos i la cort 
 
El cert és que la documentació emesa per la cort jurisdiccional permet 

generar estudis socials i econòmics com els que apuntem, ja que els habitants 

dels masos participaren més o menys activament en els processos mediats 

pels oficials del Montcada. Això és així perquè els quatre termes en estudi 

conformaven la batllia jurisdiccional sobre la qual la cort tenia competències en 

matèria civil. Tots i cadascun dels habitants d’aquest espai, de masos i viles, 

n’eren aforats; bo i tenint en compte les particularitats processals que els 

corresponien en funció de l’estament social1274 . L’espai sobre el qual els 

Montcada tenien capacitat per exercir la jurisdicció havia quedat ben especificat 

en la donació que l’any 1326 Jaume II féu a Ot de Montcada: el terme del 

castell de Malavella, la vila de Caldes, a més dels llocs de Franciac, Santa 

Seclina i Caulès1275. Tots aquests espais de fet ja conformaven, en època reial, 

la batllia de Caldes1276.  

 Abans de prosseguir, val la pena qüestionar-se què vol dir, 

específicament, la capacitat d’exercir la jurisdicció civil sobre els masos en 

l’època i context estudiats. A través dels procediments de la cort, els habitants 

dels masos sotmesos a la jurisdicció dels Montcada eren impel·lits a actuar en 

una determinada direcció sota l’amenaça, en darrera instància, d’un 

embargament o requisa dels béns i collites. Les dones i els homes aforats eren 

en aquest sentit aquells contra els quals la batllia dirigia de forma eficaç un 

clam, decretava una empara, una imposició de pena o fins i tot promovia una 

                                            
1274 N’és un exemple el període de 26 dies que la cort assignava exclusivament als membres 
de la noblesa i de la cavalleria per respondre d’una queixa emesa per qüestions en matèria 
civil. Vegeu el capítol setè, títol primer, sobre les assignacions, de COBOS FAJARDO, Antoni 
(ed.), Costums de Girona p. 71. Els membres de la resta dels estaments, en canvi, disposaven 
de tan sols deu dies per respondre davant de queixes d’aquest tipus. Vegeu també DE DOU Y DE 
BASSOLS, Ramon Llàtzer, Instituciones del derecho… op.cit., v.6, p. 70. 
1275 ACA, Cancelleria, reg. 228, f. 49v-51r (1326-III-7). 
1276  Sobre la conformació de les batllies jurisdiccionals, vegeu FONT RIUS, Josep Maria, 
Orígenes del regimen municipal de Cataluña, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos,  Madrid, 
1946, p. 369 i ss.  



CRÈDIT I MOROSITAT A LA CATALUNYA DEL SEGLE XIV. EL CAS DE LA BARONIA DE LLAGOSTERA 

 

632 

subhasta pública. La capacitat d’exercir la jurisdicció civil (o imperi) pot ser 

entesa per tant com l’habilitat d’embargar i requisar els béns dels masos d’una 

comunitat a través d’un aparell administratiu que imposés la força –no el 

pillatge– i que fos socialment reconegut. La documentació de la cort de Caldes 

habilitada pels Montcada evidencia que els seus oficials dirigien aquest tipus 

d’accions exclusivament contra els individus als quals podia forçar 

legítimament, és a dir, que habitaven els masos i viles que integraven el 

districte de batllia, i no pas d’altres. Els procediments de l’anomenada 

jurisdicció graciosa eren també privatius per als aforats del districte de batllia, 

en aquest cas en tant que subjectes. Les obligacions suposaven un 

reconeixement implícit per part de l’actor de que la batllia podia intervenir 

imposant una sanció davant del seu incompliment. Les fermes de dret eren un 

reconeixement dels aforats a la potestat de la senyoria jurisdiccional de Caldes, 

en exclusiva, per ordenar un litigi1277. En alternança a les accions esmentades 

fins aquest punt, tot individu o institució, local o forana (per exemple, una 

senyoria alodial eclesiàstica), podia accedir a la cort de Caldes per tal de 

requerir mesures contra morosos o infractors de contractes; sempre i quan 

aquests darrers estiguessin a l’abast de la cort, és a dir, fossin aforats, 

habitessin i disposessin de béns al districte de batllia.  

Amb l’objectiu de verificar la implicació dels remences a la cort dels 

Montcada, s’han comptabilitzat els procediments que van ser duts a terme pels 

tinents dels masos, o bé decretats contra ells però que alhora requerien que 

aquests fossin aforats a la jurisdicció, entre 1340 i 13661278. En total, els tinents 

dels 79 masos es veieren implicats en 2.852 procediments a la cort (cf. taula 

78). Més de la meitat d’aquests (1.589, que representen el 55,6%) corresponen 

a l’exercici de la jurisdicció graciosa, és a dir, el registre de les obligacions i 

fermes de dret. Pel que fa a la jurisdicció contenciosa, és remarcable el 

descens en el nombre de procediments en funció de la seva executivitat o 

agressivitat, tal i com s’ha demostrat en el capítol anterior. 

                                            
1277 A banda dels firmamenta i els stacamenta (que són els diners entregats en penyora en 
concepte de la ferma de dret) en la donació de 1326 el rei havia cedit als Montcada la potestat 
de monopolitzar d’altres drets jurisdiccionals: bannis, empariis, mandamentis, placitis, 
homicidiis et iusticiis. Vegeu ACA, Cancelleria, reg. 228, f. 49v-51r (1326-III-7). 
1278 S’ha descartat, en conseqüència, els clams o d’altres mesures requerides pels tinents de 
mas contra els seus veïns, ja que per instar a l’acció de la cort, com s’ha apuntat, no era 
necessari ser aforat. 
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Taula 78. Procediments dels tinents de mas a la cort de Caldes de Malavella 
(1340-1366) 
 

 
obligacions 

fermes 
de dret clams empares 

imposicions 
de penes 

subhastes 
públiques altresa Totals 

n. 1.401 188 583 395 176 60 49 2.852 
% 49,1 6,6 20,4 13,8 6,2 2,1 1,7 100 

a. Inclou fadigues, fiances, manlleutes i manaments 
 

Cal dir que totes les 79 famílies excepte un cas –els tinents del mas 

Ravelí de Caldes, que eren homes propis de la pabordia de novembre de la 

Catedral de Girona– van participar almenys una vegada en procediments 

propis de la jurisdicció civil en tant que aforats al districte1279 . Així i tot 

s’observen diferències notables entre l’activitat a la cort de cadascun dels 

masos al llarg del període estudiat. De mitjana, els masos participaren en 36 

ocasions en aquests procediments: 29 (37%) s’hi veieren involucrats menys de 

20 vegades, 39 (49%) entre 20 i 65 ocasions, i tan sols 11 (14%) dels masos 

registraren més de 65 intervencions a la cort.  

 D’altra banda, és especialment destacable el descens d’activitat a la cort 

amb posterioritat a la Pesta Negra. Si en anys com el 1340 i el 1346 es 

documenten, respectivament, 488 i 408 procediments amb implicació dels 

tinents dels masos (i aquesta és la tònica per la resta d’anualitats d’aquella 

dècada de les quals comptem amb documentació seriada); l’any 1359 i el 1364 

tot just se’n documenten 61 i 75, respectivament. De fet, tot i que la 

disponibilitat de documentació és similar entre els anys anteriors i posteriors a 

la Pesta, al llarg de la dècada de 1340 es concentren 2.465 procediments, és a 

dir, un 86% del total de la mostra. Associem el descens als efectes de les 

mortaldats de 1348 i 1362, que atenuaren el ritme de negocis i contractes 

privats (expressats a la cort través de la jurisdicció graciosa) però també la 

conflictivitat que se’n derivava. A més, s’ha de tenir en compte que 19 dels 79 

masos (un 24%) no presenten cap activitat a la documentació jurisdiccional 

amb posterioritat a 1348, majoritàriament degut a una interrupció temporal o 

permanent de la seva ocupació.  

Malgrat les diferències entre masos pel que fa a la participació en els 

procediments civils a la cort i també el descens d’activitat d’aquesta institució a 

                                            
1279 Aquells que en canvi freqüentaren més assíduament la cort foren els tinents del mas Riera, 
de Franciac (homes propis de la cambra del monestir de Sant Pere de Galligants). S’hi 
documenten fins a 149 ocasions. 
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partir de la dècada de 1350, resulta evident que els remences s’implicaren en 

la cort habilitada pels Montcada amb certa regularitat, independentment de la 

seva adscripció senyorial. Si es podia suposar que els homes propis i solius 

dels Montcada (els seus masos representen un 35% de la mostra l’any 1340, i 

un 38% l’any 1365) hi estaven especialment obligats, la documentació 

evidencia que amb la resta de remences aquesta fou també la pauta. Per 

exemple, l’any 1340, 177 (un 36%) dels procediments registrats aquell any 

implicaren remences dels Montcada, mentre que en 311 (64%) s’hi 

documenten pagesos propis de la resta de senyories. Vint-i-quatre anys més 

tard, el 1364, els remences dels Montcada participaren en 20 procediments (un 

27%) i els homes propis de la resta de senyories en 55 (73%).  

 
Gràfic 49. Nombre d’obligacions presentades a la cort de Caldes de Malavella 
pels tinents de mas (1340-1365) 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750

1340-1343 1344-1347 1348-1351 1356-1359 1360-1365

Remences dels Montcada

Remences de la resta de
senyories



CRÈDIT I MOROSITAT A LA CATALUNYA DEL SEGLE XIV. EL CAS DE LA BARONIA DE LLAGOSTERA 

 

635 

Gràfic 50. Nombre d’accions executives (clams, empares, imposicions de 
penes i subhastes públiques) instades contra els tinents de mas a la cort de 
Caldes de Malavella (1340-1365) 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 

 
El gràfic 50 reflecteix la distribució dels procediments contenciosos més 

habituals (clams, empares, imposicions de penes i subhastes), mentre el gràfic 

49 les obligacions, pròpies de la jurisdicció graciosa. Alhora, presenten les 

accions en funció del seu protagonista: els remences dels Montcada o bé la 

resta de pagesia remença del territori. Ambdós evidencien l’activa implicació de 

la pagesia de remença dependent de senyories laiques o eclesiàstiques en les 

infraestructures judicials dels Montcada, tant en l’exercici de la jurisdicció 

graciosa com en la contenciosa.  

A tenor d’aquests resultats, pot verificar-se que a mitjan segle XIV cap 

altra senyoria al marge dels Montcada havia estat capaç de districtualitzar la 

jurisdicció civil sobre els seus homes propis. De fet, a la cort de Caldes de 

Malavella, entre 1340 i 1366 s’hi documenta participació dels remences adscrits 

en totes i cadascuna de les 20 senyories propietàries de masos localitzades 

fins ara al territori (cf. taula 79). Quina era la situació però dels remences que 

pot suposar-se estaven menys implicats a la cort perquè depenien de senyories 

robustes i tal vegada amb capacitat de generar corts pròpies? És indicatiu en 

aquest sentit el cas dels serfs de les senyories eclesiàstiques (les diferents 

institucions associades a la Catedral de Girona o els principals monestirs 

urbans) o de la noblesa amb presència al territori (els Parela-Cruïlles, que eren 

una branca dels Cruïlles del lloc homònim, per exemple). Tal i com es mostra a 
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la taula, aquests mantingueren o fins i tot incrementaren la seva activitat a la 

cort de Caldes amb posterioritat a 1348. Així, a través d’aquestes dades, no es 

podria acreditar una reacció senyorial específica en l’àmbit de la justícia 

després de la Pesta.  

 
Taula 79. Accions dels remences, segons senyoria, a la cort de Caldes de 
Malavella (1340-1366) 
 
senyoria (n. de masos dependents) 1340-

1353 % 1354-
1366 % TOTAL % 

Montcada (28|30) 838 34,0 103 26,6 941 33,0 
Família Parela-Cruïlles (9|9) 310 12,6 70 18,1 380 13,3 
Sant Feliu de Girona (2|2) 189 7,7 21 5,4 210 7,4 
Sant Pere de Galligants (4|4) 164 6,7 41 10,6 205 7,2 
Família Orreu-Port (5|4) 160 6,5 25 6,5 185 6,5 
Mas Ferrer de Franciac (3|3) 140 5,7 26 6,7 166 5,8 
Senyor del castell de Blanes (2|2) 130 5,3 7 1,8 137 4,8 
Almoina del Pa de la Seu (5|6) 118 4,8 17 4,4 135 4,7 
Altar de Sant Llorenç de la Seu (4|4) 97 3,9 18 4,7 115 4,0 
Monestir de Sant Martí Sacosta (3|3) 91 3,7 14 3,6 105 3,7 
Monestir de Santa Maria d'Amer (1|1) 50 2,0 12 3,1 62 2,2 
Família Bedó (2|2) 39 1,6 6 1,6 45 1,6 
Pabordia de novembre de la Seu (3|2) 31 1,3 7 1,8 38 1,3 
Hospitalers Sant Joan Aiguaviva (1|2) 19 0,8 12 3,1 31 1,1 
Família Salellas (2|0) 27 1,1   27 0,9 
Monestir de Santa Maria de Vilabertran (1|1) 22 0,9 4 1,0 26 0,9 
Altar de Santa Maria de Llagostera (1|1) 23 0,9 2 0,5 25 0,9 
Monestir de Sant Pere de Casserres (1|1) 8 0,3 2 0,5 10 0,4 
Castlà de Lloret (1|1) 7 0,3 0 0,0 7 0,2 
Altar de Sant Silvestre de Franciac (1|1) 2 0,1 0 0,0 2 0,1 

 2.465 100 387 100 2.852 100 
 

Ni tan sols les habituals pugnes entre baronies, que solien tenir com a 

propòsit l’eixamplament del seu domini, posaren fre a la participació dels 

remences a la cort dels Montcada. Està ben documentat, per exemple, com els 

oficials del monestir de Ripoll es resistiren a la instauració de la baronia amb 

jurisdicció omnímoda dels Montcada també sobre el territori de Tossa de Mar. 

L’abat, antic senyor de Tossa, continuaria pretenent-ne el domini al llarg del 

període 1326-1348, al·legant que el mixt imperi continuava essent de la seva 

competència1280. Tant és així que el febrer de l’any 1342 la cort de Caldes 

advertí a través d’un pregó públic que, a Tossa, ningú gosés presentar clams 

en instàncies que no fossin les de l’aparell administratiu habilitat pels 

Montcada1281, en referència a l’existència d’un escrivà o notari que hi hauria 

                                            
1280 ZUCCHITELLO, Mario, “Jurisdiccions compartides...” op.cit. 
1281 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 572, f. 38r-38v (1342-II-11). 
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continuant treballant furtivament sota l’autoritat de l’abat de Ripoll1282. Ara bé, 

malgrat les tensions pel control de la jurisdicció, una notable quantitat d’homes 

de Tossa, molts dels quals de fet propis de l’abadia ripollesa, participaren en 

procediments a la cort dels Montcada en tant que aforats. Com es mostrava en 

la taula 75 de l’anterior capítol, entre 1342 i 1343 se’n tenen documentats 148 

casos i l’any 1346, 21. És cert que, a partir de 1348, amb la separació definitiva 

dels masos de Tossa de la baronia dels Montcada i la seva reincorporació als 

dominis de Ripoll, els remences deixaren d’assistir, com a aforats, a la cort de 

Caldes. Així, per exemple, l’any 1356 ja no se’n documenta ni un sol cas.  

Si ni la senyoria directa ni tampoc un marc polític disputat limitaven 

l’accés a la cort, com cal interpretar la major o menor implicació dels tinents de 

cadascun dels masos en els procediments jurisdiccionals? D’una banda, és 

necessari recordar aquí l’organització administrativa i territorial imposada per la 

senyoria jurisdiccional, en el nostre cas els Montcada; de l’altra, és 

indispensable preguntar-se també pel dinamisme de cada mas. 

Si els barons podien haver incorporat a la seva cort masos que no eren 

del seu domini directe, paradoxalment, un mínim de 24 masos que sí que eren 

del domini directe dels Montcada i estaven situats a la parròquia de Vilobí 

d’Onyar, contigua a Caldes, n’eren exclosos1283. El terme del castell de Vilobí 

d’Onyar fou incorporat a la baronia de Llagostera només a partir del 1356, i 

amb la jurisdicció, els masos, homes i dones que anteriorment havien pertanyut 

a l’antic senyor, el ciutadà de Girona Ramon Malars1284. Atenent a la carta de 

privilegis concedida als habitants del terme castral al final del segle XIII i que ja 

coneixem, a Vilobí els homes del Montcada podien resoldre els seus conflictes 

–almenys aquells que els enfrontessin amb el senyor del castell– a través d’una 

cort o sistema judicial particular1285. Podrien litigar cada vuit dies i els saigs no 

cobrarien més de 1 d. o 2 d. en funció de la distància que haguessin de 

                                            
1282 Del qual se’n tenen algunes referències indirectes, com per exemple la del dot de la filla 
d’un tal Pere Urgell, de Tossa, que el setembre del 1342 no pogué validar-se a la notaria de 
Caldes perquè l’escrivà fraudulent de l’abat n’havia fet una còpia anteriorment. Vegeu AHG, 
Notaria de  Caldes-Llagostera, CL 24, f. 14r-14v (1342-IX-2). 
1283 Són els masos Serra de Mont, Cendra, Celrà, Fresolt, Onyar, Carners, Ferrer, Marc, Gener, 
Guerau, Campllong, Carbonell, Canes, Oliveres, Turbany, Burgès, Cincmassa, Artal, Bossa, 
Marimon, Bernat, Estany, Comabella i Rovira. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 
71, Quadern sense numerar, f.1r-8r (1365-VIII-7) i també CL 71, f.82v (1365-X-27). 
1284 Vegeu l’epígraf 4.8.3 del capítol 4.  
1285 Ibidem. 
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recórrer per notificar els procediments. Per aquesta raó, per exemple els tinents 

d’un mas com el Serra de Mont, del qual tenim notícies a través de la 

documentació notarial, no registraren ni una sola participació com a aforats a la 

cort de Caldes1286. Malgrat haver-se convertit en homes propis dels Montcada, 

la cort de Caldes no els podia tenir en compte per a ser requerits o embargats. 

Aquests procediments havien d’instar-se i executar-se a la cort castral. 

A banda de l’organització interna a la baronia dels Montcada, de les 

normes que dictaven quins remences participaven a la cort i quins no ho feien, 

s’ha de parar atenció també a la potència dels masos, és a dir, a la implicació 

dels tinents en contractes comercials, compravendes de béns mobles o 

immobles, crèdits i eventuals impagaments que justifiquessin el recurs a la cort. 

Entre els 79 masos que constitueixen la mostra n’apunten alguns exemples 

interessants. 

Tan sols es documenten dues intervencions a la cort jurisdiccional per 

part dels tinents del mas Poll1287. Sabem que els seus habitants eren tanmateix 

homes propis i solius dels Montcada i que el capmàs i les parcel·les centrals es 

trobaven en un veïnat que no hem identificat de la parròquia de Caldes. Les 

poques notícies que tenim del mas a través de la documentació notarial 

apuntarien a una explotació que, durant els anys posteriors a la Pesta, havia 

esdevingut poc viable; situació que obligava a la muller del senyor útil a 

instal·lar-se com a dida al servei d’un notari gironí el 13591288 o uns anys més 

tard, a vendre la meitat del mas per tal de satisfer “llòçols, censos, quèsties i 

fogatges” impagats1289. En un altre extrem pot situar-se el mas Esteve, del 

veïnat de Vilarzell, també a Caldes. Els seus habitants eren homes propis de 

l’església de Sant Feliu de Girona. Tot i així es veieren involucrats en un mínim 

de 98 ocasions en procediments a la cort dels Montcada. Moltes de les 

actuacions foren en el marc de la jurisdicció graciosa. Del tinent del mas al llarg 

de la dècada de 1340, Pere Esteve, n’intuïm un pagès de les capes més 

benestants de la comunitat. Participà en contínues operacions en el mercat de 

terres i, juntament, amb d’altres homes de mas, es convertí en arrendador de 
                                            
1286 Vegeu per exemple AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 61, f. 8r-8v (1362-V-30). 
1287 Es tracta de dues obligacions de pagament de quantitats modestes, el 1346 i el 1349. En la 
segona, el tinent del mas actuava en qualitat d’avalador. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-
Llagostera CL 29, f. 21r (1345-XII-16) i CL 565, f. 84v (1349-V-11). 
1288 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 58, f. 55v (1359-VI-14). 
1289 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 70, f. 148r (1364-VIII-7). 
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les lleudes de Caldes els anys 1345 i 1347 a canvi de les notables sumes de 

1.300 s. el primer any i 1.365 s. 6 d., el segon1290.  

Sembla que una infraestructura jurisdiccional estable i eficaç, habilitada 

per un gran baró, esperonà la participació a la cort dels remences, 

independentment de la senyoria directa a la qual pertanyessin o de les 

eventuals tensions entre magnats. Així mateix, resulta lògic que els tinents dels 

masos econòmicament més dinàmics tinguessin major tendència a involucrar-

se en els procediments jurisdiccionals, fins i tot en aquells que suposaven 

l’embargament de collites o béns. La morositat és concebuda, en aquest sentit, 

no com un indici d’empobriment, sinó com una prova de la capacitat del mas 

per endeutar-se. 

Ara sabem de l’activa participació dels remences a la cort. En d’altres 

capítols s’ha descrit com, una gran part de les accions en aquest tipus de corts, 

es derivaven dels negocis i crèdits entre particulars que quedaven pendents de 

pagar. L’objectiu de la segona part de l’article és el de constatar si la renda 

feudal i el seu impagament arrossegaven també els remences i les senyories 

alodials cap a la cort dels Montcada. 

 
13.3. Cort i renda feudal 
 
Poc s’ha escrit encara sobre l’ús de les institucions de justícia per part 

dels remences i els seus propis senyors directes (o bé d’altres senyories i 

institucions que comptessin amb algun tipus de dret sobre el mas) en els 

conflictes per la renda durant la baixa edat mitjana1291. Afortunadament, la 

massa documental disponible per Caldes de Malavella de mitjan segle XIV, 

permet descriure’ls, i estimar si aquests contenciosos eren tractats únicament a 

la cort dels Montcada o bé si hi havia d’altres vies per resoldre els 

impagaments i les resistències pageses a complir les exigències del senyor. 

                                            
1290 Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 27, f. 84r-84v (1345-I-3); CL 30, f. 95v-96r 
(1347-I-27); CL 32, f. 127r (1348-II-25). 
1291 Comptem amb els estudis de Benito, que posen èmfasi en l’exercici de la jurisdicció del 
senyor alodial al segle XIII, i amb l’objectiu d’exercir el control de les rendes i de regular la 
tinença del mas. Vegeu-ne un darrer treball a BENITO MONCLÚS, Pere, “La Senyoria rural en 
temps de Jaume I. La forja d'un nou ordre jurídic” in FERRER I MALLOL, Maria Teresa (ed.), 
Jaume I: commemoració del VIII centenari del naixement de Jaume I, IEC, Barcelona, 2013, 
v.2, p. 47-48. Per a la primera època moderna, vegeu els treballs de GUAL VILÀ, Valentí, 
L’exercici de la justicia eclesiastica: Poblet, segles XV-XVII, Rafael Dalmau, Barcelona, 2000 i 
IDEM, Justícia i terra. La documentació de l’Arxiu de Poblet (Armari II), Cossetània, Valls, 2003. 
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Entre aquestes vies cal tenir en compte un cert nombre de sentències judicials 

registrades en els protocols notarials locals. Aquestes sentències indicarien 

que determinats conflictes per la renda foren moderats pel jutge ordinari de 

Caldes. Tampoc pot descartar-se que, en d’altres circumstàncies, els conflictes 

entre tinent i senyor directe fossin discretament resolts per autoritat del darrer. 

L’any 1351 el capellà de Sant Feliu de Guíxols, Bernat Bedó, comprà per 

set anys les rendes de la casa de Bedó, pertanyent al cavaller Ramon Arnau de 

Bedó, de Sils. Amb aquest arrendament percebria “censos, rendes, fruits, drets 

i agrers” dels masos que la senyoria dels Bedó posseïa a Sils mateix, però 

també a Vidreres, Calonge i finalment “a d’altres llocs pertanyents a la batllia i 

collecta de Calonge”. Ocupat en d’altres negocis, el capellà guixolenc nomenà 

un procurador, Pere Vivoles, també clergue i clavari de Caldes, per tal de fer-lo 

comparèixer a les corts d’Hostalric i de Vidreres per notificar als oficials dels 

vescomte de Cabrera aquest arrendament i també per disputar-hi amb els 

tinents dels masos, si era menester, l’impagament d’algunes de les 

prestacions1292. Aquesta notícia indica que les corts habilitades pels vescomtes 

de Cabrera foren una instància aprofitada almenys per aquest petit noble en els 

conflictes per la renda. A la documentació de cort de la veïna Caldes de 

Malavella poden trobar-se alguns exemples de senyories actuant com 

probablement ho haurien fet els Bedó.  

Del total de 2.852 procediments que corresponen als 79 masos de la 

mostra que s’utilitza per aquest capítol, tot just 60 (el 2,1%) pot acreditar-se que 

fossin activats en motiu d’una disputa per la renda feudal. Es tracta d’accions 

que majoritàriament corresponen a l’exercici de la jurisdicció contenciosa. Es 

litigaren, de fet, 100 censos i exigències senyorials de naturalesa ben 

diversa1293. La mitjana resulta a menys d’un cas per mas, tot i que disposem 

d’exemples com el mas Eimeric de Franciac, de domini directe del monestir de 

Sant Martí Sacosta de Girona, pel qual a la documentació de la cort de Caldes 

es localitzen cinc procediments diferents entre 1349 i 1364 en els quals s’exigí 

als seus tinents fins a 25 censos i prestacions senyorials pendents de 

                                            
1292 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 39, f. 85r-85v (1351-VIII-5). 
1293 Resulta habitual que en un mateixa subhasta pública, diferents senyories amb drets sobre 
un mas intervinguessin per a rescabalar-se les prestacions impagades. 
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satisfer1294. Ara bé, la documentació disponible assenyala que un total de 39 

masos (el 49%) no estigueren implicats en cap contenciós d’aquest tipus. Entre 

els 60 procediments es constata certa implicació dels masos de remença 

d’altres senyories que no eren els Montcada. Fou el cas del mas Eimeric; però 

de fet, 25 (un 64%) de les famílies pageses implicades en aquests conflictes 

també eren pròpies d’algun dels altres senyors directes. 

Si s’examinen les senyories instigadores i els tipus d’exaccions en disputa 

(cf. taula 79), es constata en primera instància que els senyors directes del mas 

litigaven pel censum domini; que poden interpretar-se com els censos generals 

que es prestaven en reconeixement de la tinença del mas, alguns en diners, 

d’altres en espècie -per exemple, la gallina exigida pels Port-Orreu als seus 

tinents al mas Adroher de Santa Seclina per aquest concepte i pel qual instaren 

una subhasta de béns-1295. De forma més habitual, la documentació apunta, 

tàcitament, a censos, exigits pel senyor directe i expressats a través d’una 

quantitat monetària. En aquest sentit, cal entendre que les declaracions a la 

cort, per part dels denunciants, devien resultar poc explícites i que, sovint, les 

senyories agrupaven els deutes per diferents tipus de prestacions i en feien 

una reclamació genèrica. Sembla el cas de l’empara contra el mas Banyut 

instada per la seva senyoria directa, els Parela-Cruïlles, per “censos, tasques, 

rendes i agrers” impagats1296. Es documenten 18 mencions a aquest tipus de 

censos en els procediments a la cort, la major part de les quals són en el marc 

de subhastes públiques. Els deutes per aquest concepte oscil·len entre els 3 s. 

i els 62 s., tot i que tretze d’aquests no superen els 24 s. Dins d’aquest mateix 

capítol de prestacions fixes dels masos, testimonialment es documenten 2 

referències a joves (prestacions dels tinents en jornades de treball als senyors). 

Ambdues consten en un mateix manament judicial, en el qual l’any 1357 

s’ordenava que el curador del mas Eimeric, de domini directe del monestir de 

Sant Martí Sacosta, entregués 2 s. al paborde en concepte d’una jova i 2 s. 

més al mas Batlle per una altra1297.  

                                            
1294 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 565, f. 73v-74r (1349-III-7); CL 565, f. 121r-121v 
(1349-X-12); CL 53, f.89v (1357-I-2); CL 58, f.76r-76v (1359-IX-16); CL 70, f.87r (1364-II-12). 
1295 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 565, f. 131v (1349-XI-25). 
1296 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 70, f. 287v (1365-V-6). 
1297 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 53, f.89v (1357-I-2). 
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 D’altra banda, la documentació assenyala procediments per dos agrers: 

la reclamació d’una tasca impagada (1 s. 10 d) i un conflicte pel pagament de 

les tornes (que era el complement que el senyor útil d’un mas feia a un altre per 

cobrir els agrers que es prestaven per una peça de terra compartida); i un per 

drets de mutació (lluïsme) d’una parcel·la, valorat en 10 s.1298 Així mateix, 

consten cinc procediments per disputes sobre mals usos. En tots els casos es 

tracta de mecanismes compulsoris (imposicions de penes i obligacions) per 

obligar a determinats individus a convertir-se en homes propis i solius i a fer 

l’homenatge acostumat al senyor pertinent. 

Pel que fa a les exigències pròpies de la senyoria jurisdiccional, se’n 

documenten 12 mencions en els procediments a la cort. S’hi compten tant els 

drets banals (quèsties i cenes), com les talles, que podrien haver estat 

establertes per al pagament de les mateixes quèsties, tot i que en dues 

ocasions sabem que foren emeses per l’intent (fallit) dels Montcada de comprar 

la titularitat del castell de Cassà l’any 13451299. Les quantitats en disputa 

oscil·len entre 1 s. 6 d. i 23 s. 5 d. També s’enumeren procediments per 

l’impagament de 4 lleudes i 5 lloçols. Anteriorment s’ha descrit que aquest 

darrer era el dret que les ferreries de destret percebien de cadascun dels 

masos, en funció dels animals llauradors dels quals disposaven. En tres 

ocasions fou, de fet, directament el ferrer establert a la fàbrega de destret qui 

instà les accions a la cort per recuperar el cens impagat (quantitats que 

oscil·len entre els 4 s. 2 d. i els 8 s.). L’acció contra l’impagament de les lleudes 

fou instigada pels llevadors o arrendadors de la lleuda de Caldes en tres dels 

quatre exemples. En aquest cas, el deute màxim exigit fou de 2 s., i el mínim, 

de 4 d. Els Montcada, en darrer terme, haurien instat accions per sis retards en 

el pagament de drets o multes pròpies de la jurisdicció civil i que atenyien 

l’àmbit del disciplinament social (incest, accés prohibit al bosc, violències i un 

casament no autoritzat). A la taula 80 hi consten en el capítol d’altres, 

conjuntament amb procediments per 12 exigències senyorials més de 

naturalesa incerta.  
                                            
1298 Tot i que s’ha de tenir en compte que els litigis per aquest darrer concepte, segons els 
Costums de Girona, havien de resoldre’s mitjançant un jutge designat pel senyor directe, 
circumstància de la qual no tenim cap exemple. Vegeu COBOS FAJARDO, Antoni (ed.), Costums 
de Girona... op.cit., p.67. 
1299 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera. CL 575, f. 208r (1345-IX-19) i CL 575, f. 217r-217v 
(1345-X-?). 
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Ara bé, els censos que sembla haurien generat una major conflictivitat 

foren els drets parroquials. Es comptabilitzen un total de 16 procediments que 

perseguien la satisfacció de 32 drets d’aquest tipus (de variada naturalesa i 

denominació: llum, cera, raïm, blat i oli, vigília, sepultura, doma i alguns dels 

delmes)1300. Clergues i obrers de l’església de Franciac i de Caldes foren els 

més actius en aquest tipus d’accions. Solien aprofitar la celebració de 

subhastes públiques a la vila per intervenir-hi i exigir el pagament de les seves 

prestacions pendents, que eren quantitats modestes (amb un màxim de 17 s. i 

un mínim de 4 d.)1301.  

 
Taula 80. Prestacions senyorials disputades a la cort de Caldes de Malavella 
(1340-1366) 

 

 ca
so

s 
(n

.) 

su
bh

as
te

s 
pú

bl
iq

ue
s  

em
pa

re
s  

im
po

si
ci

on
s 

de
 

pe
ne

s 
 i 

m
an

am
en

ts
 

ob
lig

ac
io

ns
 

fe
rm

es
 d

e 
dr

et
 

Accions que afecten a: 

n. masos 
dels 

Montcada 

n. masos 
d’altres 

senyories 

censos del senyor directe  18 13 2 2   4 8 
prestacions en treball 2   1    1 
agrers 2 1    1  2 
lluïsmes 1    1   1 
mals usos 5   4 1  2 3 
drets banals i talles 12 4 1 5  1 3 5 
lleudes 4 3  1   2 3 
llòçols 5 3 1 1   2 3 
drets parroquials 32 11 3 1  1 3 8 
altres 19 6 2 4 4 3 4 10 

Font: Elaboració pròpia a patir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
  

Les dades evidencien que tot tipus de senyories recorrien, alguna vegada, 

a la cort dels Montcada en auxili de la seva renda. Ara bé, donat el reduït volum 

de la mostra i el fet que a més es localitzin relativament pocs conflictes pels 

drets de les senyories alodials, no hauria de descartar-se que, en d’altres 

circumstàncies, els senyors resolguessin aquestes disputes per la via 

                                            
1300 Sobre els drets parroquials, vegeu MALLORQUÍ, Elvis, Parròquia i societat…op.cit., 2001, p. 
221-258.  
1301 Generalment, el conjunt d’aquests procediments van ser instats directament contra el 
deutor, que era el mateix tinent del mas. Ara bé, també es documenta com els procediments es 
dirigien contra el tinent en tant que avalador, més o menys forçat, dels deutes del seu senyor 
directe. És el cas de la requisa duta a terme pels oficials de la cort contra censos i agrers “dels 
masos de Caulès dependents del castlà de Lloret”, que aquest darrer havia aportat al draper 
gironí Bonanat Llèmena per tal de saldar-li uns pagaments pendents. Vegeu AHG, Notaria de 
Caldes-Llagostera, CL 17, f. 83v (1340-VIII-28). 



CRÈDIT I MOROSITAT A LA CATALUNYA DEL SEGLE XIV. EL CAS DE LA BARONIA DE LLAGOSTERA 

 

644 

d’autoritat sobre els propis remences. Els exemples exposats assenyalen que 

les senyories alodials no es reservaven en exclusiva la resolució d’aquestes 

causes ni van ser capaces d’habilitar corts pròpies capaces de competir amb la 

infraestructura dels Montcada; però pot sospitar-se que una part d’aquests 

litigis es podrien haver resolt a través de mecanismes informals que consistirien 

en reclamacions o pressions sobre els homes propis1302. 

 
13.4. La via judicial i el jutge en els contenciosos per la renda feudal 
 
Si una part dels conflictes per la renda podien conduir-se per la via 

d’autoritat, també coneixem processos que s’havien incoat en d’altres 

instàncies i que derivaven a la cort local tan sols amb una petició 

d’embargament, sabedora, la senyoria alodial, que a Caldes s’era eficaç en 

aquest tipus de procediments. Tal sembla el cas relacionat amb el mas Puig, de 

Franciac, i de domini directe de l’altar de Sant Llorenç de la Catedral de Girona. 

L’any 1355 el seu rector comparegué personalment davant del jutge de Caldes 

de Malavella. Descrigué procediments previs a la cort episcopal de Girona 

contra Elisenda Puig, senyora útil del mas, per “molts censos d’anys anteriors” 

impagats. D’entre les accions activades per la cort eclesiàstica, Elisenda havia 

estat excomunicada. El rector requerí la subhasta pública d’una parcel·la del 

mas per tal de saldar el deute amb la senyoria, acció que les instàncies 

jurisdiccionals locals no dubtaren a dur a terme1303.  

 En l’exemple anterior, el representant de la seu gironina compareixia 

coram venerabili et discreto iudice ordinario i no davant del batlle local; i és que 

quan es tractava de requisar o dur a subhasta terres i honors, les evidències 

indiquen que les senyories alodials i també la cort requerien de la col·laboració 

                                            
1302  Probablement perquè les reclamacions inicials eren fetes a través d’aquestes vies 
informals, de la mostra dels litigis per rendes en destaca el fet que els procediments 
corresponguin, majoritàriament, a les fases més executives. Sobre el conjunt de procediments 
instats a la cort que tenien com a protagonistes els tinents dels masos, ja s’ha constatat que les 
accions toves com ara els clams i les obligacions destacaven per damunt de qualsevol altre 
mecanisme. Però aquesta no és la pauta en el cas específic de disputes per la renda feudal. 
Tant és així que, per aquest tipus de deutes, no es documenta ni un sol clam i, en canvi, 
dominen les accions que suposaven l’embargament o requisa de béns. Dels 60 procediments 
que sabem foren instats per deutes generats per la renda feudal, 33 (un 55%) són empares i 
subhastes públiques. Val la pena preguntar-se, en aquest sentit, si les senyories alodials 
podien legítimament emparar o requisar honors que es tinguessin per elles sense haver de 
seguir l’iter processal predeterminat en la majoria de casos, tal i com de fet contemplava (entre 
d’altres fonts legals), COBOS FAJARDO, Antoni (ed.), Costums de Girona... op.cit., p.73. 
1303 Vegeu el litigi a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 49, f.95r-96r (1355-XI-9). 
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del jutge per tal d’emetre una sentència. Per la via executiva, sembla que de 

forma efectiva la cort tan sols tenia marge per saldar deutes a través de 

l’embargament o subhasta de béns mobles, bestiar o esplets, i no pas 

d’immobles (sobre els quals podien pesar diverses càrregues en forma 

d’obligacions i censos que s’havien d’acreditar mitjançant cartes i capbreus)1304. 

En aquest sentit, la figura del jutge té certa presència a la documentació 

durant la dècada de 1350, quan els estralls de la Pesta van fer necessària la 

mobilització de terres i de masos per rescabalar el cúmul de censos 

impagats1305. En d’altres circumstàncies, allò que estava en disputa no era tan 

un deute o la seva acumulació al llarg de temps, sinó la resistència de la 

pagesia a acceptar segons quines exigències senyorials, considerades injustes 

(és a dir; en aquest cas no parlem d’un impagament, sinó d’una disputa 

argumental d’interessos). També en aquest escenari resultava indispensable 

que el jutge arbitrés mesures provisionals, escoltés les parts, i dictés una 

sentència definitiva. Aquestes i altres sentències judicials s’assentaven en els 

protocols notarials1306. 

En els llibres del notari de destret de Caldes, durant les dècades centrals 

del segle XIV s’hi documenten 33 sentències judicials relatives a 22 dels 

nostres masos. D’aquestes 33 sentències, 16 ho foren per benevís o per 

autoritzar la subhasta del mas, i 10 més per autoritzar la requisa, 

l’empenyorament de terres o bé l’establiment de contractes a llauró amb 

l’objectiu darrer de saldar deutes contrets pels tinents. És significatiu que totes i 

cadascuna de les sentències fossin emeses durant el període 1350-13651307. El 

                                            
1304 Per això, en el marc d’una crida pública prèvia a la subhasta, l’any 1328, a Cassà de la 
Selva s’hi advertia que si nagun de qualque condicion se (h)a una nula question, ho demanda, 
en los béns d’en Bernat Crosa ho·l dit Bernat, deges qui hic fos devant la cort dimarts aprés 
sent Bartomeu. Vegeu AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 4, f. 62v (1328-VIII-30). 
1305 Per exemple, és sabut que en el cas específic d’haver de vendre o establir per separat les 
terres d’un mas desocupat, era necessària que s’emetés l’anomenada sentència de benevís. 
Vegeu COBOS FAJARDO, Antoni (ed.), Costums de Girona... op.cit., p.169. 
1306 Les sentències representen una part més aviat petita del conjunt de documentació emesa 
d’ordinari pels notaris baixmedievals catalans. En l’àmbit estudiat, representen menys de l’1% 
del total de protocols assentats.  
1307 Malauradament no disposem de documentació de la cort per aquest període, quan sabem 
augmentà la conflictivitat sobre els masos per haver quedat desocupats. Sobre el conjunt 
d’opcions contractuals davant de la crisi dels masos en l’escenari post-Pesta, vegeu FERRER 
MALLOL, Maria Teresa, “Establiments de masos després de la Pesta Negra” in FERRER, Maria 
Teresa; MUTGÉ I VIVES, Josefina; RIU I RIU, Manuel (eds.), El mas català durant l'Edat Mitjana i 
la Moderna (segles IX-XVIII). Aspectes arqueològics, històrics, geogràfics, arquitectònics i 
antropològics. Actes de Col·loqui celebrat a Barcelona del 3 al 5 de novembre de 1999, CSIC, 
2001, Barcelona, p. 189-241. 
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cas del mas Poll de Caldes ha estat anteriorment citat. L’any 1364 calgué una 

sentència judicial, verificada per prohoms locals, per tal de vendre 

temporalment la meitat del mas i així saldar el deute generat per l’impagament 

reiterat de censos senyorials1308. L’any 1352 també havia calgut que el jutge 

local emetés sentència de benevís per un parell de masos, el Rombau i el 

Serra de Franciac, ambdós del domini directe del monestir gironí de Sant Pere 

de Galligants. Després de la Pesta s’havien quedat sense homes propis que 

asseguressin a la senyoria “censos, tasques, agrers i servituds acostumades”, 

de tal manera que els monjos demanaren al jutge local la sentència de benevís 

i una subhasta per establir-hi nous tinents1309.  

Constatant que el jutge local esdevingué una figura central en les disputes 

per censos i exigències senyorials, és necessari ampliar el coneixement sobre 

aquesta figura, insuficientment analitzada en el context historiogràfic català1310. 

Contràriament a allò que s’ha conclòs per a períodes més reculats, quan la 

senyoria alodial designava jutges particulars per resoldre les disputes amb els 

seus homes propis i tinents1311, qui intervingué en aquests assumptes al llarg 

del període 1340-1366, a Caldes de Malavella, fou l’anomenat jutge ordinari. 

Aquest era designat per la senyoria jurisdiccional tot i que, tal i com veiem en 

les sentències recollides en els protocols notarials, fou actiu en els 

contenciosos que afectaven també la resta de les senyories alodials1312.  

 L’any 1341 els Montcada dictaren una taxació salarial per als seus 

oficials, que ja coneixem, i en la qual també es regulava meticulosament com 

havia de ser retribuït el jutge1313. Aquest document resulta interessant sobretot 

perquè informa de les seves atribucions. Així, sabem que oïa causes civils, 

redactava decrets de tutela d’infants o incapacitats, nomenava curadors de 
                                            
1308 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 70, f. 148r (1364-VIII-7). 
1309 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 41, f. 73v-74r (1352-I-22). 
1310 Vegeu un article clàssic, que és poc més que una relació de noms de juristes medievals: 
BROCÀ I DE MONTAGUT, Guillem Maria de, Juristes i jurisconsults catalans del segle XIV fins al 
XVII, IEC, Barcelona, 1909, o una reflexió sobre les pràctiques i origen social dels jutges 
barcelonins a BENSCH, Stpehen, Barcelona... op.cit., p. 74-80. Vegeu també MONTAGUT 
ESTRAGUÉS, Tomàs de, “La jurisdicción municipal en Cataluña y los juristas de Barcelona en la 
Baja Edad Media” in CAUCHIES, Jean-Marie; BOUSMAR, Éric (dirs.), “Faire bans, edictz et statuz”: 
Légiférer dans la ville médiévale, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 
Brusel·les, 2001, p. 331-364. 
1311 DE HINOJOSA, Eduardo, El Régimen señorial y la cuestión agraria en Cataluña durante la 
Edad Media, Urgoiti, Pamplona, 2003, p. 83. 
1312 FERRO, Víctor, El Dret… op.cit., p.124. 
1313 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 17, f. 133v-135r (1341-I-26). Vegeu també PONS-
GURI, Josep Maria, “Taxacions dels salaris...” op.cit.  
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masos desatesos, revisava instruments malmesos i els compulsava, podia 

exigir dipòsits (reserves pecuniàries) a les parts, ordenava la taxació de terres 

en cas de disputes predials, emetia interlocutòries per les quals no 

necessàriament havia d’atendre a testimonis i finalment, emetia composicions i 

sentències.  

 En aquella mateixa taxació s’indica que el jutge podia oir causes civils no 

només a Caldes, sinó també a Llagostera i a Cassà de la Selva i que podia 

recórrer el territori d’aquestes dues darreres parròquies per tal de “reconèixer 

honors, termes o camins” sobre els quals s’haguessin plantejat disputes. De fet, 

la documentació conservada apunta que el mateix jutge de Caldes fou nomenat 

també per altres senyors jutge ordinari de Cassà, de Sant Feliu de Guíxols, de 

la vall d’Aro i probablement també de Llagostera1314. Es tractava, en definitiva, 

d’una figura itinerant, que prestà els seus coneixements i autoritat allà on era 

requerit, sempre sota la tutela de la senyoria jurisdiccional.   

Si el jutge actuava de forma parcial en les seves sentències o emetia un 

dictamen lesiu per alguna de les parts, la via judicial habilitava el mecanisme 

d’apel·lació. Un exemple remet al 1353, quan el jutge ordinari de Caldes 

sembla que actuava com a instància d’apel·lació en el cas que enfrontava 

d’una banda el jutge i el sotsbatlle de Palafrugell i, de l’altra, el prior de Santa 

Anna de Barcelona i els seus tinents en el mas Barrull, de Palafrugell1315. Els 

primers -que de fet actuaven per autoritat de la senyoria jurisdiccional de Santa 

Anna a Palafrugell- haurien decretat la subhasta del mas, assetjat pels 

creditors; la venda s’havia produït per 102 l. S’al·legava que s’hi havien oposat 

amb una ferma de dret que no havia estat escoltada, en tant que es creia que 

el mas valia més de 160 l. El jutge ordinari admeté l’apel·lació, tot i que 

malauradament no sabem com prosseguí el contenciós.  

 D’altra banda, val la pena assenyalar que els conflictes per la renda 

feudal on intervenia el jutge no només enfrontaven tinents de masos i les seves 

senyories, sinó també el conjunt de la comunitat, les assemblees de veïns, amb 

els interessos senyorials. Tal és el cas de la sentència emesa el 13 de gener 

de 1350 en la causa que enfrontava la ferreria senyorial i els homes de Caldes 

                                            
1314 Sobre Cassà, vegeu ADG, Lletres, U-21, f.143v (1352-XII-8) i sobre Sant Feliu, AHG, 
Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 22, f. 96v-97r (1368-VIII-17). 
1315 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 44, f. 125v-127r (1353-V-23). 
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per raó dels llòçols que havien de prestar els masos (estava en disputa la seva 

quantitat i naturalesa)1316. 

Durant la dècada de 1340, a Caldes de Malavella, el càrrec de jutge 

ordinari recaigué en un individu anomenat Guillem Abadia1317. Un fill seu, 

homònim, també actuà com a jutge a partir de 1350. No sabem gairebé res dels 

orígens socials dels Abadia o de la seva formació com a juristes1318. Sabem, 

però, que el primer Guillem Abadia, per bé que ciutadà de Girona, mantingué 

una estreta vinculació amb la vila de Caldes i, sobretot, amb l’aparell 

administratiu dels Montcada i amb aquests en tant que llinatge nobiliari1319. En 

aquest sentit, es tenen notícies de que en el llibre de comptes del batlle 

jurisdiccional de Caldes (del qual no se n’ha conservat cap fragment) s’hi 

computaven com a despeses pròpies el farratge per als cavalls o mules amb 

els quals el jutge es desplaçava arreu de la baronia 1320 . Encara més 

significativament, Abadia actuaria com un familiar o servidor de la casa dels 

Montcada, quan, en ocasió de la malaltia mortal d’Ot de Montcada, l’any 1341 

féu deixes en nom seu als frares predicadors de Girona1321 i, a més, fou 

nomenat marmessor del seu testament 1322 . Malgrat fer-se càrrec de les 

disputes que enfrontaven les senyories alodials amb els seus pagesos, el jutge 

no podia ser aliè als interessos particulars del Montcada en tant que senyor 

territorial ja que, de fet, s’erigia com un dels seus màxims representants. 

Això no degué anar en detriment de la seva posició central com a 

arbitrador dels conflictes, com per exemple el que l’any 1364 enfrontà el tinent 

del mas Esteve, de domini directe de l’església de Sant Feliu de Girona, amb la 

seva pròpia senyoria, per uns censos dels quals no en coneixem la naturalesa. 
                                            
1316 Vegeu la p. 359 i ss.  
1317 Abadia sembla que inicià les seves responsabilitats a la baronia durant la darrera meitat de 
la dècada de 1330 i hi actuà fins la seva mort, esdevinguda amb la Pesta. Anteriorment, fins el 
1334, un tal Miquel Serra també fou intitulat jutge ordinari de Caldes (segons consta en els 
documents assentats a AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 17 i també a CL 4). Vegeu la 
taula 6, al capítol 4. 
1318 Guillem Abadia el jove es casà amb Agneta, filla de l’especier gironí Francesc Prat l’any 
1365. Aquesta li aportà un dot de 20.000 s. Vegeu AHG, Notaria de Girona, Gi-01, 38, f. 81r 
(1360-VII-9). Agraïm aquesta referència a l’Albert Reixach i Sala. L’any 1368 esdevingué jurat 
de la universitat de Girona. Vegeu GUILLERÉ, Christian, Girona... op.cit., v.1, p. 142. 
1319 Per exemple, sobre la vinculació amb l’espai local, sabem que hi reclutava les dides per als 
seus fills. Vegeu una obligació de pagament que esmenta a una tal Magna Llobeta de Caldes 
que “viu com a dida amb Guillem Abadia”. AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 15, f. 129v 
(1339-X-20). 
1320 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 27, f. 115r (1345-I-31). 
1321 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 20, f. 70r (1341-II-12). 
1322 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 21, f. 83v-84v (1341-IX-25). 
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Ramon Esteve al·legava que non sum in dictis census tenitus nec obligatus. 

Per aquesta raó, decidí posar l’assumpte en mans del jutge Abadia, que hauria 

de dictar sentència1323. Semblantment, l’any 1348, el tinent del mas Llorenç de 

Franciac decidí recórrer al jutge per l’exigència de dues fogasses en concepte 

de cens que li feia el rector de l’altar de Sant Llorenç de la catedral de 

Girona1324. Un cert grau d’imparcialitat demostrava el jutge en el cas de la 

borda Feliu, de la parròquia de Santa Seclina i de domini directe dels 

Montcada, registrat el desembre del 1343. Els seus tinents, en una declaració 

jurada, exposaren raons segons les quals no podien fer-hi residència 

permanent tot i estar disposats a pagar els censos i agrers acostumats. Malgrat 

disposar d’un molí, al·legaven que les possessions de la borda resultaven 

massa petites per fer-hi viable l’afocament. El jutge dictà sentència a favor dels 

pagesos, malgrat l’oposició senyorial1325. 

 
13.5. Conclusions 
 
Quan el 21 d’abril de 1366 tres senyories eclesiàstiques de la ciutat de 

Girona i dels seus burgs (el monestir de Sant Martí Sacosta, el monestir de 

Sant Pere de Galligants i l’altar de Sant Llorenç de la Catedral), conjuntament, 

exigiren a Gastó de Montcada que revoqués les penes contra una sèrie dels 

seus homes propis, estaven fent valdre la seva fracció de jurisdicció en tant que 

senyors alodials eclesiàstics1326. Els enfrontava la potestat de controlar els 

pagesos dels masos de Franciac, que pertanyien a la jurisdicció civil dels 

Montcada però eren majoritàriament d’alous eclesiàstics. El Montcada els havia 

forçat a obrar als murs i valls de la vila de Caldes, i també a recollir-s’hi (potser 

fent valdre les exigències que li eren pròpies com a senyor de l’antic castell 

termenat de Malavella?). Els remences de les senyories gironines s’hi haurien 

negat i el Montcada els hauria acabat empresonant, al·legant que els pagesos 

haurien comès “alguns crims” dins de la batllia de Caldes1327. 

Malgrat les queixes de les senyories alodials, poc o molt efectives, el cert 

és que a la baronia de Llagostera, a mitjan segle XIV, ningú fora dels Montcada 
                                            
1323 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 70, f. 167v (1364-IX-16). 
1324 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 565, f. 7r (1348-V-11). 
1325 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 25, f. 134r-135v (1343-XII-28). 
1326 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 70, f. 439r-439v (1366-IV-21). 
1327 Sobre el conflicte per l’autoritat senyorial en el marc dels castells termenats, vegeu BENITO 
MONCLÚS, Pere, “Pleitear contra el señor…” op.cit. 
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havia estat capaç de districtualitzar la jurisdicció. És a dir; habilitar una cort on 

es litiguessin conflictes entre particulars (al marge de la seva dependència 

servil) i també les desavinences sorgides per l’impagament de les exigències 

senyorials1328. Sense perdre de vista que s’ha treballat amb documentació 

parcial, emesa precisament per aquesta senyoria guanyadora que estava 

sempre interessada en disputar parcel·les de jurisdicció a la resta, s’ha 

testimoniat com la pagesia de remença participava habitualment en les 

infraestructures que els Montcada havien habilitat a Caldes per tal d’impartir 

justícia i no en cap altra. Aquest també és el cas d’un cert nombre de 

contenciosos sobre la renda feudal entre les senyories i els seus homes propis. 

En aquests darrers casos resultava freqüent que hi hagués d’intervenir el jutge. 

No es tractava, tanmateix, d’un jutge designat per la senyoria alodial i que 

comptés amb especial aprovació dels contendents, sinó una figura descrita 

com a jutge ordinari, designat pels Montcada i que a la pràctica actuava com un 

agent més d’aquests al territori.   

Tampoc les expressions d’allò que pel segle XII i XIII s’ha descrit com 

l’embrió de la justícia de la terra: les fermes de dret i les empares, ho són ja en 

en aquest cas1329. Les fermes, un reconeixement a la capacitat de la senyoria 

de monopolitzar l’exercici de la justícia sense la intromissió d’altres instàncies i 

les empares, la retenció legítima de béns del mas, foren en el cas caldenc una 

atribució exclusiva dels Montcada. En l’extensa documentació caldenca no es 

té constància ni d’una sola acció d’aquest tipus facilitada per les senyories 

alodials.  

Entenem, amb tot, que la districtualització de la jurisdicció per part dels 

barons suposà un revulsiu a la integració institucional i econòmica del territori 

amb la resta de la vegueria i del país; i també un esperó per controlar més 

eficaçment la renda feudal. Els Montcada mostraren el màxim interès en 

consolidar i ampliar l’espai sobre el qual disposaven d’atribucions 

jurisdiccionals en matèria civil, ja que gran part de les causes entre particulars 

que es tractaven a la seva cort tenien relació amb el mercat local i 

                                            
1328 En aquest sentit, les corts jurisdiccionals d’abast local catalanes es diferencien de les 
manor court angleses, instàncies habilitades, en exclusiva, per a la regulació dels conflictes 
dels tinents. Vegeu per exemple MAITLAND, Frederick William; POLLOCK, Frederick, The History 
of English law... op.cit., v.1, p. 585. 
1329 BENITO MONCLÚS, Pere, Senyoria... op.cit., p. 495. 
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específicament amb el crèdit, una activitat econòmica local de la qual els 

Montcada en treien un alt rendiment. Gràcies a l’impuls que la senyoria donà al 

mercat i a la cort, Caldes es convertiria en un node important que connectava 

les ciutats manufactureres, consumidores massives de productes agrícoles, 

amb la població pagesa que vivia dispersa en l’hàbitat propi dels masos.  

D’altra banda, per part de les senyories alodials –algunes de les quals sembla 

que tenien una presència reduïda en masos o parcel·les en el territori de 

Caldes– degué ser útil disposar d’una cort i d’un jutge locals a través dels quals 

poguessin litigar amb certa eficàcia contra els seus homes i dones propis i, en 

cas que l’aparell els ho concedís, immobilitzar i executar els béns alodials. 

Malgrat el biaix favorable als Montcada (de fet, el principal propietari de masos i 

remences del territori), la seva cort era a la pràctica reconeguda com una 

instància valuosa per exigir la renda feudal en casos de morositat o d’altres 

tipus de resistències pageses. 

No pot descartar-se, tanmateix, que certa conflictivitat amb les famílies 

pageses fos directament resolta per autoritat del propi senyor alodial, amb 

mitjans més o menys coercitius. Potser un cas d’aquests fou el de les senyories 

eclesiàstiques, que tenien al seu abast la cort del bisbe a Girona, dotada d’un 

aparell administratiu robust presidit per l’oficial del bisbe i el procurador fiscal, i 

per la qual l’Arxiu Diocesà disposa d’una àmplia sèrie documental. Tot i que 

encara som orfes d’estudis sobre aquesta institució, sabem que majoritàriament 

arbitrava conflictes sobre el comportament dels clergues rurals o sobre la 

vulneració de les constitucions eclesiàstiques. Ara bé, la documentació 

caldenca acredita que també intervenia en assumptes relatius als homes propis 

de les senyories eclesiàstiques. Tanmateix, l’absència de notícies dels oficials 

del bisbe actuant sobre el territori de Caldes ens inclina a creure que en 

aquesta cort s’incoarien causes que podien acabar, com a molt, amb la requisa 

dels béns dels caldencs quan aquests viatjaven a Girona o a aquells territoris 

on la cort episcopal realment tingués capacitat per actuar (aquest no degué ser 

el cas d’una baronia amb jurisdicció omnímoda com la de Llagostera). A 

Caldes, mentrestant, el bisbe necessitaria de la infraestructura jurisdiccional 

dels Montcada per executar les penes imposades sobre el terreny. Les sèries 

de lletres i les declaracions dels oficials del bisbe evidencien que periòdicament 
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es requeria que el baró de Llagostera forcés als homes de Caldes a sotmetre’s 

als procediments executats per la cort episcopal.  

En darrera instància, aquí s’ha tornat a acreditar –i ja s’acumula abundant 

bibliografia en aquest sentit– la capacitat i habilitat de les classes populars de 

l’Europa Occidental durant la baixa edat mitjana per interactuar amb les 

diferents formes de justícia al seu abast1330. En aquest sentit, ni abans ni 

després de la Pesta de 1348, a Caldes, pot documentar-se una reacció 

senyorial que hauria impedit, per exemple, a la pagesia de remença d’apel·lar a 

tribunals formals o informals i posar en qüestió els contractes amb els seus 

senyors1331. Sense descartar mai un cert marge de discrecionalitat per part dels 

senyors alodials en la resolució dels conflictes, la pagesia tingué al seu abast 

un marc institucional fortament tutelat per les senyories jurisdiccionals però que 

oferia un cert nivell de garanties processals i d’imparcialitat. El recurs als jutges 

ordinaris fins i tot permetia litigar contra les exigències senyorials valorades 

com a contràries al costum i a les lleis. 

  

                                            
1330 Per exemple, per a l’àmbit anglès, és rellevant el treball primerenc de J. GUTH, Delloyd, 
“Enforcing late-medieval law...” op.cit., especialment p. 82 i 96. En l’àmbit de la corona d’Aragó, 
vegeu els estudis de caràcter local de MAGDALENA NOM DE DÉU, José Ramon, Judíos y 
cristianos... op.cit. o de NAVARRO REIG, Ximo, “El sistema procesal...” op.cit. Les recents 
edicions dels registres del Justícia d’algunes viles i ciutats valencianes acrediten l’activa 
participació de l’estament popular en les corts jurisdiccionals. Vegeu les anotacions del capítol 
2. 
1331 Lectura que feia Paul Freedman per a la segona meitat del segle XIV, en virtut de la 
reinterpretació de l’ius maltractandi de les Corts de Cervera de 1202 i de la constitució de les 
Corts de Girona de 1321 que ratificava drets jurisdiccionals als senyors directes. Vegeu 
FREEDMAN, Paul, Els orígens de la servitud pagesa a la Catalunya medieval, Eumo, Vic, 1993, 
p. 153 i 190. 
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LA MOROSITAT: CONCLUSIONS  
 

A aquestes alçades, sabem de sobres que les corts jurisdiccionals 

d’abast local emetien un registre que és valuós per a l’estudi del crèdit, de la 

morositat i fins d’altres operacions econòmiques entre particulars. Aquests 

fenomen expliquen les sinergies entre les petites ciutats i els mercaders que hi 

recalaven, d’una banda, i la pagesia, de l’altra.  

 La cort era una institució versàtil, que al segle XIV ja havia assolit un 

nivell de complexitat suficient per tractar-hi assumptes relacionat amb un 

mercat diversificat. Tan aviat era una instància que activava una sèrie de 

mecanismes per fer complir les clàusules contractuals d’un crèdit, com un 

registre amb vinculació jurídica on es deixava constància d’un deute inicial 

contret arran de la compravenda d’una peça de roba. A la vegada, també 

permetia el contenciós sobre deutes generats per la renda feudal. 

 Una de les principals funcions dels procediments de cort era, però, la de 

constituir un “sumari” (les diferents fases del qual mai acabaven agrupades per 

formar expedients) per a perseguir casos de morositat i forçar el pagament.  

 És sabut que la Catalunya baixmedieval era un vertader mosaic 

senyorial format arran de l’alienació de funcions jurisdiccionals en mans de 

particulars. Malgrat aquestes particions jurisdiccionals es trobaven en mutació 

permanent (els seus drets eren objecte de transferències i divisions), s’havien 

consolidat uns costums i tradicions diferenciades, incloent-hi, teòricament, els 

procediments en l’exercici de la jurisdicció, ja que cada cort s’ajustava a un 

“estil propi” 1332 . Les corts amb capacitat de ‘conèixer’ les causes civils 

compartien uns mínims pel que fa a la forma de procedir en casos de morositat, 

que els permetia interactuar còmodament amb instàncies externes1333. Una 

interacció que, a la pràctica, coneixem gràcies a les lletres entre corts que 

activaven procediments o als indicis que apunten que alguns individus repartien 

la seva activitat processal entre diverses corts a la recerca de justícia efectiva.  

 D’aquesta manera, un marc jurisdiccional equiparable entre corts (tot i 

que no compartit), actuava com a regulador del que Epstein anomenà les 

“normes del joc”, és a dir l’estabilitat i normativització institucional necessàries 

                                            
1332 FERRO, Víctor, El Dret… op.cit., p. 145. 
1333 MARCÓ, Xavier; SALES I FAVÀ, Lluís, “Crèdit i estratègies...” op. cit. 
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per a fer fluir el mercat 1334 . Que els homes i les dones baixmedievals 

contractessin crèdits impersonals i fàcilment transferibles a tercers (com les 

rendes censals) és indici que en algun moment del segle XIV l’estructura i la 

forma dels procediments de cort havia assolit, arreu, un cert nivell 

d’estandardització. Una estandardització que permetia la recuperació dels 

deutes generats per aquest crèdit en qualsevol lloc, encara que el títol hagués 

canviat de mans. 

 D’aquesta integració institucional i de mercat no pot deduir-se’n, però, 

una eficàcia executiva de les corts. De fet, arreu s’observa un baix nivell 

d’executivitat. En termes generals, la cort no generava escenaris de 

despossessió, sinó que imposava la prudència en les seves accions. Des de la 

sociologia històrica, aquesta característica –pròpia de la majoria de corts 

estudiades en contextos medievals i d’Època Moderna-  ha estat presentada 

com una solució per evitar tensar les cadenes d’endeutament. El crèdit és 

percebut, així, com una relació que no era exclusivament econòmica, sinó que 

també estava carregada de simbolisme social i estava basada en la confiança, 

la fama o el mutu coneixement.  

 Sense negar la major, les pàgines precedents assenyalen d’altres 

complexitats del problema. S’hi demostra de quina manera, en aquestes corts 

multifuncionals, els processos de recuperació de deutes integraven també les 

estratègies comercials de les elits econòmiques. S’ha apuntat com aquestes 

institucions eren fagocitades pels mercaders per tal de fidelitzar clienteles. 

Aquest funcionament tingué lloc durant un llarg període de temps, i en diferents 

llocs, a la baixa edat mitjana1335.  

 
  

                                            
1334 EPSTEIN, Stephen R., Libertad y crecimiento. El desarrollo de los estados de los mercados 
en Europa, 1300-1750, PUV, València, 2009, p. 86-87. 
1335 MARCÓ, Xavier; SALES I FAVÀ, Lluís, “Crèdit i estratègies...” op. cit. 
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14. CONCLUSIONS DE TIPUS GENERAL 
 
En el punt de cloure aquesta tesi doctoral, tal vegada és convenient 

actualitzar els objectius inicials. La intenció de l’autor era la d’explorar l’oferta 

de crèdit a l’abast dels estaments populars a mitjan segle XIV; d’observar-ne la 

seva potencialitat com un element que informa sobre l’estructura i el canvi 

social; i a la vegada d’analitzar la morositat i la persecució d’aquesta per tractar 

d’extreure conclusions sobre la desigualtat social. En relació a aquests dos 

darrers elements i de fet amb caràcter preliminar, un dels objectius era així 

mateix la descripció i comprensió dels mecanisme de persecució de la 

morositat, específicament els relacionats amb les corts jurisdiccionals d’abast 

local.  

Les fonts documentals primàries que es van escollir per a la recerca -

sèries de les actes notarials i de les corts jurisdiccionals de la baronia de 

Llagostera, del llarg del segle XIV- prometien una panoràmica extraordinària 

sobre les matèries anunciades. Ambdues sèries, custodiades per l’AHG a 

l’antic convent de Sant Josep de Girona, presenten una continuïtat remarcable 

pel període. La sèrie notarial, sobretot per a la vila Caldes de Malavella, està 

pràcticament intacta. Els llibres de la cort del batlle, que en el marc català o 

valencià estan pitjor conservats i sobretot identificats i descrits que no pas els 

protocols notarials, en el territori escollit presenten en canvi una sèrie molt 

atractiva per a la recerca. Aquesta darrera s’estén entre 1328 i 1369 i inclou 16 

llibres diferents, alguns dels quals són coetanis amb les actes dels notaris. Tal i 

com s’ha pogut comprovar, això ha permès acarar les informacions d’ambdós 

registres. Tot plegat ha ofert resultats que entenem inèdits, tot i que no ens 

toca a nosaltres de jutjar-ho. 

Centrant-nos en els llibres del batlle jurisdiccional, pel que coneixem del 

context arxivístic català són especialment remarcables, d’una banda, el conjunt 

de registres de Caldes que s’estén entre el gener del 1345 i el desembre de 

1347 i, de l’altra, el que cobreix el període entre gener del 1356 i agost del 

1360. Aquests llibres recullen les accions delegades per l’autoritat jurisdiccional 

del Montcada i generalment dutes a terme per un oficial. Les accions estan 

sobretot relacionades amb litigis de naturalesa civil: els deutes, el dret familiar i 

d’herències o qüestions vinculades als límits i usos de terres i camins. 
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Amb aquesta base documental, complementada amb sondejos en 

d’altres fonts d’arxius coetànies -regionals i també d’abast català- s’ha pogut 

tractar un marc cronològic (que es mou entre 1328 i 1395, però amb un treball 

molt més intensiu entre 1340 i 1370), que resulta interessant per diversos 

motius. Així, la cronologia plantejada permet d’avaluar el sotrac demogràfic de 

la Pesta de 1348 en les viles i els masos del nord-est català, verificar si la 

reducció de famílies i masos actius suposà una recomposició de les seves 

estratègies comercials, financers i contencioses, així com de la sostracció de la 

renda i de fiscalització sobre els remences. D’altra banda, en aquest mateix arc 

cronològic hi coexisteixen d’altres fenòmens d’interès per al mercat del crèdit: la 

progressiva reculada dels crèdits tradicionals i d’un dels grups socials que 

l’estenien en el medi rural –els jueus-, i l’eclosió de les pensions censals que a  

la llarga abaratiren el preu del diner i cridaren a nous grups socials a participar 

del mercat del crèdit –vídues, eclesiàstics-. 

La vila de Caldes de Malavella es presenta al llarg de la tesi com un 

exemple de vila-mercat tres-centista, que tenia capacitat d’aglutinar una sèrie 

de funcions i serveis per al seu entorn rural, que connectava l’oferta de 

productes manufacturats gironins amb l’oferta d’excedent agrícola dels masos, i 

que a més destacà per la seva capacitat d’atracció de clienteles que 

depassaven l’espai estrictament immediat del nucli urbà. L’habilitat de la 

senyoria per a promocionar el mercat, l’enclavament geogràfic, la configuració 

territorial de l’estat baronial... tot aquests i probablement d’altres són factors 

que expliquen l’èxit de Caldes com a petita ciutat, sobretot en el període 

anterior a la Pesta Negra de 1348.  

A banda de Caldes de Malavella, s’han explorat també d’altres territoris; 

com ara un Cassà de la Selva que a mitjan segle XIV es trobava en una 

situació intermèdia pel que fa a la seva potència urbana –i.e. la capacitat de 

fixar-se com a espai central pels pagesos veïns-; el conjunt del territori de la 

baronia i el seu espai divers, algunes zones rurals del qual mantenien una 

relació molt estreta amb la vila (Franciac, Santa Seclina, els veïnats de Caldes), 

però d’altres en canvi principalment hi estigueren lligades durant uns anys pels 

imperatius polítics (Tossa, Lloret, Vilobí); i finalment d’altres espais veïns, com 

el conjunt de les Gavarres i la Vall d’Aro, que han permès d’oferir 

panoràmiques sobre mercats específics (bestiar). 
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En relació a l’òptica aplicada sobre el fenomen del crèdit, la tesi doctoral 

ha interpretat que aquest fou un potenciador de relacions socials i 

econòmiques verticals, entre grups i sectors que prioritàriament prestaven i 

d’altres que necessitaven diners o recursos però que generalment no en tenien 

prou. Això implica que l’activitat del crèdit a mitjan segle XIV havia 

professionalitzat alguns sectors socials, que l’utilitzaven per a consolidar 

relacions desiguals amb els altres. Clars exemples d’aquesta tendència s’han 

observat en el mercat de bestiar, on majoritàriament alguns masos o tractants 

deixaven bestiar i d’altres en rebien en règim de comanda; en el mercat del 

drap, on els venedors gironins utilitzaven una sèrie d’estratègies que a banda 

de reportar-los beneficis nets per la col·locació dels seus productes, els 

permetia drenar les collites dels seus clients al millor preu; o en el mercat del 

crèdit censal, notablement estratificat i on tan sols un 3,2% dels actors implicats 

van vendre i a la vegada comprar pensions. Aquest ús del crèdit hauria 

provocat un decantament social, amb la generació d’elits locals per una banda, 

la intensificació dels processos de diferenciació pagesa, i fins l’estancament 

d’un grup de famílies de l’altra. Possiblement. 

Però a banda de constatar que el crèdit no estava harmoniosament 

estès entre la comunitat (per bé que els préstecs entre veïns iguals o familiars 

realment existien), i que generava relacions desiguals, potser no convé 

dramatitzar. El crèdit també pot entendre’s com un servei financer per a la 

societat pagesa i vilatana a mitjan segle XIV, que majoritàriament no comptava 

amb ingressos regulars, i que necessitava del finançament i del préstec per 

accedir a major quotes de benestar. Així, són una bona colla els indicis que 

apunten que el crèdit tingué efectes positius per a  les famílies pageses o els 

menestrals. Alguns d’aquests indicis que han estat tractats al llarg de la tesi són 

la inversió en indústries rurals o en el mercat immobiliari, l’especialització en la 

ramaderia en moments de crisi agrària, la capacitat de dotar millor les filles, 

però també la capacitat de superar sense morir-se de fam les crisi cícliques de 

producció agrícola, que tot indica que en el període anterior a 1348 van ser 

vertaderament extenuants1336.  

                                            
1336 Deixem per a futures ocasions la porta oberta a estudiar el paper dels barons, com els 
Montcada, en la implementació de polítiques públiques de proveïment per atenuar les crisis. El 
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A la vegada, el fet que els mecanismes de la cort activitats en la 

persecució de la morositat no fossin en general ni agressius ni confiscatoris 

permet de definir un context en què el crèdit efectivament generava 

desigualtats socials, però l’equilibri entre clienteles i proveïdors es mantenia 

estable en benefici d’ambdues parts. Els proveïdors de crèdit obtenien 

rendiment de les seves operacions – a vegades un elevat rendiment - i fins i tot 

arribaven a condicionar l’orientació productiva dels clients. Però no es 

comportaven com un Shylock, maltractant amb interessos no assumibles o  

desposseïnt de forma sistemàtica els clients. Una actitud que d’altra banda 

hagués convertit en inviable el funcionament d’un mercat que era més o menys 

lliure. 

Tots aquests fenòmens han estat ben documentats en les actes 

notarials. Són una font de sobres conegudes pels especialistes i en 

conseqüència, pel que fa a la descripció formal, aquesta tesi doctoral hi ha 

dedicat un tractament poc intensiu. En general, pot concloure’s que una part 

molt important de les actes emeses per aquests professionals tenen relació 

amb el crèdit o el finançament, ja que tipologies documentals com ara les 

àpoques de pagament o els debitoris són clarament majoritàries en els llibres. 

Tanmateix, el propi cos documental de la notaria presenta problemes també 

ben reconeguts en l’estudi de l’exercici del crèdit: el fet que no es constituïssin 

sumaris sobre la vida de cada crèdit, i també, en ocasions, el caràcter lacònic 

de les actes, on no es fa referència al context o al producte financer al qual 

remeten. 

De fet, aquests són problemes metodològics que no disten massa dels 

que s’han identificat alhora per als llibres del batlle. En aquest darrer cas, i 

atenent a un estat de la recerca que hem demostrat que és més incipient, se 

n’ha procurat una descripció força més extensa. El registre de la cort del batlle 

està en primer terme descrit en el capítol 3, i les principals tipologies 

documentals s’analitzen en el capítol 6. L’estructura de la cort pel que fa als 

recursos humans – la nòmina d’oficials – es presenta en el capítol 4, tot i que al 

llarg de la tesi se’n fan anotacions a efectes recordatoris. 

                                                                                                                                
blat ofert – a crèdit - des del graner senyorial a la dècada de 1340 a les famílies més 
necessitades de la baronia pot constituir una línia de recerca inèdita. Vegeu la nota 1005. 
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Així, es constata que la mateixa disposició, per sèries, dels registres de 

la cort –ja organitzades d’aquesta manera pels escrivans contemporanis- és 

indicativa del fet que la font aporta dades sobre àmbit jurídics diferenciats. En 

concret, s’ha proposat entendre el llibre de la cort del batlle com un objecte que 

és eloqüent sobre a) el dret d’obligacions i el dret familiar; b) el manteniment de 

l’ordre públic i de les normes socials; i c) l’organització administrativa interna de 

la baronia. Respecte al primer àmbit, que és realment el que ha interessat per a 

assolir els objectius de la tesi, clams i obligacions conformen tipologies 

documentals hegemòniques que es relacionen directament amb el crèdit, el 

comerç i el finançament.  

Tenint en compte l’assentament divers en un o altre registre –notarial o 

llibre del batlle- s’ha descrit el conjunt de productes financers a l’abast dels 

homes i de les dones de la baronia de Llagostera a mitjan segle XIV. Alguns es 

formalitzaven com a préstecs i d’altres, en canvi, eren estratègies de 

finançament en el mercat de diferents productes, especialment dels draps, els 

cereals i els béns immobles. D’entre els primers destaquen les comandes i els 

mutua, instruments de crèdit descrits en el dret romà i que podien exigir elevats 

interessos -del 20% legal o més- per bé que generalment són ocults a la 

documentació. Un nombre d’aquests crèdits eren formalitzats en actes de cort i 

no pas en els protocols notarials, de manera que quedaven directament 

vinculats a l’acció punitiva de la infraestructura jurisdiccional. Servien 

bàsicament com a préstecs al consum i al llarg del segle XIV serien lentament 

desplaçats per les pensions censals, que en el territori estudiat es van introduir 

a partir de la segona meitat de la dècada de 1330. 

Els violaris van ser la primera modalitat d’entre els crèdits censals en 

estendre’s a la Catalunya nord-oriental, arribant fins a zones rurals en dates 

primerenques. La principal revolució aportada inicialment per aquest tipus de 

pensions fou la impersonalització del crèdit, que permetia deslligar el mercat de 

les relacions més o menys estretes entre prestatari i prestador. A canvi es 

proposava un negoci sancionat per una normativa contractual de tipus públic, 

que facilità la transportabilitat dels crèdits i, per tant, en darrer terme la rapidesa 

amb la qual es movia el diner.  

 A canvi d’un préstec monetari, aquests crèdits inicialment rendien 

pensions en espècies. Com que la ratio pensió/capital es mantenia fixa en el 
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temps, al marge de les oscil·lacions del preu dels cereals, la introducció del 

crèdit censal possiblement no provocà una immediata disminució del preu del 

diner en el conjunt del mercat. De fet, s’han aportat evidències de que 

l’augment del preu dels cereals en períodes d’escassetat podria haver fer rendir 

les pensions anuals per sobre del 20% en aquests violaris primerencs. S’ha 

demostrat que els violaris i censals morts van ser sol·licitats com a crèdit per a 

la inversió, però també amb finalitats per al consum i amb cancel·lacions a curt 

termini. Així, a banda les qüestions formals (la forma del contracte), a nivell tant 

operatiu com funcional el crèdit tradicional (mutua, comandes) i les pensions 

censals, inicialment presenten importants similituds.  

Durant les darreres dècades del segle XIV, tanmateix, sí que s’ha 

acreditat una davallada general del preu del diner. Queda pendent a partir d’ara 

d’estendre la recerca per aquest mateix territori sobre períodes posteriors, quan 

el crèdit censal es convertí en el recurs financer hegemònic entre els 

particulars. 

Al marge d’aquests crèdits, s’han descrit diferents formes de 

finançament de les compravendes, fent major èmfasi en el cas dels draps. A la 

baronia de Llagostera aquest va ser un mercat típicament personalitzat, operat 

pràcticament en exclusiva per tractants gironins, que estenien els seus 

productes a través d’un sistema de compravenda finançada que generà 

àmplies xarxes clientelars. Aquestes xarxes s’introduïen especialment en el 

medi rural. Fent ús dels mecanismes de les corts jurisdiccionals locals, els 

mercaders gironins van tenir l’habilitat de lligar l’extensió dels draps amb 

l’extracció de l’excedent agrícola dels seus clients, consolidant una forma 

d’intercanvi desigual.  

D’altra banda, el mercat del bestiar – o almenys el mercat d’una part dels 

animals; especialment els bovins – hauria comptat a la plana selvatana amb 

una certa presència de capital gironí. D’aquesta manera, el capítol 9 ha 

diferenciat dinàmiques en funció dels animals i també de les zones 

geogràfiques, indicant que en general el vessant empordanès de les Gavarres 

a mitjan segle XIV s’hi detecta menor concentració de capitals que no pas a les 

localitats de la baronia de Llagostera, on s’haurien fet més present les 

estratègies comercials urbanes. 
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En aquest darrer mercat del bestiar i també en la resta no s’hauria 

d’oblidar l’aparició de financers autòctons, que van saber aprofitar-se de 

l’extensió del comerç i de la necessitat de crèdit proveint de diners i productes 

als seus propis veïns. Són els casos per exemple del cassanenc Bonanat 

Alagot (tractant d’animals) o del veí de Franciac Berenguer Torra (comprador 

de pensions censals). Per ambdós individus, aquesta tesi en presenta sengles 

perfils, com a exemples dels sectors més afavorits pel procés de 

comercialització al territori.  

El tercer bloc de la tesi, finalment, explora el funcionament de les corts 

jurisdiccional d’abast local en els processos de persecució de la morositat. Per 

a fer-ho en primer terme proposa l’iter processal que fou el més habitual, on 

destaca la capacitat de la institució per redirigir les causes cap a l’acord privat. 

En aquest sentit cal recordar el fet que la majoria de litigis es resolien per via de 

la renegociació dels terminis o de les condicions, donat que els procediments 

de caràcter més executiu presenten una proporció sensiblement menor que no 

pas les denúncies registrades.  

És per això que sense negar la capacitat de les corts del batlle d’actuar - 

a ulls d’un observador actual - de forma efectiva (amb rapidesa i amb 

executivitat), aquesta instància permetia adaptar-se a les normes socials i 

expectatives dels actors contemporanis, deixant amplis marges per a l’acord. A 

la vegada, com en el cas citat dels drapers, la cort també pot ser concebuda 

com una instància aprofitada pels denunciants per a drenar recursos de la seva 

clientela. 

 La manera de funcionar, tant a nivell formal com efectiu, fou compartida 

en el període baixmedieval per les corts d’abast local, independentment de les 

clivelles d’ordre feudal1337. El nivell d’estandardització d’aquestes institucions 

sembla ja notable a mitjan segle XIV. Aquest fet podria explicar-nos l’ús, actiu, 

que en feien els particulars de diferents procedències, així com també les 

institucions o senyories alodials que, en defensa de la seva renda, participaven 

en el marc processal habilitat per la senyoria jurisdiccional.  

                                            
1337 Per comparació, ho constatem també en el Sabadell sota domini jurisdiccional del consell 
de cent barceloní a inicis del segle XV. Vegeu SALES I FAVÀ, Lluís, La jurisdicció a Sabadell… 
op.cit. 
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Val la pena apuntar breument algunes reflexions sobre l’ús que -

específicament- els particulars feien de la cort. A partir del bagatge recollit en 

aquest treball, la voluntat és deixar aquí anunciada una possible línia futura de 

recerca. Ens referim a l’ús dels mecanismes legals per part de les classes 

populars durant la baixa edat mitjana.  

Al llarg de la tesi s’ha descrit a la pagesia del territori com un grup actiu 

en el mercat financer. En diferents capítols hem après com la pagesia servil 

adquiria crèdit per al consum i per a la inversió, de manera que hem contribuït a 

superar la idea d’un grup social explotat i amb nul·la capacitat d’adaptació 

autònoma al mercat. Més enllà d’aquesta idea, ja més o menys assumida per la 

majoria d’investigadors, la tesi aporta d’altres suggeriments en relació a la 

pagesia: en concret sobre la capacitat d’innovació en les explotacions, sobre la 

selecció voluntària de les millors opcions comercials per a cada conjuntura, i 

finalment també sobre l’habilitat en la relació amb les institucions formals 

(notaria i corts jurisdiccionals). És a dir; s’ha posat èmfasi en la capacitat dels 

remences de prendre decisions autònomes en el el terreny econòmic i de 

relació amb els poders públics. 

En el capítol 6 s’ha mostrat un exemple ben eloqüent del darrer cas; el 

de la pagesa caldenca Gueraua Miralpeix que l’any 1346 acordà amb la cort 

local que en un termini molt curt pactaria un deute amb un seu creditor, per 

posteriorment desplaçar-se fins a la cort episcopal de Girona per tal de 

demanar l’aixecament d’una excomunió, i finalment acreditar-ho a la cort 

local1338. El cas demostraria com els estaments populars a l’època, àdhuc les 

dones, van familiaritzar-se no tan sols amb el medi comptable a través de la 

contractació de crèdit, sinó també amb el jurídic i l’administratiu. La inversió en 

forma de diners o de temps en aquestes instàncies no tan sols podia reportar 

beneficis als mercaders, sinó que també devia ser convenient pels membres de 

la pagesia. Així, emergeixen noves preguntes: quins coneixements legals 

tenien? buscaven ajuda d’entre els membres més experts de la seves 

comunitats? quins drets invocaven davant del batlle o del jutge?  

 Amb els coneixements adients, els pagesos podien escollir, de forma 

voluntària, el marc d’assentament més adequat per als seus contractes o bé 

                                            
1338 Vegeu la p. 134. 
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utilitzar les millors vies de defensa en cas d’un contenciós per morositat. El 

material que avui podem exhumar dels registres de la cort informa, 

efectivament, dels processos formals, de l’extensió del crèdit i de la morositat, 

però a la vegada dona indicis de la familiaritat dels individus amb aquestes 

institucions públiques. 

Les gestions de Gueraua Miralpeix sembla que havien estat en va, ja 

que dos anys més tard continuava excomunicada per deutes. Però no li 

quedava massa temps de vida: es moriria amb l’arribada de la Pesta Negra. 

Veient-se malalta i tement l’arribada de la mort, el 16 de juliol del 1348 pactà 

amb el seu fill Bernat que, enlloc de dictar testament, faria una obligació 

general de béns a l’Església1339. Un tràmit que esperava, llavors sí, li permetria 

de no passar la vida eterna en el purgatori, o més avall. En les disputes i en els 

acords no tan sols s’hi devia buscar el benestar material, sinó també l’espiritual.  

  

                                            
1339 AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 33, f.85v (1348-VII-16). 
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APÈNDIX 1. TAULES. 
 
Taula 1. Protocols notarials consultats (Arxiu Històric de Girona) 
 
Subtaula 1. Notaria de Caldes de Malavella dins Caldes-Llagostera (CL) 

 
registre cronologia consultada 
CL 5 1331-X-25 a 1332-IV-11 
CL 7 1333-VI-18 a 1334-II-23 
CL 9 1335-II-27 a 1335-IX-8 
CL 8 (f. 61r-79v) 1335-V-1 a 1335-V-30 
CL 13 1335-IX-14 a 1336-IX-16 
CL 14 1336-IX-21 a 1337-VI-2 
CL 16 1339-VIII-17 a 1340-I-3 
CL 20 1340-XI-20 a 1341-V-19 
CL 21 1341-VII-2 a 1341-XII-7 
CL 22 1341-XII-13 a 1342-VIII-5 
CL 24 1342-VIII-12 a 1343-IV-21 
CL 25 1343-IV-21 a 1344-I-24 
CL 26 1344-I-26 a 1344-VIII-10 
CL 27 1344-VIII-17 a 1345-III-4 
CL 571 (f. 15r-17v) mitjan dècada 1340 (datació imprecisa) 
CL 28 1346-I-9 a 1346-IX-21 
CL 30 1346-IX-25 a 1347-II-26 
CL 31 1347-III-2 a 1347-IX-24 
CL 32 1347-IX-24 a 1348-III-19 
CL 33 1348-III-19 a 1348-X-7 
CL 34 1349-III-16 a 1349-XI-17 
CL 35 1349-XI-17 a 1350-VI-9 
CL 18 1350-VI-7 a 1351-II-26 
CL 39 1351-II-28 a 1351-X-10 
CL 41 1351-X-17 a 1352-IV-12 
CL 42 1352-IV-16 a 1352-XI-17 
CL 44 1352-XII-10 a 1353-VI-28 
CL 46 1353-VI-25 a 1354-II-4 
CL 47 1354-II-10 a 1354-IX-19 
CL 49 1355-VI-29 a 1355-XII-24 
CL 53 1356-II-1 a 1356-IX-9 
CL 51 1356-IX-9 a 1357-VII-21 
CL 54 1357-VIII-14 a 1358-IX-14 
CL 56 1358-IX-14 a 1359-II-26 
CL 58 1359-II-26 a 1360-III-3 
CL 61 1362-VII-5 a 1363-IV-25 
CL 65 1363-V-2 a 1363-VII-4 
CL 66 1363-VII-6 
CL 70 (I) 1363-VIII-4 a 1365-VI-9 
CL 73 1365-VI-9 a 1365-VI-18 
CL 71 1365-VI-23 a 1365-XII-26 
CL 70 (II) 1366-I-5 a 1366-VI-1 
CL 76 1367-I-4 a 1367-V-17 
CL 77 1367-V-17 a 1367-XII-6 
CL 79 1368-I-1 a 1368-IV-29 
CL 80 1368-V-22 a 1369-IX-25 
CL 81 
CL 83 1369-X-29 a 1369-XII-31 

 
Subtaula 2. Notaria de Cassà de la Selva dins Caldes-Llagostera (CL) i dins 
Cassà de la Selva (CS) 

 
registre cronologia consultada 
CL 3 1328-III-27 a 1332-XI-15 
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CL 8 (f. 1r-24v) 1334-XI-6 a 1335-I-29 
CL 8 (f. 130r-204v) 1335-IV-4 a 1335-VIII-12 
CL 11 1335-VIII-18 a 1338-III-7 
CL 19 1341-VII-31 a 1342-VI-21  

1342-XII-3 a 1343-I-21 
CL 36 1349-VIII-25 a 1350-VIII-31 
CL 38 1351-IX-20 a 1352-III-23 
CL 40 1351-XI-17 a 1352-VIII-18 
CL 45 
 

1353-III-13  
1354-I-7 a 1354-V-28 
1354-VII-6 

CL 48 1354-VII-20 a 1355-X-5 
CL 50 1355-X-4 a 1357-I-29 
CL 55 1357-III-12 a 1359-III-13 
CL 36 (quadern solt) 1359-IV-15 a 1359-V-29 
CL 59 1359-VII-16 a 1361-IV-13 
CL 64 1362-VII-4 a 1364-III-5 
CL 72 1365-I-26 a 1366-XII-13 
CL 78 1367-I-10 a 1367-I-31 
CL 75 1367-II-1 a 1369-I-27 
CL 63 (f.1r-31v) 1369-II-25 a 1369-VII-1 
CS 1 1369-VII-24 a 1369-IX-23 
CL 569 1369-X-9 a 1371-IV-9 

 
Subtaula 3. Notaria de Monells (Mn) 

 
Mn, 212 1330-III-23 a 1330-VIII-18 
Mn, 162 1332-V-20 a 1333-III-4 
Mn, 161 1333-III-4 a 1333-VIII-8 
Mn, 242 1334-II-6 a 1334-V-7  
Mn, 164 1337-III-25 a 1338-II-25  
Mn, 165 1340-XII-7 a 1341-III-24  
Mn, 166 1344-IX-28 a 1345-III-24  
Mn, 281 1346-XI-22 a 1347-II-20 
Mn, 168 1348-VII-23 a 1349-III-7 
Mn, 169 1353-I-12 a 1353-XII-23 
Mn, 170 1357-I-7 a 1357-XII-16 
Mn, 1 1359-XII-28 a 1360-XII-24 
Mn, 172 1361-III-27 a 1361-XII-21  
Mn, 2 1362-XII-20 a 1363-XII-23 
Mn, 174 1364-II-28 a 1364-XII-14 
Mn, 173 1365-II-7 a 1365-X-19 
Mn, 177 1368-XII-27 a 22.12.1369 
Mn, 178 1368-XII-27 a 22.12.1369a 

 
a. Notularum. Idèntica cronologia a registre precedent (manual).  

 
Subtaula 4. Notaria de Corçà (Co) 

 
Co, 379 1334-X-30 a 1335-II-1 
Co, 371 1352-II-26 a 1352-VII-8 
Co, 235 1352-VII-15 a 1352-XI-27 
Co, 370 1355-I-6 a 1355-VI-8 
Co, 236 1355-VI-14 a 1355-XII-20 
Co, 401 1357-XII-27 a 1358-IV-24 
Co, 384 1358-XII-30 a 1359-VI-24 
Co, 237 1361-I-5 a 1361-X-25 
Co, 248 1362-XII-28 a 1363-VIII-17 
Co, 238 1363-VIII-17 a 1364-IX-9 
Co, 399 1364-XII-26 a 1365-XII-17 
Co, 239 1368-VI-14 a 1369-IX-21 
Co, 240 1369-X-15 a 1370-XII-8 
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Subtaula 5. Notaria de Sant Feliu de Guíxols (Sfe) 
 

AHG, Sfe 1020 1339-VII-13 a 1339-VII-19 
VII i VIII de 1339 
1339-VIII-11 a 1339-VIII-21 
1339-IX-3 a 1339-IX-17 
1339-XII-13 a 1340-I-8 

AHG, Sfe 1167 1340-I-17 a 1340-II-24 
AHG, Sfe 625 1340-XII-21 a 1341-VI-21 
AHG, Sfe 626 1341-VI-29 a 1341-IX-10 
AHG, Sfe 627 1341-XII-22 a 1342-IX-14 
AHG, Sfe 628 1345-II-3 a 1345-VIII-10 
AHG, Sfe 2 1348-VI-11 a 1349-I-3 

1349-VIII-11 a 1350-VII-6 
AHG, Sfe 3 1349-I-7 a 1349-VIII-13 
AHG, Sfe 4 1350-VIII-12 a 1351-V-3 
AHG, Sfe 5 1351-X-24 a 1352-I-2 
AHG, Sfe 4 (5) 1352-I-4 a 1352-II-20 
AHG, Sfe 642 1352-IV-18 a 1352-VI-30 
AHG, Sfe 4 (7) 1352-VII-24 a 1352-VIII-30 
AHG, Sfe 636 1353-I-2 a 1353-VII-15 
AHG, Sfe 8 1353-X-8 a 1354-VII-30 
AHG, Sfe 9 1354-VII-30 a 1355-II-4 
AHG, Sfe 635 1355-III-3 a 1355-X-17 
AHG, Sfe 1021 1355-XII-2 a 1356-IV-6 
AHG, Sfe 10 1356-IV-19 a 1357-I-2 
AHG, Sfe 12 1357-I-2 a 1357-V-25 
AHG, Sfe 11 1357-V-26 a 1357-XI-28 
AHG, Sfe 38 1357-XII-29 a 1358-I-22 
AHG, Sfe 14 1358-VII-7 a 1359-III-7 
AHG, Sfe 15 1359-IV-1 a 1359-XII-27 
AHG, Sfe 17 1360-VIII-14 a 1361-IV-24 
AHG, Sfe 18 1361-V-1 a 1362-I-21 
AHG, Sfe 19 + Sfe 679 1362-I-22 a 1362-IX-9 
AHG, Sfe 886 1362-IX-9 a 1363-IV-8 
AHG, Sfe 639 1363-IV-17 a 1364-I-18 
AHG, Sfe 21 1364-I-20 a 1364-XI-5 
AHG, Sfe 642 1364-XI-27 a 1365-III-19 
AHG, Sfe 643  1365-V-24 a 1366-II-23 
AHG, Sfe 20 1366-II-23 a 1366-VIII-5 
AHG, Sfe 20 (2) 1366-IX-19 a 1366-X-4 
AHG, Sfe 1023 1366-XII-7 a 1366-XII-31 
AHG, Sfe 716 1367-I-1 a 1367-V-17 
AHG, Sfe 377 1367-VI-1 a 1367-VIII-17 
AHG, Sfe 644 1367-VIII-19 a 1367-IX-18 
AHG, Sfe 385 1367-X-13 a 1367-XII-21 
AHG, Sfe 22 1368-IX-6 a 1368-XI-30 
AHG, Sfe 647 1368-XI-30 a 1369-VI-19 
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Taula 4. Els masos de Caldes de Malavella, Franciac, Santa Seclina i Caulès 
l’any 1340 
	
nom del mas parròquia (veïnat) senyoria directa evolució i característiques 
Adroher Santa Seclina Família Orreu-Port A 1360 ha passat al domini dels Montcada. 
Agnès Santa Seclina Montcada Al llarg de la dècada de 1340 canvia de nom 

(d’en Mieres). Compta amb un molí. 
Ariol Caldes Montcada El 1350 se’n fa venda pública per mort dels 

tinents. Sense presència a la documentació 
després de la Pesta. 

Artal Caldes (Riurans) Monestir de Santa 
Maria d’Amer 

 

Arús Caldes (Bossegalls) Família Bedó El 1351 se’n fa venda pública per mort dels 
tinents. 

Asprac Caulès Senyors del castell 
de Blanes 

 

Ballester Caldes Família Parela-
Cruïlles 

A finals del segle XIII havia estat de domini reial. 

Banyut Caldes (Serramala)  Família Parela-
Cruïlles 

 

Batlle Franciac Altar de Sant 
Llorenç de la Seu 
de Girona 

 

Becs Caldes Família Parela-
Cruïlles 

 

Benjamí Caldes (Riurans) Montcada El 1352 es declara en benevís per mort dels 
tinents i se’n fa venda pública. L’any 1382 passa 
a mans del monestir de Santa Maria de 
Vilabertran. 

Bonet Santa Seclina Almoina del Pa de 
Girona 

Descrita com una borda. Sense presència a la 
documentació després de la Pesta. 

Bosc Caldes (Vendrells) Família Salelles El 1353 el domini directe és venut a Ramon Port 
(Orreu-Port).  

Bosc Caldes (Vilarnau) Montcada El 1365 es declara en benevís. Sense presència 
a la documentació després de la Pesta. 

Campdorà Santa Seclina Família Orreu-Port  
Cantallops Caldes Hospitalers 

d’Aiguaviva 
 

Carbonell Franciac Família Orreu-Port A 1363 ha passat al domini dels Hospitalers. 
Català Franciac Montcada  
Cendra Caldes (Vilarnau) Família Parela-

Cruïlles 
 

Cifre Caldes 
(Riurans/Vendrells ) 

Monestir de Santa 
Maria de 
Vilabertran 

 

Companyó Santa Seclina Família Orreu-Port Entre 1341 i 1349 passa al domini dels 
Montcada.  El 1350 es declara en benevís i se’n 
fa venda pública. 

Dorca Caldes (Rosers) Església de Sant 
Feliu de Girona 

 

Eimeric Franciac Monestir de Sant 
Martí Sacosta de 
Girona 

 

Eixandri Caldes (Vilarnau) Família Parela-
Cruïlles 

 

Ermengol Franciac Mas Ferrer de 
Franciac (Pere de 
Mataró) 

 

Escarp Caldes (Rosers) Montcada  
Esteve Caldes (Vilarzell) Església de Sant 

Feliu de Girona 
 

Feliu Franciac (Devall) Mas Ferrer de 
Franciac (Pere de 
Mataró) 

 

Feliu Santa Seclina Montcada Descrita com una borda. Sense presència a la 
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documentació després de la Pesta. 
Ferrer Franciac Montcada  
Ferrer Caldes (Vilarnau) Família Parela-

Cruïlles 
Sense presència a la documentació després de 
la Pesta. 

Figuera Caldes (Rosers) Montcada  
Florit Caulès Senyors del castell 

de Blanes 
 

Fort Franciac (Devall) Monestir de Sant 
Martí Sacosta de 
Girona 

El 1351 es declara en benevís per mort dels 
tinents i se’n fa venda pública el 1352. 

Geribert/ó Caldes (Riurans) Pabordia de 
Novembre de la 
Seu de Girona 

 

Geribert/ó Caldes Montcada El 1352 se’n nomena procurador perquè s’ha 
quedat sense tinent.  Sense altra presència a la 
documentació després de la Pesta. 

Geronès Franciac (Es Reial) Monestir de Sant 
Pere de Casserres 

El 1355 es declara en benevís. 

Granell Caldes (Serramala) Montcada El 1354 es declara en benevís i se’n fa subhasta 
pública per deutes. El 1356 el conjunt del mas 
es cedeix en un contracte a llauró. Sense altra 
presència a la documentació després de la 
Pesta. 

Guerau Caldes (Riurans) Pabordia de 
Novembre de la 
Seu de Girona 

 

Lambart Caldes (Serramala) Almoina del Pa de 
Girona 

 

Llobet Franciac (Demont) Altar de Sant 
Silvestre de 
l’església de 
Franciac 

El 1355 es declara en benevís. Sense altra 
presència a la documentació després de la 
Pesta. 

Llorenç Franciac Monestir de Sant 
Martí Sacosta de 
Girona 

 

Manló Caldes (Vilarnau) Família Parela-
Cruïlles 

 

Martorell Franciac Montcada  
Mir Caldes (Rosers) Montcada  
Moner Santa Seclina Família Orreu-Port  
Morell Caldes (Rosers) Montcada El 1351 es ven el mas sencer. El 1369 es 

defineixen algunes servituds als seus tinents per 
poc rendiment.  

Nicolau Franciac Cambra del 
monestir de Sant 
Pere de Galligants 
de Girona 

 

Oller Franciac Almoina del Pa de 
Girona 

Sense presència a la documentació després de 
la Pesta. 

Oloart Caldes (Vilarnau) Família Parela-
Cruïlles 

 

Om Caldes (Mata) Família Salelles El 1353 el domini directe és venut a Ramon Port 
(Orreu-Port) 

Pla Caldes (Riurans) Almoina del Pa de 
Girona 

 

Poll Caldes Montcada Sense presència a la documentació després de 
la Pesta. 

Puig Franciac Altar de Sant 
Llorenç de la Seu 
de Girona 

 

Puig Caldes (Riurans) Montcada  
Pujol Franciac (Devall) Altar de Sant 

Llorenç de la Seu 
de Girona 

Sense presència a la documentació després de 
la Pesta. 

Quart Franciac Almoina del Pa de 
Girona 
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 Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 
 
 
  

Ravelí Caldes Pabordia de 
Novembre de la 
Seu de Girona 

El 1349  se’n fa venda pública. El 1364 ha 
passat al domini de l’Almoina del Pa. Sense 
altra presència a la documentació després de la 
Pesta. 

Repudell Caulès Castlà de Lloret Sense presència a la documentació després de 
la Pesta. 

Riera Franciac Cambra del 
monestir de Sant 
Pere de Galligants 
de Girona 

 

Riuclar Santa Seclina Montcada  
Roig Caldes (Bossegalls) Família Bedó  
Roig Caldes (Puig Pauter) Montcada El 1365 se’n fa una venda pública (ad tempus) 

per haver quedat inculte. 
Roig Caldes (Vilarnau) Montcada  
Rombau Franciac Cambra del 

monestir de Sant 
Pere de Galligants 
de Girona 

El 1352 es declara en benevís.  Sense altra 
presència a la documentació després de la 
Pesta. 

Rosers Caldes Montcada  
Serra (des 
Puig) 

Franciac Cambra del 
monestir de Sant 
Pere de Galligants 
de Girona 

El 1352 es declara en benevís.  Sense altra 
presència a la documentació després de la 
Pesta. 

Sibil Caldes (Riurans) Montcada Sense presència a la documentació després de 
la Pesta. 

Soler Caldes (Rosers) Montcada El 1366 es declara en benevís.  Sense altra 
presència a la documentació després de la 
Pesta. 

Sunyer Caldes (Riurans) Montcada El 1358 es declara en benevís i se’n fa venda 
pública. 

Sureda Caldes (Riurans) Montcada El 1358 es declara en benevís (per estar 
desocupat des de fa més de 20 anys).  Sense 
altra presència a la documentació després de la 
Pesta. 

Teixidor Caldes (Riurans) Montcada  
Torra Franciac Mas Ferrer de 

Franciac (Pere de 
Mataró) 

 

Tos Caldes Montcada El 1351 es declara en benevís i se’n fa venda 
pública. 

Trill Caldes (Serramala) Montcada El 1356 es declara en benevís. 
Valencs Santa Seclina Montcada  
Vidal Caldes (Vilarnau) Família Parela-

Cruïlles 
Compta amb un molí compartit amb el mas 
Martí (derruït el 1366). 

Vilarzell Caldes (Mata) Altar de Santa 
Maria de l’església 
de Llagostera 

El 1367 el tinent hi renuncia perquè les cases 
estan derruïdes. 

Vives Franciac Altar de Sant 
Llorenç de la Seu 
de Girona 
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Taula 33. Origen de la clientela en el mercat de bestiar de Caldes de 
Malavella, 1332-1369 
 
parròquia  

veïnat 
n. 
comandes % n. 

alienacions % totals % 

Caldes de Malavella (veïnats) 376 30 79 18,4 455 27,1 

Caldes 178  58  236  
Aiguabona 11  0  11  
Bosc 1  0  1  
Bossegalls 5  1  6  
Coll 1  1  2  
Folgueroles 2  0  2  
Gotarra 17  1  18  
Mata 3  0  3  
Muga 2  1  3  
Puigpauter 3  0  3  
Riurans 38  2  40  
Rosers 9  1  10  
Serramala 31  4  35  
Vendrells 5  3  8  
Vilarnau 68  6  74  
Vilarzell 2  1  3  

Franciac 204 16,3 54 12,6 258 15,3 

Franciac 177  47  224  
Aiguabona 1  0  1  
cellera 5  1  6  
Pla 10  3  13  
Reial 6  0  6  
Sureda 0  2  2  
Vilabona 5  1  6  

Llagostera 110 8,8 32 7,5 142 8,4 

Llagostera 88  24  112  
Arenes 1  0  1  
Carbonera 2  1  3  
Lloreda 3  0  3  
Ganix 0  1  1  
Mata 2  0  2  
Palau 1  0  1  
Panedes 4  2  6  
Pi 1  1  2  
puig de 0  1  1  
Serra 3  1  4  
Vilabella 3  0  3  
Vilanova 1  0  1  
Vilar 0  1  1  
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Vinyes 1  0  1  
Vidreres 84 6,7 46 10,7 130 7,7 

Vidreres 66  42  108  
Bedó 7  0  7  
Brugués/Brugueres 5  3  8  
Caulès 1  0  1  
Garabous 1  0  1  
Sant Iscle 1  0  1  
Torre de Cartellà 1  1  2  
Vallosera 2  0  2  

Lloret 83 6,6 35 8,2 118 7,0 

Lloret 76  28  104  
port de 7  7  14  

Sils 54 4,3 23 5,4 77 4,6 

Sils 47  18  65  
Bedó 6  5  11  
cellera 1  0  1  

Caulès 61 4,9 10 2,3 71 4,2 

Cassà de la Selva 49 3,9 6 1,4 55 3,3 

Cassà de la Selva 34  6  40  
Esclet 7  0  7  
Llebrers 4  0  4  
Serinyà 3  0  3  
Vilabella 1  0  1  

Santa Seclina 37 3,0 9 2,1 46 2,7 

Maçanet de la Selva 22 1,8 18 4,2 40 2,4 

Maçanet de la Selva 21  11  32  
cellera 0  2  2  
Guàrdies 1  0  1  
Torre de Cartellà 0  5  5  

Riudellots de la Selva 28 2,2 6 1,4 34 2,0 

Riudellots de la Selva 27  5  32  
Benaula 1  0  1  
Pi 0  1  1  

Sense identificara 23 1,8 10 2,3 33 2,0 

Riudarenes 10 0,8 14 3,3 24 1,4 

Riudarenes 10  13  23  
Riudesplet 0  1  1  

Vilobí d'Onyar 17 1,4 4 0,9 21 1,2 

Vilobí 15  4  19  
Bosc 1  0  1  
Comabella 1  0  1  

Tordera 6 0,5 13 3,0 19 1,1 

Tordera 1  9  10  
Fullarac 1  0  1  
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Gravalosa 1  2  3  
Lledó/Serra de Lledó 2  0  2  
Sant Esteve de Tordera 0  1  1  
Vallmanya 1  1  2  

Caldes de Malavella (vila) 11 0,9 8 1,9 19 1,1 

Santa Cristina d'Aro 9 0,7 6 1,4 15 0,9 

Sant Andreu Salou 13 1,0 1 0,2 14 0,8 

Solius 2 0,2 12 2,8 14 0,8 

Tossa 10 0,8 3 0,7 13 0,8 

Vallcanera 7 0,6 4 0,9 11 0,7 

Girona 1 0,1 7 1,6 8 0,5 

Blanes 3 0,2 4 0,9 7 0,4 

Campllong 4 0,3 3 0,7 7 0,4 

Sant Feliu de Guíxols 1 0,1 4 0,9 5 0,3 

Sant Amanç 1  4  5  
Sant Cebrià de Fogars/Falgars 3 0,2 2 0,5 5 0,3 

Falgars 2  1  3  
Roca 1  0  1  
Sant Cebrià de Falgars 0  1  1  

Pineda 1 0,1 3 0,7 4 0,2 

Romanyà de la Selva 2 0,2 2 0,5 4 0,2 

Salitja 3 0,2 1 0,2 4 0,2 

Santa Coloma de Farners 4 0,3 0 0 4 0,2 

L'Esparra 0 0 3 0,7 3 0,2 

Amer 2 0,2 0 0 2 0,1 

Grions 2 0,2 0 0 2 0,1 

Martorell de la Selva 2 0,2 0 0 2 0,1 

Sant Feliu de Buixalleu 2 0,2 0 0 2 0,1 

Sant Dalmai 0 0 2 0,5 2 0,1 

Santa Maria de Bell-lloc 1 0,1 1 0,2 2 0,1 

Castell d'Aro 1 0,1 0 0 1 0,1 

Fenals 1 0,1 0 0 1 0,1 

Fornells de la Selva 1 0,1 0 0 1 0,1 

Llambilles 1 0,1 0 0 1 0,1 

Navata 0 0 1 0,2 1 0,1 

Canelles 0  1  1  
Sant Sadurní de l'Heura 0 0 1 0,2 1 0,1 

Hostalric 0 0 1 0,2 1 0,1 

Sant Mateu de Montnegre 1 0,1 0 0 1 0,1 

Brunyola 0 0 1 0,2 1 0,1 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 

 
a. Inclou 20 comandes i 10 alienacions en les quals no es registrà el lloc d'origen del comendatari o 
comprador. A més, inclou dos comendataris del lloc dit Vilar i un de Sacavalera que no s’han pogut localitzar. 
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Taula 34. Origen de la clientela en el mercat de bestiar de Cassà de la Selva, 
1328-1371 
 
parròquia  

veïnat 
n. 
comandes % n. 

alienacions % totals % 

Cassà de la Selva 220 77 31 79 251 77 

Cassà 76  16  92  
Bassa 1  0  1  
Bellsolà 2  0  2  
Bocmort 3  2  5  
Bruguera 2  0  2  
Candell 21  3  24  
Castellar 4  0  4  
cellera 14  3  17  
Esclet 30  0  30  
Llebrers 10  1  11  
Parades 3  0  3  
Perles 7  2  9  
Puigmoler 1  0  1  
Pujada 2  0  2  
Sangosta 9  0  9  
Serinyà 8  1  9  
Serra (Serres) 3  0  3  
Ventalló 0  1  1  
Verneda 24  2  26  

Llagostera 10 3 2 5 12 3,7 

Llagostera 4  1  5  
Carbonera 1  0  1  
Panedes 4  0  4  
el puig de 1  0  1  
Turagall 0  1  1  

Sense identificara 11 4 0 0 11 3,4 

Fornells de la Selva 6 2 1 2,6 7 2,1 

Campllong 5 2 1 2,6 6 1,8 

Llambilles 6 2 0 0 6 1,8 

Santa Pellaia 5 2 1 3 6 1,8 

Riudellots de la Selva 4 1 0 0 4 1,2 

Vidreres 4 1 0 0 4 1,2 

Romanyà de la Selva 3 1 0 0 3 0,9 

Solius 2 1 0 0 2 0,6 

Tossa 2 1 0 0 2 0,6 

Vilobí d'Onyar 2 1 0 0 2 0,6 

Besalú 1 0,3 0 0 1 0,3 

Franciac 1 0,3 0 0 1 0,3 

Lloret 1 0,3 0 0 1 0,3 
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Cabanyes 1  0  1  
Maçanet de la Selva 1 0,3 0 0 1 0,3 

Sant Andreu Salou 1 0,3 0 0 1 0,3 

Santa Cristina d'Aro 1 0,3 0 0 1 0,3 

Sils 1 0,3 0 0 1 0,3 

Illa Morella de Bedó 1  0  1  
Calonge 0 0 1 2,6 1 0,3 

Girona 0 0 1 2,6 1 0,3 

La Bisbal d'Empordà 0 0 1 2,6 1 0,3 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
 
a. Inclou 11 comandes en les quals no es registrà el lloc d'origen del comendatari. 

 
Taula 35. Origen de la clientela en el mercat de bestiar de Monells, 1330-
1369 
 
parròquia  

veïnat 
n. 
comandes % n. 

alienacions % totals % 

Monells 49 14,2 36 14,3 85 14,3 

Monells 42  33  75  
Sies 7  3  10  

Sant Sadurní de l'Heura 41 11,9 12 4,8 53 8,9 

Sant Sadurní 25  8  33  
Banyeres 3  2  5  
Estravau 1  0  1  
Riusec 4  0  4  
Salelles 4  0  4  
Valloquera 1  0  1  
Vilarzell 3  2  5  

Cruïlles 44 12,8 3 1,2 47 7,9 

Casavells 19 5,5 6 2,4 25 4,2 

Matajudaica (Mata) 17 4,9 7 2,8 24 4,0 

La Bisbal d'Empordà 13 3,8 9 3,6 22 3,7 

Bisbal 5  7  12  
Fontenta 1  1  2  
Sant Pol 7  1  8  

Ullastret 10 2,9 8 3,2 18 3,0 

Sense identificara 7 2 9 3,6 16 2,7 

Sant Iscle d'Empordà 9 2,6 5 2,0 14 2,3 

Sant Martí Vell 9 2,6 5 2,0 14 2,3 

Sant Martí Vell 8  4  12  
Llac 1  0  1  
cellera 0  1  1  

Madremanya 9 2,6 4 1,6 13 2,2 

Madremanya 6  1  7  
Millars 2  3  5  
Riusec 1  0  1  
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Corçà 5 1,5 7 2,8 12 2,0 

Corçà 4  5  9  
Anyells 1  2  3  

Calonge 4 1,2 7 2,8 11 1,8 

Calonge 4  6  10  
Fonts 0  1  1  

Palau-sator 4 1,2 7 2,8 11 1,8 

Rupià 1 0,3 9 3,6 10 1,7 

Castell d'Empordà 7 2,0 2 0,8 9 1,5 

Sant Cebrià dels Alls 3 0,9 5 2,0 8 1,3 

Sant Cebrià dels Alls 3  4  7  
Alenyà 0  1  1  

Ultramort 5 1,5 3 1,2 8 1,3 

Canet de la Tallada 7 2,0 0 0 7 1,2 

Fonolleres 2 0,6 5 2,0 7 1,2 

Sant Cebrià de Lledó 5 1,5 2 0,8 7 1,2 

Gualta 3 0,9 3 1,2 6 1,0 

Llofriu 1 0,3 5 2,0 6 1,0 

Sant Miquel de Cruïlles 4 1,2 2 0,8 6 1,0 

Calabuig 2 0,6 3 1,2 5 0,8 

Cassà de Pelràs 5 1,5 0 0 5 0,8 

Cassà de Pelràs 4  0  4  
Planils 1  0  1  

Parlavà 1 0,3 4 1,6 5 0,8 

Pontós 1 0,3 4 1,6 5 0,8 

Pontós 0  3  3  
Romanyà d'Empordà 1  1  2  

Púbol 3 0,9 2 0,8 5 0,8 

Romanyà de la Selva 2 0,6 3 1,2 5 0,8 

Torroella de Montgrí 2 0,6 3 1,2 5 0,8 

Torroella de Montgrí 2  2  4  
Sasserra 0  1  1  

Bordils 1 0,3 3 1,2 4 0,7 

Fitor 2 0,6 2 0,8 4 0,7 

Fontanilles 4 1,2 0 0 4 0,7 

Jafre 3 0,9 1 0,4 4 0,7 

Juià 2 0,6 2 0,8 4 0,7 

Llabià 2 0,6 2 0,8 4 0,7 

Vulpellac 2 0,6 2 0,8 4 0,7 

Vilaür 0 0 4 1,6 4 0,7 

Serra de Daró 3 0,9 1 0,4 4 0,7 

Celrà 2 0,6 1 0,4 3 0,5 

Foixà 2 0,6 1 0,4 3 0,5 

Foixà 1  1  2  
La Sala 1  0  1  
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Garrigoles 0 0 3 1,2 3 0,5 

Garrigoles 0  1  1  
Olius 0  2  2  

Girona 0 0 3 1,2 3 0,5 

La Pera 1 0,3 2 0,8 3 0,5 

La Pera 1  1  2  
Pedrinyà 1  0  1  

Navata 0 0 3 1,2 3 0,5 

Navata 0  2  2  
Ordis 0  1  1  

Palafrugell 2 0,6 1 0,4 3 0,5 

Peratallada 1 0,3 2 0,8 3 0,5 

Peratallada 1  0  1  
Canapost 0  2  2  

Sant Climent de Peralta 0 0 3 1,2 3 0,5 

Santa Àgata 0 0 3 1,2 3 0,5 

Ullà 2 0,6 1 0,4 3 0,5 

Aiguaviva 1 0,3 1 0,4 2 0,3 

Albons 0 0 2 0,8 2 0,3 

Cervià 0 0 2 0,8 2 0,3 

Sant Martí d'Empúries (Empúries) 2 0,6 0 0 2 0,3 

Flaçà 1 0,3 1 0,4 2 0,3 

Flaçà 0  1  1  
Vilar 1  0  1  

Gaüses 1 0,3 1 0,4 2 0,3 

Pals 2 0,6 0 0 2 0,3 

Pelacalç 2 0,6 0 0 2 0,3 

Sant Feliu de Boada 1 0,3 1 0,4 2 0,3 

Sant Jordi Desvalls 0 0 2 0,8 2 0,3 

Sant Jordi Desvalls 0  1  1  
Sant Mateu 0  1  1  

Sant Miquel de Fluvià 0 0 2 0,8 2 0,3 

Torroella de Mont-ras 0 0 2 0,8 2 0,3 

Verges 2 0,6 0 0 2 0,3 

Verges 1  0  1  
Sant Pere Savall 1  0  1  

Viladasens 1 0,3 1 0,4 2 0,3 

Viladasens 0  1  1  
Mata 1  0  1  

Esclanyà 0 0 2 0,8 2 0,3 

Begur 1 0,3 0 0 1 0,2 

Bellcaire d'Empordà 0 0 1 0,4 1 0,2 

Santa Maria de Fenals 0 0 1 0,4 1 0,2 

Campllong 1 0,3 0 0 1 0,2 

Cassà de la Selva 1 0,3 0 0 1 0,2 
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Castelló d'Empúries 1 0,3 0 0 1 0,2 

Llambilles 1 0,3 0 0 1 0,2 

Orfes 0 0 1 0,4 1 0,2 

Palauet 0  1  1  
Palamós 0 0 1 0,4 1 0,2 

Sant Feliu de la Garriga 1 0,3 0 0 1 0,2 

Palau Borrell 1  0  1  
Perpinyà 0 0 1 0,4 1 0,2 

Sant Andreu d'Esterri 1 0,3 0 0 1 0,2 

Sant Mori 0 0 1 0,4 1 0,2 

Santa Coloma de Matella 0 0 1 0,4 1 0,2 

Serinyà 0 0 1 0,4 1 0,2 

Maixella 0  1  1  

Vilar de Sant Andreu 0 0 1 0,4 1 0,2 

Terradelles 0  1  1  

Torrent 0 0 1 0,4 1 0,2 

Vall-llobrega 0 0 1 0,4 1 0,2 

Ventalló 0 0 1 0,4 1 0,2 

Vilafreser 0 0 1 0,4 1 0,2 

Vilajoan 0 0 1 0,4 1 0,2 

Regencós 0 0 1 0,4 1 0,2 

Parets d’Empordà 1 0 0 0 1 0,2 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Monells (AHG). 
 
a. Inclou 4 comandes i 4 alienacions en les quals no es registrà el lloc d'origen del comendatari o comprador. 
A més, inclou 1 comendatari del lloc dit Fonteriis, 1 comendatari del lloc dit Palarrafano i 1 comendatari del 
lloc dit Torre. No hem pogut localitzar-los. D’altra banda, inclou 1 comprador del lloc dit Pallis, 1 comprador 
del lloc dit Camelran, 1 comprador del lloc dit Fonts, 1 comprador del lloc dit ses Olives i 1 comprador del lloc 
dit Valdevion, que tampoc s’han pogut localitzar. 

 
Taula 37. Origen de la clientela en el mercat de bestiar de Corçà, 1352-1370 
 
parròquia  

veïnat 
n. 
comandes % n. 

alienacions % totals % 

Corçà 18 20,5 7 41,2 25 23,8 

Corçà 13  6   19   

Anyells 2  1   3   

Bemano 1  0   1   

Berra 1  0   1   

Fiscó 1  0   1   

La Pera 12 13,6 0 0 12 11,4 

Púbol 9 10,2 1 5,9 10 9,5 

Madremanya 9 10,2 1 5,9 10 9,5 

Madremanya 5  1   6   

Millars 4   0   4   

Sant Sadurní de l'Heura 7 8,0 1 5,9 8 7,6 

Sant Sadurní 0  1  1  

Banyeres 1  0   1   
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Estraball 3  0   3   

Riusec 2  0   2   

Vilarzell 1  0   1   

Sant Cebrià de Lledó 4 4,5 2 11,8 6 5,7 

Casavells 4 4,5 1 5,9 5  
Cassà de Pelràs 3 3,4 0 0 3 2,9 

Cassà de Pelràs 2  0   2   

Planils 1  0   1   

Cruïlles 1 1,1 1 5,9 2 1,9 

Sant Martí de Romanyà 1 1,1 1 5,9 2 1,9 

Fonolleres 2 2,3 0 0 2 1,9 

La Bisbal d'Empordà 2 2,3 0 0 2 1,9 

Sant Cebrià dels Alls 2 2,3 0 0 2 1,9 

Sant Martí Vell 2 2,3 0 0 2 1,9 

Sant Mateu de Montnegre 2 2,3 0 0 2 1,9 

Sant Joan de Mollet 0 0 1 5,9 1 1,0 

Sense identificara 0 0 1 5,9 1 1,0 

Cervià 1 1,1 0 0 1 1,0 

Raset 1   0   1   

Fontanilles 1 1,1 0 0 1 1,0 

Monells 1 1,1 0 0 1 1,0 

Sant Feliu de la Garriga 1 1,1 0 0 1 1,0 

Palau Borrell 1   0   1   

Parlavà 1 1,1 0 0 1 1,0 

Sant Iscle d'Empordà 1 1,1 0 0 1 1,0 

Sant Joan de Mata 1 1,1 0 0 1 1,0 

Sant Martí de Llaneres  1 1,1 0 0 1 1,0 

Serra de Daró 1 1,1 0 0 1 1,0 

Ultramort 1 1,1 0 0 1 1,0 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Corçà (AHG). 

 
a. Inclou 1 alienació en la qual no es registrà el lloc d'origen del comprador.  

 
Taula 38. Origen de la clientela en el mercat de bestiar de Sant Feliu de 
Guíxols, 1339-1369 

parròquia  
veïnat 

n. 
comandes % n. 

alienacions % totals % 

Santa Cristina d'Aro 101 46,8 14 26,4 115 42,8 

Aro 95   14   109   

Coma 1   0   1   

Crota 3   0   3   

Vilar 2   0   2   

Santa Agnès de Solius 30 13,9 2 3,8 32 11,9 

Sant Martí de Romanyà 24 11,1 0 0 24 8,9 

Sant Feliu de Guíxols 7 3,2 10 18,9 17 6,3 
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Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Sant Feliu de Guíxols (AHG). 
 

a. Inclou 9 comandes i 4 alienacions en les quals no es registrà el lloc d'origen del comendatari o 
comprador. A més, inclou 1 comprador del lloc dit Bufaranyes, que no s’ha pogut localitzar. 

 
Taula 51. Unitats domèstiques de Cassà de la Selva implicades en el mercat de 
bestiar (1328-1371) 

 

mas veïnat 

clients en el 
mercat de 
bestiar (n.) 

proveïdors en 
el mercat de 
bestiar (n.) 

Adrià s.d 0 3 

Agual Bellsolà 0 2 

Alagot  cellera 1 276 

Amdís? s.d 1 0 

Argimon Sangosta 2 0 

Ariol cellera 1 0 

Asbert Esclet 1 0 

Balell Esclet 10 1 

Banyut cellera 0 1 

Barnés masos de 2 13 

Sant Feliu de Guíxols 3   8   11   

Sant Amanç 4   2   6   

Sense identificara 9 4,2 5 9,4 14 5,2 

Llagostera 9 4,2 5 9,4 14 5,2 

Llagostera 5   4   9   

Panedes 3   1   4   

Lloreda 1   0   1   

Cassà de la Selva 2 0,9 7 13,2 9 3,3 

Cassà de la Selva 1   7   8   

Verneda 1   0   1   

Santa Maria de Bell-lloc 9 4,2 0 0 9 3,3 

Santa Maria de Fenals 7 3,2 1 1,9 8 3,0 

Castell d'Aro 7 3,2 0 0 7 2,6 

Girona 0 0 3 5,7 3 1,1 

Tossa 1 0,5 1 1,9 2 0,7 

Palamós 2 0,9 0 0 2 0,7 

Regencós 2 0,9 0 0 2 0,7 

Sant Cebrià de Lledó 2 0,9 0 0 2 0,7 

Palafrugell 0 0 1 1,9 1 0,4 

Sant Mateu de Montnegre 0 0 1 1,9 1 0,4 

Vidreres 0 0 1 1,9 1 0,4 

Campllong 0 0 1 1,9 1 0,4 

Calonge 0 0 1 1,9 1 0,4 

Pals 1 0,5 0 0 1 0,4 

Salitja 1 0,5 0 0 1 0,4 

Sant Cebrià dels Alls 1 0,5 0 0 1 0,4 

Vall-llobrega 1 0,5 0 0 1 0,4 
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la cellera 

Barrot cellera 1 0 

Bartomeu Parades 0 1 

Basoll s.d 0 1 

Basses Perles 1 0 

Basset Castellar 2 0 

Bassó Perles 0 7 

Bonesaigües Serinyà 0 1 

Borres s.d 1 0 

Bosc Llebrers 1 0 

Bruguera Llebrers 2 2 

Buitó s.d 1 0 

Calvó Serinyà 2 0 

Candell Candell 2 0 

Caner 
masos de 
la cellera 5 2 

Carbó Serra 1 0 

Carles Esclet 1 1 

Casabó s.d 1 0 

Cascot s.d 1 0 

Cassà1 Llebrers 4 0 

Cassà2 Serra 0 2 

Castell s.d 1 0 

Castell1 s.d 0 1 

Castell2 Pujada 2 1 

Cendra s.d 1 0 

Creixell Bellsolà 2 3 

Crestià Esclet 1 0 

Crosa Candell 3 0 

Dalmau1 Serinyà 4 1 

Dalmau2 Verneda 1 0 

Dalmau3 Perles 2 0 

Dalmau4 s.d 3 0 

Dalmau5 Esclet 0 1 

David Verneda 10 0 

Desvern Esclet 15 0 

Dolveres s.d 1 0 

Dorca Esclet 3 0 

Escac Sangosta 0 1 

Esteve Pla 0 2 
Esteve de 
Puigmoler Perles 1 2 

Falçà s.d 1 1 

Fels Serinyà 4 0 

Ferrer1 Esclet 3 0 

Ferrer2 cellera 1 4 
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Ferrer3 Perles 0 1 

Ganyet Sangosta 1 0 

Gassol s.d 0 1 

Geronès Llebrers 7 0 

Ginçà s.d 1 0 

Grahit1 cellera 0 13 

Grahit2 s.d 0 5 

Grahit3 s.d 0 1 

Groart Perles 0 1 

Guàrdies s.d 0 1 

Guitó Sangosta 5 0 

Hospitaler Bellsolà 1 5 

Isern1 Esclet 1 0 

Isern2 s.d 3 0 

Joan cellera 1 0 

Julià Sangosta 2 0 

Llobet Perles 2 13 

Llorenç Llebrers 3 0 

Macip Esclet 3 0 

Marcó Perles 0 1 

Martí cellera 2 3 

Matamala1 cellera 1 1 

Matamala2 cellera 0 4 

Matamala3 s.d 1 0 

Matamala4 s.d 1 0 

Mateu Llebrers 1 0 

Mercader Serinyà 1 0 

Miró1 Sangosta 1 1 

Miró2 Perles 0 1 

Mironell Sangosta 1 0 

Mosqueroles Llebrers 1 1 

Nadal Serra 4 0 

Om s.d 1 0 

Otger Verneda 18 2 

Parades Parades 1 2 

Pedrer cellera 0 2 

Pi s.d 0 5 

Pla1 Parades 4 0 

Pla2 cellera 2 0 

Pla3 s.d 0 1 

Pons Esclet 1 1 

Pont1 cellera 0 1 

Pont2 s.d 1 0 

Pou s.d 0 1 

Prat cellera 1 30 
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Ragou s.d 0 1 

Ramada s.d 1 0 

Ramon Verneda 0 2 

Ravellí Esclet 5 1 

Riba Boc Mort 6 0 

Riqualleles Castellar 3 0 

Roig Llebrers 1 0 

Rossí Serinyà 0 1 

Rufí cellera 0 1 

Sagrera cellera 1 2 

Saguer Llebrers 2 0 

Salelles1 s.d 1 0 

Salelles2 Perles 2 0 

Salelles3 s.d 0 5 

Salvador Candell 1 0 

Sarallà s.d 1 1 

Serra cellera 0 2 

Serrabona s.d 4 0 

Solvella Esclet 1 1 

Sunyer1 Candell 15 0 

Sunyer2 Bruguera 2 0 

Sunyer3 s.d 1 0 

Sunyer4 s.d 1 0 

Sunyer5 cellera 1 1 

Sunyer6 s.d 2 2 

Sureda Serinyà 2 0 

Tallarama s.d 1 1 

Tascó Serinyà 26 2 

Teixidor1 s.d 2 0 

Teixidor2 cellera 0 3 

Terrats Verneda 1 0 

Terrer cellera 1 0 

Tomàs Ventalló 5 0 

Torrents Candell 5 0 

Trill Esclet 2 0 

Tro s.d 1 0 

Trobat Perles 1 0 

Vallobera1 Serinyà 11 0 

Vallobera2 s.d 0 1 

Vendrell1 s.d 1 0 

Vendrell2 s.d 0 1 

Vendrell3 s.d 0 1 

Ventalló Sangosta 1 0 

Verat s.d 1 0 
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Viader Verneda 5 1 

Vila Perles 0 1 

Villalonga1 cellera 3 0 

Villalonga2 s.d 3 0 

Villalonga3 s.d 0 3 

Villalonga4 s.d 0 1 

Vivet Esclet 9 0 

Vivó Esclet 2 0 
Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera, Monells, Corçà i Sant Feliu de 
Guíxols (AHG). 
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Taula 53. Els contractes en el mercat de bestiar de Bonanat Alagot (1331-1370)a 
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CL 3, f.120r 1331-VIII-19 Bartomeu Parades Cassà de la Selva X     320 X 6 0 0 0 14 0 

CL 3, f.133v-134r 1331-X-8 Bartomeu Macip Cassà de la Selva (Esclet) X         0 0 1 0 0 0 

Mn 162 1332-IX-26 Francesc Marrera Viladasens (Mata) X     45   0 0 1 0 0 0 

CL 8, f.5r-5v 1334-XI-21 Guillema Ferrer1 Cassà de la Selva (Esclet)   X 23   X 0 0 0 0 3 0 

CL 8, f.131v 1335-IV-12 Ramon Desvern Cassà de la Selva (Esclet) X         0 0 0 1 0 0 

CL 8, f.204r 1335-VIII-26 Guillema Ferrer1 Cassà de la Selva (Esclet)   X 58     2 0 0 0 2 0 

CL 11, f.14r* 1335-X-11 Arnau Serrabona Cassà de la Selva X     53   0 0 1 0 0 0 

CL 11, f.66v 1336-VI-2 Simó Reixac Llagostera (Panedes) X     35   0 0 0 1 0 0 

CL 11, f.70r 1336-VII-10 Guillem Barrot Cassà de la Selva (cellera)   X 23   X 0 0 0 0 2 0 

CL 16, f.19r 1339-IX-14 Pere Aulina Caldes X         0 0 0 0 0 1 

CL 19, f.12r 1341-IX-30 Bernat Amdís? Cassà de la Selva X         0 0 1 0 0 0 

CL 19, f.21v 1341-X-31 Ramon Serrabona Cassà de la Selva X         0 0 1 0 0 0 

CL 19, f.22v 1341-XI-6 Ramon Riba Cassà de la Selva (Boc Mort) X         0 0 1 0 0 0 

CL 19, f.41v 1342-I-28 Pere Castell Solius X     59   0 0 1 4 0 0 

CL 19, f.59r-59v 1342-III-5 Bernat Dalmau1 Cassà de la Selva (Serinyà)   X 15     0 0 0 0 4 0 

CL 22, f.85v 1342-IV-22 Bernat Bona Sant Feliu de Guíxols (Sant Amanç) X         0 0 0 1 0 0 
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CL 22, f.138r 1342-VII-22 Pere Escarp Caldes X         0 0 0 0 4 0 

CL 24, f.3v 1342-VIII-12 Bernat Alzina Llagostera (Lloreda) X         0 0 1 0 0 0 

CL 24, f.22v 1342-IX-12 Guillem Toró Sant Dalmai     38     0 0 1 0 0 0 

CL 24, f.44v 1342-X-28 Pere Vilarassa Caldes (Rosers) X         0 0 1 0 0 0 

CL 24, f.54v-55r* 1342-XI-11 Pere Carbonell Llagostera (Penedes) X         0 0 1 4 0 0 

CL 24, f.58v 1342-XI-18 Ramon Carbonell Caldes (Rosers) X         0 0 0 0 4 0 

CL 25, f.110r 1343-XI-17 Guillem Benjamí Caldes (Mata) X         0 0 0 0 4 0 

CL 25, f.140r 1344-I-12 Francesc Roig Caldes (Puig Pauter) X         0 0 0 0 1 0 

CL 26, f.100r 1344-V-25 Bartomeu Fornaca Caldes   X 10     0 0 0 0 5 0 

CL 27, f.77v 1344-XII-20 Arnau Rovira Llagostera X         0 0 0 0,5 0 0 

Mn 166 1345-III-19 Antoni Fons Casavells   X 10 45   0 0 0 0 1 0 

CL 30, f.5r 1346-X-2 Bernat Blandric Lloret X     130   0 0 0 0 7 0 

CL 30, f.11v 1346-X-20 Guillem Botet Lloret (port) X     38   0 0 0 0 4 0 

CL 30, f.11v 1346-X-20 Arnau Barbat Lloret X     37   0 0 0 0 4 0 

CL 30, f.18v 1346-X-23 Joan Calastre Lloret X     95   0 1 0 0 0 0 

CL 30, f.23r 1346-XI-6 Guillem Bosc Lloret X     60   0 0 1 0 0 0 

CL 30, f.49r* 1346-XII-11 Pere Saragossa Lloret X     147,25   0 1 0 0 4 0 

CL 30, f.135r 1347-II-20 Bernat Blandric Lloret X     142   7 0 0 1 5 0 

CL 32, f.8r 1347-X-1 Guillem Benjamí Caldes (Mata) X     6   0 0 0 0 8 0 

CL 32, f.23v 1347-X-22 Bernat Terrè Caldes (Riurans) X     170   0 0 1 0 0 1 

CL 32, f.37r 1347-XI-19 Dalmau Llambí Santa Cristina d'Aro   X 8     0 0 0 0 2 0 

CL 32, f.71r 1347-XII-31 Jaume Alzina   X         0 1 1 0 0 0 

CL 33, f.31v* 1348-IV-28 Elisenda Vives Caldes (Vilarnau) X     46   0 0 1 0 0 0 

CL 33, f.49r* 1348-V-19 Bernat Arnau Maçanet de la Selva X     30   0 1 0 0 0 0 

CL 33, f.49r* 1348-V-19 Pere Derdenya Martorell de la Selva X     27   0 0 1 0 0 0 

CL 33, f.78r 1348-VI-29 Bernat Agustí Vidreres     100     0 0 0 2 0 0 

Sfe 2 (4), f.84v 1348-XII-20 Agnès Llambí Santa Cristina d'Aro   X 6     0 0 0 0 1 0 
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CL 36, f.q.s 1349-VIII-25 (…)  Cassà de la Selva (Verneda)   X 17   X 0 0 0 0 6 0 

CL 36, f.13r 1349-IX-7 Martí Caner Cassà de la Selva (cellera)   X 115   X 0 0 0 0 11 0 

CL 34, f.123r 1349-IX-9 Guillem Villalonga2 Cassà de la Selva X     230   0 5 0 0 0 0 

CL 36, f.24r 1349-X-6 Ramon David Cassà de la Selva (Verneda) X     105   0 1 0 0 0 1 

CL 34, f.140v* 1349-X-12 Bernat Martí Caldes (Vilarnau)   X 51,5     0 0 0 0 4 0 

CL 34, f.146r 1349-X-26 Pere Comabella Vilobí   X 50     0 0 1 0 0 0 

CL 34, f.148r 1349-XI-2 Pere Pla Caldes (Riurans) X     60   0 0 0 0 0 1 

CL 36, f.45r 1349-XII-13 Berenguer Sunyer3 Cassà de la Selva X     70   0 0 1 0 0 0 

CL 35, f.47v 1350-I-25 Guillem Jaufred Caldes X     68   0 0 0 0 0 1 

CL 35, f.48r 1350-I-25 Bernat Puig Caldes (Riurans) X     85   0 0 0 0 0 1 

CL 36, f.87r 1350-II-23 Francesc Desvern Cassà de la Selva (Esclet)   X 105   X 0 2 1 0 0 0 

CL 36, f.136r 1350-VI-21 Bonanat Esteve de Puigmoler Cassà de la Selva (Perles) X     47   0 0 1 0 0 0 
CL 36, f.145v-
146r 1350-VIII-8 Guillem Balell Cassà de la Selva (Esclet)   X 36     0 0 0 0 12 0 

CL 18, f.86v 1350-XI-8 Pere Pla Caldes (Riurans) X     42   0 0 1 0 0 0 

CL 39, f.43v-44r 1351-V-9 Pere Guerau Morell Llagostera X     50   0 0 1 0 0 0 

CL 39, f.67v 1351-VI-20 Pere Serra Llagostera X         43 0 1 0 3 0 

CL 41, f.5v-6r 1351-X-24 (…) Vendrell Sant Andreu Salou   X 113     0 0 0 0 6 0 

CL 38, f.6r 1351-X-25 Guillem Tascó Cassà de la Selva (Serinyà) X     111   0 1 0 0 9 1 

CL 40, f.7v-8r 1351-XI-6 Maria Vinyar Riudellots de la Selva X     130   0 0 0 0 0 1 

CL 40, f.13v-14r 1351-XI-27 Bernat Creixell Sant Andreu Salou X     70   0 1 0 0 0 0 

CL 42, f.6v 1352-IV-21 Simó Arús Caldes (Bossegalls) X     65   0 1 0 0 0 0 

CL 40, f.109r 1352-V-3 Guillem Galí Llagostera X     96   0 0 2 0 0 0 

CL 40, f.116v 1352-V-10 Bernat Maiensa Llagostera (Panedes) X     71   0 1 1 0 0 0 
CL 40, f.138r-
138v 1352-VI-3 Ramon Isern2 Cassà de la Selva X     105   0 1 0 0 0 0 

CL 42, f.46r 1352-VI-18 Bernat Bosom Vidreres X     120   0 2 0 0 0 0 

CL 42, f.91v-92r 1352-X-1 Guillem Oliver Vidreres X     71   0 1 0 0 0 0 
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CL 44, f.103v 1353-IV-15 Pere Sunyer Caldes (Vendrells) X     55   0 0 1 0 0 0 

CL 46, f.40v-41r 1353-IX-23 Berenguer Riera Franciac X     85   0 1 0 0 0 0 
CL 46, f.145r-
145v 1354-I-13 Pere Oliver Riudellots de la Selva X         14 3 1 0 6 0 
CL 46, f.161r-
161v 1354-I-20 Cèlia Morat Caldes (Serramala) X     110   0 0 0 1 0 0 

CL 47, f.4r 1354-II-10 Guillem Balell Cassà de la Selva (Esclet) X     94   0 2 0 0 0 0 

CL 47, f.3v-4r 1354-II-10 Arnau Benjamí Llagostera (Vilabella)   X 22     0 0 0 0 3 0 

CL 47, f.9r-9v 1354-II-17 Domènec Martorell Franciac   X 191     0 0 0 0 0 0 

CL 47, f.36v 1354-III-24 Berenguer Riera Franciac X         0 0 0 0 0 10 

CL 47, f.37r 1354-III-24 Berenguer Serra Franciac X         0 0 0 4 0 0 

CL 47, f.40v 1354-III-31 Pere Torró Llagostera X     112   0 1 0 0 0 0 

CL 47, f.72v 1354-V-5 Arnau Macarull Llagostera X     30   0 0 1 0 0 0 

CL 47, f.95v 1354-VI-9 Mateu Feliu Franciac X     85   0 1 0 0 0 0 

CL 48, f.20v-21r 1354-VIII-19 Arnau Vallobera1 Cassà de la Selva (Serinyà) X         0 2 0 2 0 0 
CL 47, f.132v-
133r 1354-IX-9 Guillem Balell Cassà de la Selva (Esclet) X     140   0 1 0 0 0 0 

CL 48, f.32r 1354-IX-17 Pere Dorca Cassà de la Selva (Esclet)   X 66     0 0 0 0 12 0 

CL 48, f.34r 1354-IX-23 Guillem Oliver Vidreres X     100   0 1 0 0 0 0 

CL 48, f.42r-42v 1354-X-21 Guillem Cantallops Llagostera X     95   0 0 1 0 0 0 

CL 48, f.49r 1354-XI-4 Francesc Desvern Cassà de la Selva (Esclet)   X 50     0 0 0 1 14 0 

CL 48, f.76v-77r 1355-III-17 Arnau Matamala1 Cassà de la Selva (cellera)   X       0 0 0 0 0 2 

CL 48, f.99v 1355-V-3 Guillem Tascó Cassà de la Selva (Serinyà)   X 55     0 0 0 1 0 0 

CL 48, f.99r 1355-V-3 Miquel Gosconella Llambilles X     48   0 0 0 1 0 0 

CL 50, f.12r 1355-XI-3 Ramon Isern2 Cassà de la Selva X     320   0 0 0 0 0 1 

CL 50, f.39r 1356-I-12 Guillem Sunyer1 Cassà de la Selva (Candell) X     110   0 0 1 0 0 0 

CL 50, f.73r 1356-V-10 Bernat Buitó Cassà de la Selva X     120,5   0 1 0 0 0 0 

CL 50, f.72v-73r 1356-V-10 Guillem Valentí Vilobí X     120   0 1 0 0 0 0 

CL 51, f.6r 1356-IX-14 Ramon Pere  Burgès Vilobí X     98   0 0 0 1 0 0 
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CL 51, f.22r-22v 1356-X-10 Bernat Gener Caldes (Serramala)   X 38,5     0 0 1 0 0 0 

CL 50, f.135r 1357-I-1 Guillem Balell Cassà de la Selva (Esclet) X     130   0 1 1 0 0 0 

CL 50, f.144r 1357-I-29 Guillem Tascó Cassà de la Selva (Serinyà) X     204   0 0 1 2 0 0 
CL 50, f.144v-
145r 1357-I-29 Guillem Tascó Cassà de la Selva (Serinyà)   X ?     0 0 0 1,5 0 0 

CL 50, f.145v 1357-I-29 Guillem Cassà1 Cassà de la Selva (Llebrers)   X 35     0 0 0 1 0 0 

CL 51, f.103r 1357-III-6 Mateu Feliu Franciac   X 70     0 0 0 0 3 0 

CL 55, f.21V 1357-V-19 Pere Castelló Fornells de la Selva X     285   0 1 1 0 0 0 

CL 51, f.130v 1357-V-29 Pere Villar Riudellots de la Selva X     70   0 0 1 0 0 0 
CL 51, f.145r-
145v 1357-VII-27 Ramon Goscons Llagostera X     45   0 1 0 0 0 0 

Mn 170 1357-IX-11 Bernat Serra Cruïlles   X 100 100   0 0 1 2 0 0 

CL 54, f.90v 1358-III-12 Simó Arús Caldes (Bossegalls) X     65   23 0 1 0 0 0 

CL 54, f.91v 1358-III-12 Mateu Feliu Caldes X     110   0 3 0 0 0 0 

CL 55, f.90r 1358-III-29 Joan Miquel Bisbal     400     0 5 0 20 0 0 

CL 54, f.118v 1358-VI-11 Ramon Pasqual Campllong X     75   0 0 0 1 0 0 

CL 56, f.5r-5v 1358-IX-14 Bernat Bosc Caldes (Vilarnau) X     116   0 2 0 0 0 0 

CL 56, f.66r-66v 1358-XI-19 Guillem Mestre Llagostera   X 141     0 0 0 0 0 1 

CL 36 1359-V-1 Guillem Tascó Cassà de la Selva (Serinyà) X     143   0 2 0 0 0 1 

CL 36 1359-V-1 Guillem Bovetó Fornells de la Selva   X 100     0 0 0 2 0 0 

CL 36 1359-V-19 Guillem Nadal Cassà de la Selva (Serra) X     70   0 0 1 0 0 0 

CL 36 1359-V-19 Guillem Sunyer1 Cassà de la Selva (Candell) X     165   0 2 0 0 0 0 

CL 36 1359-V-27 Guillem Nadal Cassà de la Selva (Serra) X     52   15 0 0 0 8 0 

CL 36 1359-V-29 Pere Vidal Franciac X     135   0 1 0 0 0 0 

CL 58, f.54v-55r 1359-VI-10 Guillem Mestre Llagostera X     200   0 1 0 0 0 0 

CL 58, f.69r 1359-VIII-27 Guillem Tascó Cassà de la Selva (Serinyà) X         0 1 0 0 0 0 

CL 59, f.20v-21r 1359-X-22 Guillem Tascó Cassà de la Selva (Serinyà) X     150   0 1 0 0 0 0 

CL 59, f.35r 1359-XII-10 Guillem      X 
130,

5     1 0 0 0 0 0 
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CL 59, f.42v-43r 1359-XII-22 Guillem Tascó Cassà de la Selva (Serinyà)   X 66,5     0 0 0 0 10 0 

CL 58, f.112v 1360-II-3 Mateu Feliu Franciac X     135   0 1 0 0 0 0 

CL 59, f.57r 1360-II-4 Guillem Serinyà Campllong X     90   0 1 0 0 0 0 

CL 59, f.57v 1360-II-4 Bernat Falguers Campllong X     463   0 2 0 0 0 2 

CL 59, f.67r 1360-IV-28 Bernat Bosc Vilobí X     91   0 2 0 0 0 0 

CL 59, f.70v 1360-V-8 Bernat Guytó Cassà de la Selva (Sangosta) X     135   0 2 0 0 0 0 

CL 59, f.77r-77v 1360-VI-14 Guillem Sunyer1 Cassà de la Selva (Candell) X     140   0 1 0 0 0 0 

CL 59, f.87v 1360-IX-1 Guillem Sunyeric Riudellots de la Selva   X 295     0 0 0 5 12 0 

CL 59, f.102v 1360-X-10 Guillem Tascó Cassà de la Selva (Serinyà) X     128   0 2 0 0 0 0 

CL 59, f.103r 1360-X-10 Ramon Matamala3 Cassà de la Selva X     130   0 0 1 0 0 0 

CL 59, f.103v 1360-X-10 Pere Mosqueroles Cassà de la Selva X     120   0 0 1 0 0 0 

CL 59, f.104r 1360-X-10 Francesc Desvern Cassà de la Selva (Esclet) X     130   0 0 1 1 0 0 
CL 59, f.103v-
104r 1360-X-10 Bartomeu Conomina Llambilles X     85   0 0 1 1 6 0 

CL 59, f.125r 1361-II-12 Francesc Desvern Cassà de la Selva (Esclet)   X 101 270   28 0 0 0 4 0 

CL 62, f.140v 1361-IV-19 Guillem Tascó Cassà de la Selva (Serinyà) X     85   0 0 1 0 0 0 

CL 62, f.140v 1361-V-24 Guillem  Vidreres X     93   0 1 0 0 0 0 

Mn 172 1361-X-3 Guillem Puig Calonge X     97   0 0 0 0 0 1 

CL 63, f.38v-39r 1361-X-5 Guillem Balell Cassà de la Selva (Esclet)   X 123     15 0 0 1 9 0 

Mn 172 1361-X-30 Bernat Gordi Sant Cebrià de Lledó X     69   0 0 0 1 0 0 

CL 60, f.53r-53v 1361-XI-20 Guillem Tascó Cassà de la Selva (Serinyà) X         4 0 0 0 6 0 

CL 63, f.38r-38v 1361-XI-20 Guillem Tascó Cassà de la Selva (Serinyà) X     276   0 3 1 0 0 0 

CL 63, f.35v 1361-XI-22 Pere Serra Vilobí X     310   0 0 0 0 0 1 

CL 62, f.140r 1361-XII-21 Guillem Sunyeric Riudellots de la Selva X     187   0 1 0 0 0 0 

CL 63, f.39r 1362-II-20 Guillem Om Cassà de la Selva X     87,5   0 0 1 2 0 0 

CL 63, f.39v 1362-II-21 Guillem Magrí Llagostera X     100   0 0 1 0 0 0 

CL 63, f.39v-40r 1362-II-21 Pere Proheta Fornells de la Selva X     105   0 0 1 0 0 0 

CL 62, f.144r 1362-III-20 Bernat Tarascó Riudellots de la Selva X     70   0 0 1 0 0 0 
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CL 63, f.35r 1362-VIII-2 Arnau Vallobera1 Cassà de la Selva (Serinyà)   X 370     0 2 0 1 0 1 

CL 61, f.28r 1362-IX-14 Guillem Rainés Vilobí X     100   0 1 0 0 0 0 

CL 61, f.41r-41v 1362-X-24 Berenguer Otger Cassà de la Selva (Verneda) X     110   0 0 0 0 0 1 
CL 61, f.150v-
151r 1362-XI-7 Francesc Vinyoles Riudellots de la Selva   X 555     0 0 0 2 0 3 
CL 61, f.159r-
159v 1362-XI-21 Bernat Valls Vidreres   X 40,5     0 0 1 0 0 0 
CL 61, f.173r-
173v 1362-XI-28 Pere Pons Riudellots de la Selva   X 150     0 0 0 2 0 0 

CL 61, f.178v 1362-XI-28 Bernat Vendrell Llagostera (Palau) X         0 0 1 0 0 0 

CL 64, f.30v-31r 1362-XII-20 Narcís Mateu Cassà de la Selva (Llebrers) X         0 0 1 0 0 0 

CL 64, f.36v-37r 1363-I-7 Narcís  Cassà de la Selva   X 50     0 0 0 2 2 0 

CL 62, f.1r 1363-III-14 Berenguer Morell Riudellots de la Selva   X ?     0 0 0 0 0 1 

CL 64, f.76v 1363-VII-1 Bernat Villalonga1 Cassà de la Selva (cellera) X     145   0 0 0 2 0 0 

CL 64, f.77r 1363-VII-2 Joan Savall Llambilles X     90   0 1 0 0 0 0 

CL 64, f.77r-77v 1363-VII-2 (…)    X         0 2 0 0 0 0 

CL 64, f.89v-90r 1363-VIII-2 Guillem Villar Santa Pellaia (Devall) X     96   10 0 1 0 1 0 

CL 70, f.6v 1363-VIII-16 (…)  Vidreres X     34   0 0 1 0 0 0 

CL 64, f.90v 1363-VIII-20 Bernat Otger Cassà de la Selva (Verneda) X     55   0 0 1 0 0 0 

CL 70, f.15r 1363-VIII-28 Pere Perpinyà Caldes (Vilarnau) X     100   0 1 0 0 0 0 

CL 64, f.95r-95v 1363-IX-21 Guerau Serra Vidreres X     50   0 0 1 0 0 0 

CL 64, f.98v-99r 1363-X-1 Bartomeu Llopart Maçanet de la Selva X     65   0 0 1 0 0 0 

CL 70, f.54v 1363-XI-24 Bernat Pasqual   X     98   0 2 0 0 0 0 

CL 70, f.65r 1363-XII-10 Arnau Seguer Llagostera X     105   0 0 1 0 0 0 

CL 70, f.119v 1364-V-14 Pere Benaula Riudellots de la Selva X     120   0 1 0 0 0 0 

CL 70, f.124v 1364-V-27 Pere Siurana Riudellots de la Selva X     110   0 1 0 0 0 0 

CL 70, f.125r 1364-V-27 Guillem Bellveí Vidreres (Vallosera) X     105   0 1 0 0 0 0 

CL 70, f.125r 1364-V-27 Arnau Bofill Llagostera (Lloreda) X     47   0 0 1 0 0 0 

CL 70, f.129v 1364-VI-17 Berenguer Ravelí Llagostera X     55   0 0 1 0 0 0 
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CL 70, f.130r 1364-VI-17 Guillem Bellveí Vidreres (Vallosera) X     225   0 2 0 0 0 0 

CL 70, f.160r 1364-IX-9 Guillem Alguer Tossa X     105   0 0 1 0 0 0 

CL 70, f.167r 1364-IX-21 Guillem Carbonell Santa Seclina X     48   0 0 0 0 0 1 

CL 70, f.167v 1364-IX-23 Guillem Adroher Santa Seclina X     42   0 0 0 0 0 1 

CL 70, f.168v 1364-IX-23 Bartomeu Estrada Campllong X     65   0 0 1 0 0 0 

CL 70, f.170r 1364-IX-23 Ferrer Valldaniel Vidreres X     52   0 0 1 0 0 0 

CL 70, f.172v 1364-X-7 Bernat Llobet Vidreres (Sant Iscle) X     70   0 1 1 1 0 0 

CL 70, f.190v 1364-XI-29 Salvador Massada Caulès   X 49     0 0 0 0 4 0 

CL 70, f.211v 1364-XII-16 Bernat Font Llagostera X     63   0 0 1 0 0 0 
CL 70, f.211v-
212r 1364-XII-16 Salvador Massada Caulès   X 60,5     0 0 0 0 2 0 

CL 70, f.273v 1365-IV-8 Arnau Campdargila Tossa X     100   0 0 1 0 0 0 

CL 70, f.274r 1365-IV-8 Joan Eixernit Tossa X     82   0 0 1 0 0 0 

CL 70, f.303r 1365-VI-3 Bonanat Agret Sant Andreu Salou X     50   0 0 1 0 0 0 

CL 72, f.44r 1365-VII-3 Pere Roses Santa Pellaia X     105   0 0 1 0 0 0 

CL 72, f.47r 1365-VIII-10 Arnau Torrents Cassà de la Selva (Candell) X     106   0 1 0 0 0 0 

CL 72, f.49r-49v 1365-VIII-12 Nicolau Rigal Tossa de Mar X     71   0 0 1 0 0 0 

Mn 173 1365-VIII-23 Francesc Perpinyà Calabuig X     160   0 1 0 0 0 0 

CL 71, f.52r 1365-IX-15 Pere Seguer Llambilles X     90   0 0 1 0 0 0 

CL 71, f.52v 1365-IX-15 Salvador Massada Caulès X     111   0 0 1 1 0 0 

CL 72, f.56r-56v 1365-IX-16 Pere Tomàs Cassà de la Selva (Ventalló)     70     0 1 0 0 0 0 

CL 72, f.86b 1366-III-15 Nicolau Rigal Tossa de Mar X     180   0 1 1 0 0 0 

CL 72, f.102r 1366-V-3 Guillem Salelles2 Cassà de la Selva (Perles) X     100   0 0 1 0 0 0 

CL 72, f.102v 1366-V-3 Jaume Nadal Llambilles X     140   0 1 0 0 0 0 

CL 72, f.135r 1366-IX-16 Arnau Torrents Cassà de la Selva (Candell) X     90   0 0 1 0 0 0 

CL 72, f.150r 1366-X-25 Pere Vila Romanyà de la Selva X     120   0 0 1 1 0 0 

CL 72, f.158r 1366-XII-6 Pere Canet Santa Pellaia X     205   0 1 1 0 0 0 

CL 76, f.15v 1367-I-11 Bernat Puig Caldes (Riurans) X     87   0 0 1 0 0 0 
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CL 76, f.33v-34r 1367-I-18 Nicolau Rigau Tossa   X 50 25   0 0 0 0 3 0 

CL 76, f.35v 1367-I-18 (…) Boada Tossa   X 28 12   0 0 0 0 2 0 

CL 76, f.36v 1367-I-18 Pere Massanella Tossa   X 15     0 0 0 0 1 0 

CL 76, f.83r 1367-III-3 Joan Jonquer Amer X         0 0 0 0 1 0 

CL 76, f.107v 1367-III-29 (…)  Cassà de la Selva   X 80,6     22 0 0 0 5 0 

CL 75, f.50r-50v 1367-III-30 Ramon David Cassà de la Selva (Verneda) X     65   0 0 1 0 0 0 

CL 75, f.50r 1367-III-30 Jaume Nadal Llambilles X     85   0 0 1 0 0 0 

CL 76, f.111r 1367-IV-5 Pere Rissec Llagostera X     55   0 0 1 0 0 0 
CL 76, f.111r-
111v 1367-IV-5 Arnau Campdargila Tossa   X 80     0 0 0 2 0 0 

CL 76, f.111v 1367-IV-5 Pere Carabotí Tossa X     130   0 0 1 0 0 0 
CL 76, f.126r-
126v 1367-IV-26 Pere Baulí Llagostera X     60   0 0 1 0 0 0 

CL 76, f.132r 1367-IV-26 Francesc  Vidreres X     112   0 1 0 0 0 0 

CL 77, f.3r-3v 1367-V-17 Ferrer Carbonell Caldes     82     0 0 1 0 0 0 

CL 77, f.9r-9v 1367-V-25 Pere Carbó Caldes     39     0 0 1 0 0 0 

CL 77, f.62v 1367-VIII-5 Guillem Alguer Tossa X     88   0 0 1 0 0 0 

CL 77, f.65v-66r 1367-VIII-16 Blanca Massada Caulès   X 53   X 0 0 0 0 2 0 

CL 77, f.74v 1367-VIII-23 Pere Soler Llagostera X     85   0 1 0 0 0 0 

CL 77, f.83r 1367-VIII-30 Pere Puig Vidreres X     130   0 1 0 0 0 0 

CL 77, f.85v 1367-IX-9 Jaume Morató Vidreres X     60   0 0 1 0 0 0 

CL 75, f.96r 1367-IX-25 Pere Soler Santa Pellaia X     105   0 0 1 0 0 0 

CL 77, f.109v 1367-X-4 Bernat Martí Caldes (Vilarnau) X     46   0 0 0 0 0 1 
CL 77, f.111v-
112r 1367-X-4 Guillem Senyeric Riudellots de la Selva X         0 0 0 1 0 1 
CL 75, f.103v-
104r 1367-X-10 Guillem Carbonell Fornells de la Selva X     (…)   0 1 0 0 0 0 

CL 75, f.104r 1367-X-10 Guillem Carbonell Fornells de la Selva   X 60     11 0 0 0 0 0 
CL 77, f.120v-
121r 1367-X-25 Guillem Cala(…) Maçanet de la Selva X     70   0 0 0 0 0 1 
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CL 77, f.121r 1367-X-25 Pere Figuera Maçanet de la Selva X     90   0 0 0 0 0 1 

CL 77, f.121r 1367-X-25 Bernat Pont Maçanet de la Selva X     85   0 0 0 0 0 1 
CL 77, f.127r-
127v 1367-XI-2 Bernat Artay Vidreres X     60   0 0 0 0 0 1 

CL 77, f.133r 1367-XI-8 Guerau Canyet Vidreres X     82   0 0 1 0 0 0 
CL 77, f.135r-
135v 1367-XI-15 Guillem Moner Vidreres   X 84,5     14 0 0 0 0 0 

CL 77, f.135v 1367-XI-15 Guillem Moner Vidreres X     70   0 0 1 0 0 0 

CL 77, f.145r 1367-XI-22 Guerau Vilar Vidreres X     130   0 0 1 0 0 0 
CL 77, f.145r-
145v 1367-XI-22 Bernat Galceran Vidreres X     87   0 1 0 0 0 1 

CL 77, f.147v 1367-XI-22 Bartomeu Prat     X 63     0 0 0 0 0 1 

CL 75, f.114r 1367-XII-5 Francesc Carbó Cassà de la Selva (Serra) X     80   0 0 1 0 0 0 

CL 79, f.79v 1368-I-1 Bernat Franquesa Devall Caldes   X 50     0 0 0 0 0 1 

CL 79, f.114r 1368-II-16 Arnau Mir Maçanet de la Selva (Guàrdies)   X 75     0 0 0 0 0 1 

CL 75, f.147v 1368-III-26 Jaume Nadal Llambilles X     150   0 0 1 0,5 0 0 

CL 79, f.146r 1368-IV-24 Guillem Llobet Santa Coloma de Farners X     86   0 0 1 0 0 0 

CL 79, f.149v 1368-IV-29 Joan Sureda Llagostera X     60   0 0 1 0 0 0 

CL 80, f.2r 1368-V-22 Arnau Seguer Llagostera X     90   0 1 0 0 0 0 

CL 80, f.13r 1368-V-27 Bernat Puig Castell d'Aro X     60   0 0 1 0 0 0 

CL 80, f.15r 1368-V-27 Pere Boneta Vidreres (Caulès) X     38   0 0 1 0 0 0 

CL 80, f.15r 1368-V-27 (…) Galceran Vidreres X     80   0 0 1 0 0 0 

CL 75, f.161v 1368-VI-6 Andreu Proheta   X     140   0 0 1 0 0 0 

CL 80, f.17r 1368-VI-8 Pere Vilar Maçanet de la Selva X     90   0 0 1 0 0 0 

CL 80, f.17r 1368-VI-8 Jaume Domènec Tordera X     30   0 0 1 0 0 0 

CL 80, f.19v 1368-VI-8 Berenguer Jofre Caldes X     75   0 0 1 0 0 0 

CL 80, f.37r 1368-VIII-14 Pere Riera Caldes (Aiguabona) X     110   0 0 1 0 0 0 

CL 80, f.37r 1368-VIII-14 Vicenç Ballester Vilar X     50   0 0 1 0 0 0 

CL 80, f.50r 1368-IX-15 Bernat Pons Maçanet de la Selva X     95   0 0 1 0 0 0 
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CL 80, f.51r 1368-IX-15 Bernat Valeny Vidreres (Bedó) X     100   0 0 1 0 0 0 

CL 80, f.58r 1368-IX-21 Joan Roig Caldes (Vilarnau) X     70   0 0 0 0 0 1 

CL 80, f.65r 1368-IX-25 Guillem Guardiola Vidreres X     110   0 0 0 1 0 0 

CL 80, f.65v 1368-IX-25 Guerau Condomina Vidreres X     96   1 0 0 0 0 0 

CL 80, f.88r 1368-XI-13 Bernat Valent Vidreres X     120   0 0 1 0 0 0 

CL 80, f.128r 1369-II-12 Vicenç Roses Vidreres X     107   0 0 1 0 0 0 

CL 81, f.46v-47r 1369-IV-23 Pere Batlle Franciac X     125   0 1 2 0 0 0 

CL 63, f.28v 1369-V-19 Joan    X     165   0 2 0 0 0 0 

CL 81, f.82v-83r 1369-V-31 Pere Riera Vidreres   X 59     0 0 0 0 4 0 

CL 63, f.29r 1369-VI-9 Guillem Bosc Romanyà de la Selva X     34   0 0 0 1 0 1 

CL 81, f.96v 1369-VI-15 Pere Morató Vidreres X     144   34 0 0 0 0 0 

CS 1, f.10r 1369-VIII-31 Joan Ribot Llagostera (Carbonera) X     100   0 1 0 1 7 0 

CL 569, f.59r 1370-IV-17 Bernat Jofre Solius X     140   0 1 0 0 0 0 

CL 569, f.65r 1370-V-5 Pere Castell2 Cassà de la Selva (Pujada)   X 40     0 0 0 1 0 0 

CL 569, f.64v-65r 1370-V-5 Pere Castell2 Cassà de la Selva (Pujada) X     120   0 1 0 1 0 0 

CL 569, f.79v 1370-VII-23 Bernat Guytó Cassà de la Selva (Sangosta) X     280   0 2 0 0 0 0 

CL 569, f.85r 1370-VIII-5 Jaume Roig Cassà de la Selva (Llebrers) X     98   0 0 1 0 0 0 

CL 569, f.91v-92r 1370-IX-11 Guillem Desvall Campllong   X 111     0 0 0 0 0 1 

CL 569, f.s 3 1370-IX-15 Guillem Folc Campllong X     140   0 1 0 0 0 0 

CL 569, f.92r 1370-IX-15 Pere Folc Campllong X     140   0 1 0 0 0 0 
CL 569, f.104r-
104v 1370-XI-3 Bernat Guytó Cassà de la Selva (Sangosta) X     195   0 1 0 0 0 0 
CL 569, f.107r-
107v 1370-XI-15 Bernat Pou Vidreres   X 120 224   0 0 0 1 0 0 

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera, Monells, Corçà i Sant Feliu de Guíxols (AHG). 
 

a. Els 6 contractes sombrejats són debitoris o compravendes; la resta, són comandes. Els 7 contractes assenyalats amb un asterisc corresponen als negocis operats per 
Bonanat Alagot juntament amb d’altres membres d’una societat comercial. 
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Taula 54. Crèdits censals contractats a Caldes de Malavella, 1336-1395 
 
ref. doc. data tipus venedor localitat comprador localitat capital 

(s.b.) 
Interès 
% 

tipus 
pensió 

CL 14, s.f. 1336-XII-30 violari Arnau Aulinelles Sils Pere Puig Peratallada 500,00 14,00 Diners  
CL 39, f. 2v 1337-III-15 violari Guillem Bosc Caldes (Vilarnau) Berenguer Torra Franciac 100,00   espècies 
CL 16, s.f. 1338-I-11 violari Bernat Sibil Caldes (Riurans) Jaume Simó Llagostera 800,00   espècies 
CL 16, s.f. 1338-IX-16 violari Arnau Llorenç Franciac Pere Beluga Vilanna 600,00 16,66 diners 
CL 16, s.f. 1339-I-04 violari Pere Baula Caldes 

(Serramala) 
Jaume Simó Llagostera     espècies 

CL 20, f. 106v 1339-I-11 violari Berenguer 
Eixandri 

vila Caldes Arnau Simó Llagostera 700,00 14,28 diners 

CL 16, s.f. 1339-I-11 violari Bernat Sibil Caldes (Riurans) Jaume Simó Llagostera     espècies 
CL 15, f. 45v-47v 1339-I-18 violari Pere Llobet Franciac Pere Beluga Vilanna     diners 
CL 16, s.f. 1339-II-15 violari Guillem Andreu vila Caldes Jaume Simó Llagostera 350,00 14,28 diners 
CL 18, f.136r-136v 1339-II-15 violari Guillem Caulès Lloret Pere Tortosa de 

Queixàs 
Girona 210,00   diners 

CL 16, s.f. 1339-III-05 violari Guillem Bosc Caldes (Vilarnau) Berenguer Torra Franciac 100,00   espècies 
CL 16, s.f. 1339-IV-19 violari Francesc Roig Caldes (Puig 

Pauter) 
Jaume Simó Llagostera 200,00   espècies 

CL 24, f. 115r 1339-VI-07 violari Arnau Batlle Maçanet Guillem Conill Girona 350,00 14,28 diners 
CL 16, s.f. 1340-II-24 violari Pere Martorell2 Riudarenes Berenguer Torra Franciac 200,00   espècies 
CL 16, s.f. 1340-II-26 violari Guillem Vilar Borrassà Jaume Simó Llagostera 700,00 14,28 diners 
CL 16, s.f. 1340-V-15 violari Bartomeu 

Fornaca 
Caldes 
(Aiguabona) 

Pere Beluga Vilanna 350,00 14,28 diners 

  1340-VII-03 violari Pere Salvador   Pere Tro Riudellots (Pi)     diners 
CL 16, s.f. 1340-IX-18 violari Berenguer 

Serracoc 
vila Caldes Pere Beluga Vilanna 350,00 14,28 diners 

CL 24, f. 21v-22r 1340-X-15 violari Guillem 
Franquesa 

vila Caldes Pere Beluga Vilanna 350,00 14,28 diners 

CL 25, f. 28r  1340-XII-11 violari Guillem Noguera 
Devall 

Santa Seclina Pere Beluga Vilanna 500,00 14,28 diners 

CL 20, f.32v-34v 1341-I-02 violari Bernat Puig Caldes (Riurans) Sibil·la Ferrer SAS 200,00 14,29 diners 
CL 20, f.49v-51r 1341-I-23 violari Pere Coma Caldes (Riurans) Sibil·la Ferrer SAS 200,00 14,29 diners 
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CL 20, f.52v-53v 1341-I-23 violari Bernat Llorenç Caldes (Riurans) Sibil·la Ferrer SAS 200,00 14,29 diners 
CL 20, f.47r-48v 1341-I-23 violari Bartomeu 

Geribertó 
vila Caldes Sibil·la Ferrer SAS 160,00 13,00 diners 

CL 30, f. 37v-38r 1341-I-23 violari Pere Eixandri Franciac Pere Tro Riudellots (Pi) 250,00   espècies 
CL 20, f.56r-57v 1341-I-23 violari Pere Vives2 vila Caldes Pere Beluga Vilanna 455,00 14,28 diners 
CL 20, f.54v-55v 1341-I-23 violari Arnau Puig Franciac Pere Tro Riudellots (Pi)     espècies 
CL 20, f. 79v-81r 1341-II-20 violari Arnau Ermengol Franciac Berenguer Torra Franciac 400,00   espècies 
CL 20, f. 86v-87v 1341-II-28 violari Pere Roig Caldes (Vinyes) Arnau Simó Llagostera 420,00 14,28 diners 
CL 20, f. 90v-91r 1341-III-05 violari Pere Pujol Franciac Pere Tro Riudellots (Pi) 62,50   espècies 
CL 20, f. 109r-110r 1341-III-27 violari Bernat Riera Franciac Berenguer Torra Franciac 100,00   espècies 
CL 20, f. 130r-131v 1341-V-09 violari Arnau Campdorà Santa Seclina Arnau Simó Llagostera 301,00 14,28 diners 
CL 20, f. 135v-137r 1341-V-14 violari Pere Batlle Franciac Pere Beluga Vilanna 350,00 14,28 diners 
CL 21, f. 6r-8r 1341-VII-10 violari Pere Sibil Caldes (Riurans) Bernat Saber Caldes 200,00   espècies 
CL 21, f. 24r-25v 1341-VII-30 violari Guillem Vidal2 Caldes (Sureda) Berenguer Torra Franciac 200,00   espècies 
CL 21, f. 31v-32v 1341-VIII-06 violari Mateu Conill Franciac Pere Tro Riudellots (Pi) 100,00   espècies 
CL 21, f. 37v-39r 1341-VIII-13 violari Bernat Baula vila Caldes Bernat Saber Caldes 200,00   espècies 
CL 21, f. 58r-59r 1341-VIII-27 violari Bernat Granell Caldes 

(Serramala) 
Francesc Avellaneda Fornells 350,00 14,28 diners 

CL 21, f. 53v-54v 1341-VIII-27 violari Guillem Riurans   Ferrer Riurans   400,00 14,29 diners 
CL 21, f. 84v-86r 1341-IX-24 violari Pere Marquès Caldes (Coll) Pere Vives2 Caldes 305,00 14,28 diners 
CL 21, f. 116r-118r 1341-XI-19 violari Pere Baula Caldes 

(Serramala) 
Bernat Socies Girona     diners 

CL 22, f. 32r-33r:  1342-I-25 violari Pere Geronès Caldes 
(Aiguabona) 

Ferrer Geribertó Caldes 100,00 14,33 diners 

CL 22, f. 43r-44v 1342-II-11 violari Pere Franquesa2 
Demont 

Franciac Pere Beluga Vilanna 350,00 14,28 diners 

CL 22, f. 65v-66r 1342-III-11 violari Pere Conill2 vila Caldes Pere Tro Riudellots (Pi) 100,00   espècies 
CL 22, f. 62v-64r 1342-III-11 violari Bernat Riera Franciac Bonanat Ferrer Girona 300,00   espècies 
CL 24, f. 132r-132v 1342-IV-15 violari Guillem Trill Cassà Pere Beluga Vilanna     espècies 
CL 22, f. 115r-116v 1342-V-27 violari Guillem Vidal Caulès Pere Tortosa de 

Queixàs 
Girona 350,00 14,28 diners 

CL 22, f. 140v-142v 1342-VII-29 violari Guillem Vidal Caulès Berenguer Torra Franciac 100,00   espècies 
CL 24, f. 47v-49v 1342-XI-07 violari Bernat Sibil Caldes (Riurans) Bonanat Ferrer Girona 350,00   espècies 
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CL 25, f. 39v-41v  1343-VII-14 violari Pere Terrè Caldes (Riurans) Pons Perpinyà Caldes 406,00 14,28 diners 
CL 25, f. 66r-68r 1343-IX-10 violari Bernat Roig Caldes (Vilarnau) Pere Tortosa de 

Queixàs 
Girona 200,00   espècies 

CL 25, f. 64r-65r 1343-IX-10 violari Pere Ariol   Jaume Simó Girona 210,00   espècies 
CL 25, f. 70v-72v 1343-IX-11 violari Guillem Benjamí vila Caldes Bonanat Bordils Girona 350,00 14,28 diners 
CL 26, f. 7v-9v 1344-I-26 violari Bonanat Deví Lloret Bernat Cervià Girona 150,00   espècies 
CL 26, f. 4v-6r 1344-I-26 violari Pere Gili Franciac Berenguer Torra Franciac 250,00   espècies 
CL 26, f. 20r-20v 1344-II-12 violari Bernat Ermengol Franciac Pere Tro Riudellots (Pi) 50,00   espècies 
CL 26, f. 22r-23r 1344-II-13 violari Mateu Feliu 

Devall 
Franciac Berenguer Torra Franciac 100,00   espècies 

CL 26, f.28v-29r 1344-II-23 violari Pere Tro Franciac (Pla) Pere Tro Riudellots (Pi) 100,00   espècies 
CL 26, f. 42r-43r 1344-III-06 violari Berenguera 

Ripoll 
Franciac Brunissenda Riera Franciac 100,00   espècies 

CL 26, f. 42r-43r 1344-III-13 violari Guillem Eixandri Caldes (Vilarnau) Bernat Eixandri Franciac 200,00   espècies 
CL 26, f. 55r-57r 1344-III-23 violari Bernat Riera Franciac Bonanat Ferrer Girona 100,00   espècies 
CL 26, f. 65v-66v 1344-III-31 violari Mateu Feliu 

Devall 
Franciac Berenguer Torra Franciac 150,00   espècies 

CL 26, f. 67v-68v 1344-IV-06 violari Guillem Fort2 
Demont 

Franciac Bonanat Riera Franciac 50,00   espècies 

CL 26, f. 91r-92v 1344-V-10 violari Pere Pradell Caldes 
(Aiguabona) 

Bonaire Sabater Caldes 350,00 14,28 diners 

CL 27, f. 5v-7r 1344-VIII-23 violari Bernat Morat vila Caldes Bonanat Ferrer Girona 100,00   espècies 
CL 27, f. 7v-9r 1344-VIII-23 violari Bernat Artal jr. vila Caldes Marimon Marquès Vilobí 350,00   espècies 
CL 27, f. 49r-50r 1344-XI-02 violari Guillem Tos vila Caldes Guillem Eixandri Caldes (Vilarnau) 61,00 16,53 diners 
CL 27, f. 58v-60r 1344-XI-15 violari Pere Miquel Caldes (Rosers) Bernat Saber Caldes 150,00   espècies 
CL 27, f. 93r-95r 1345-I-13 violari Pere Geronès Caldes 

(Aiguabona) 
Bernat Saber Caldes 250,00   espècies 

CL 27, f. 105v-106v 1345-I-21 violari Mateu Feliu 
Devall 

Franciac Berenguer Torra Franciac 150,00   espècies 

CL 27, f. 111r-113r 1345-I-24 violari Ramon Valls sr. Franciac Bonanat Valls Girona 200,00   espècies 
CL 27, f. 118v-119v 1345-II-07 violari Bernat Pla vila Caldes Berenguer Pujada Girona 350,00 14,28 diners 
CL 27, f. 132r-133v 1345-II-21 violari Bernat Llobet Franciac (Reial) Bernat Eixandri Franciac 150,00   espècies 
CL 27, f. 128v-129v 1345-II-21 violari Guillem 

Franquesa 
vila Caldes Bonanat Ferrer Girona 200,00   espècies 
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  1345-VIII-29 violari Bernat Granell Caldes 
(Serramala) 

Bonanat Bordils Girona 350,00 14,28 diners 

CL 18, f. 145r-146r 1345-X-16 violari Joan Calastre Lloret Bonanat Ferrer Girona 325,00   espècies 
  1345-X-16 violari Arnau Barbat Lloret Bonanat Ferrer Girona 355,00   espècies 
  1346-I-02 violari Pere Marquès Caldes (Coll) Bonaire Sabater Caldes 300,00 14,27 diners 
CL 28, f. 4r-6r 1346-I-09 violari Bernat Muga Caldes 

(Serramala) 
Ferrer Oliba Girona 350,00 14,28 diners 

CL 28, f. 10v-13r 1346-I-09 violari Bernat Blandric Lloret Pere Tortosa de 
Queixàs 

Girona 350,00 14,28 diners 

CL 28, f.15r-17r 1346-I-16 violari Bernat Banyut Caldes 
(Serramala) 

Bonanat Ferrer Girona 100,00   espècies 

CL 28, f. 20r-21r 1346-I-21 violari Bernat Llobet Franciac (Reial) Bernat Eixandri Franciac 300,00   espècies 
CL 28, f. 55r-56v 1346-III-13 violari Guillem Marquès vila Caldes Romeu Marquès Vilobí 200,00   espècies 
CL 28, f. 60r-62r 1346-III-20 violari Ferrer Terrè vila Caldes Bonanat Ferrer Girona 175,00   espècies 
CL 28, f. 63r-63v 1346-III-21 violari Guillem Fort2 

Demont 
Franciac Bonanat Riera Franciac 50,00   espècies 

CL 28, f. 102v-104r 1346-VI-26 violari Pere Baula Caldes 
(Serramala) 

Pere Bruguera Girona 400,00   espècies 

CL 30, f. 32r-34r 1346-XI-20 violari Pere Sunyer Caldes (Riurans) Bonanat Ferrer Girona 112,50   espècies 
CL 30, f. 52r-53v 1346-XII-11 violari Guillem Vidal Caulès Bonanat Ferrer Girona 200,00   espècies 
CL 30, f. 55r-57v 1346-XII-11 violari Bernat Sunyer Caldes (Bedó) Pere Bruguera Girona     espècies 
CL 30, f. 74r-76v 1347-I-08 violari Bernat Mateu vila Caldes Bonanat Bordils Girona 200,00   espècies 
CL 30, f. 70v-71v 1347-I-09 violari Arnau Asprac Caulès Pere Cases Girona 307,00 14,06 diners 
CL 30, f. 68r-69v 1347-I-09 violari Pere Morell sr. Caulès Pere Cases Girona 350,00 14,28 diners 
CL 30, f.80v-82r 1347-I-15 violari Guillem Vives4 

Demont 
Franciac Berenguer Torra Franciac 200,00   espècies 

CL 30, f. 83v-85r 1347-I-16 violari Sibil·la Carbonell Franciac Bonanat Riera Franciac 200,00   espècies 
CL 30, f. 107v-109r 1347-I-30 violari Bernat Blandric Lloret Pere Cases Girona 231,00 14,40 diners 
CL 30, f. 105r-106v 1347-I-30 violari Arnau Barbat Lloret Pere Cases Girona 240,00 14,30 diners 
CL 30, f. 119v-120v 1347-II-12 violari Guillem Seguir Llagostera Bonanat Ferrer Girona 100,00   espècies 
CL 30, f. 125v-127r 1347-II-12 violari Arnau Asprac Caulès Pere Tortosa de 

Queixàs 
Girona 200,00   espècies 

CL 30, f. 121r-123r 1347-II-12 violari Pere Malavella vila Caldes Bernat Geribert Caldes (Riurans) 210,00 14,28 diners 
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CL 30, f. 130v-132r 1347-II-20 violari Bernat Cabanyes Lloret Bonanat Ferrer Girona 150,00   espècies 
CL 31, f. 4v-6v 1347-III-01 violari Pere Saragossa Lloret Bonanat Ferrer Girona 350,00   espècies 
CL 31, f. 8v-9v 1347-III-12 violari Bernat Bosc2 Cassà 

(Vendrells) 
Bernat Geribert Caldes (Riurans) 120,00 14,30 diners 

CL 31, f. 11v-13r 1347-III-12 violari Jaume Salvador Lloret (Fenals) Bonanat Ferrer Girona 150,00   espècies 
CL 31, f. 22v-24v 1347-IV-09 violari Guillem Bosc2 Lloret Bonanat Ferrer Girona 290,00   espècies 
CL 31, f. 29v-32r 1347-IV-16 violari Guillem Vives5 vila Caldes Pere Beluga Brunyola 200,00 14,29 diners 
CL 31, f. 36v-38r 1347-IV-16 violari Pere Saragossa Lloret Pere Tortosa de 

Queixàs 
Girona 250,00   espècies 

CL 31, f. 43r-44v 1347-IV-24 violari Pere Bernat Lloret Pere Tortosa de 
Queixàs 

Girona 100,00   espècies 

CL 31, f. 48v-50r 1347-IV-30 violari Bernat Pedrosa Caulès Pere Tortosa de 
Queixàs 

Girona 150,00   espècies 

CL 31, f. 135v-137r 1347-VII-17 violari Pere Llagostera Lloret Pere Tortosa de 
Queixàs 

Girona 200,00   espècies 

CL 31, f. 90v-93r 1347-VII-23 violari Bernat Becs Caldes (Vilarnau) Pere Beluga Brunyola 200,00 14,29 diners 
CL 31, f. 94v-96v 1347-VII-25 violari Bernat Cendra Caldes (Vilarnau) Bernat Saber Caldes 250,00   espècies 
CL 31, f. 109v-111v 1347-VIII-20 violari Pere Vilarzell vila Caldes Pere Tortosa de 

Queixàs 
Girona 150,00   espècies 

CL 31, f. 118r-120r 1347-VIII-27 violari Bernat Terrè Caldes (Riurans) Bonanat Ferrer Girona 100,00   espècies 
CL 31, f. 129r-130r 1347-IX-10 violari Guillem Vidal2 Caldes (Sureda) Berenguer Torra Franciac 100,00   espècies 
CL 32, f. 3r-4v 1347-IX-24 violari Pere Bosc2 Franciac Arnau Vilabona Riudellots 200,00 14,29 diners 
CL 32, f. 14r-16r 1347-X-15 violari Ramon Valls jr. Franciac Bonanat Riera Franciac     diners 
CL 32, f. 20v-21v 1347-X-20 violari Pere Batlle Franciac Berenguer Torra Franciac 150,00   espècies 
CL 32, f. 27v-28v 1347-X-30 violari Pere Tro Franciac (Pla) Bernat Saber Caldes 150,00 14,27 diners 
CL 32, f. 31v-33r 1347-XI-06 violari Guerau Galceran vila Caldes Pere Tortosa de 

Queixàs 
Girona 150,00   espècies 

CL 32, f. 42v-44r 1347-XI-26 violari Bernat Sibil Caldes (Riurans) Berenguer Torra Franciac 140,00 14,22 diners 
CL 32, f. 48r-49v 1347-XII-01 violari Mateu Feliu 

Devall 
Franciac Bonanat Riera Franciac 100,00 14,33 diners 

CL 32, f. 61v-63r 1347-XII-01 violari Bernat Rabassa vila Caldes Pere Manló Caldes 
(Folgueroles) 

100,00 14,33 diners 

CL 32, f. 66r-67v 1347-XII-17 violari Guillem Eixandri Caldes (Vilarnau) Bernat Saber Caldes 100,00 14,33 diners 
CL 32, f. 73r-74v 1348-I-04 violari Guillem Eixandri Caldes (Vilarnau) Berenguer Torra Franciac 50,00   espècies 
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CL 32, f. 75r-76v 1348-I-04 violari Bernat Llobet Franciac (Reial) Berenguer Torra Franciac 50,00   espècies 
CL 32, f. 83v-85r 1348-I-14 violari Antoni Flequer Lloret Guillem Flequer Barcelona 142,00 14,28 diners 
CL 32, f. 93v-95v 1348-I-28 violari Mateu Feliu 

Devall 
Franciac Guillem Vives Girona 100,00   espècies 

CL 32, f. 103v-105r 1348-II-04 violari Pere Franquesa2 
Demont 

Caldes Bonanat Ferrer Girona 100,00   espècies 

CL 32, f. 106r-107r 1348-II-04 violari Marc Cassà Lloret Pere Tortosa de 
Queixàs 

Girona 150,00   espècies 

CL 32, f. 116v-118r 1348-II-12 violari Bernat Riera Franciac Berenguer Torra Franciac 150,00   espècies 
CL 33, f. 4r-5v 1348-III-24 violari Francesc Llorenç vila Caldes Pere Tortosa de 

Queixàs 
Girona 50,00   espècies 

CL 33, f. 43r-44r 1348-V-12 violari Pere Martorell Franciac Berenguer Torra Franciac 200,00   espècies 
CL 33, f. 58v- 60r 1348-V-25 violari Pere Llorenç2 vila Caldes Berenguer Torra Franciac 100,00 14,33 diners 
CL 33, f. 56v-58r 1348-V-25 violari Guillem Eixandri Caldes (Vilarnau) Guillem Vives Girona 350,00   espècies 
  1348-X-27 violari Francesc Oloart Caldes (Vilarnau) Bernat Cervià Girona 100,00 20,00 diners 
CL 73, f. 151v-152r 1348-XI-01 violari Pere Carbó vila Caldes Pons Perpinyà Caldes 100,00 14,33 diners 
  1349-I-12 violari Pere Oliva Caldes (Riurans) Ramon Alou Pruït 350,00   espècies 
CL 34, f. 23v-24v 1349-IV-06 violari Jaume Calçada Riudellots Berenguer Torra Franciac 100,00 14,33 diners 
CL 34, f. 51v-53r 1349-IV-27 violari Pere Martorell Franciac Berenguer Torra Franciac 100,00 14,33 diners 
CL 34, f. 45r-46v 1349-V-04 violari Bernat Martí Caldes (Vilarnau) Guillem Llobet Franciac 100,00 14,33 diners 
CL 34, f. 43r-44v 1349-V-04 violari Guillem Vives4 

Demont 
Franciac Guillem Llobet Franciac 450,00 11,11 diners 

CL 35, f. 20r-21v 1349-XII-22 violari Mateu Feliu 
Devall 

Franciac Berenguer Torra Franciac 100,00   espècies 

CL 35, f. 50r-51v 1350-I-29 violari Galceran de 
Cruïlles 

vila Caldes Jaume Simó Vilanna 200,00 14,29 diners 

CL 35, f. 91v-93r 1350-III-15 violari Guillem Vives4 
Demont 

Franciac Guillem Llobet Franciac 500,00 14,28 diners 

CL 35, f. 99v-100v 1350-III-24 violari Pere Cendra vila Caldes Jaume Simó Vilanna 100,00 14,33 diners 
CL 18, f. 7r-9r 1350-VI-30 violari Pere Martorell Franciac Jaume Simó Vilanna 100,00 14,33 diners 
CL 18, f. 148r-149v 1351-II-26 violari Guillem Barceló Caldes (Vilarnau) Berenguer Torra Franciac 50,00 14,25 diners 
CL 39, f.17r-18r 1351-III-21 violari Pere Bartomeu Caldes (Muga) Berenguer Torra Franciac 75,00 14,22 diners 
CL 39, f. 23v-25r 1351-IV-04 violari Pere Pla Caldes (Riurans) Guillem Vives Girona 50,00   espècies 
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CL 41, f.12r-14r 1351-X-31 violari Bernat Granell Caldes 
(Serramala) 

Jaume Simó Vilanna 100,00 14,33 diners 

CL 41, f.28r-30r 1351-X-31 violari Pere Franquesa2 
Demont 

Caldes Bonaire Sabater Caldes 200,00 14,30 diners 

CL 42, f.116r-116v 1352-XI-12 violari Mateu Feliu 
Devall 

Franciac Berenguer Torra Franciac 100,00   espècies 

CL 44, f.12r-14v 1353-II-04 violari Mateu Feliu 
Devall 

Franciac Guillem Vives Girona 150,00   espècies 

CL 44, f.22r-25r 1353-II-06 violari Francesc Quart Franciac Bernat Tortosa de 
Queixàs 

Girona 250,00   espècies 

CL 44, f.27r-27v 1353-II-09 violari Pere Coma3 Franciac Pere Manló Caldes 
(Folgueroles) 

100,00 14,33 diners 

CL 44, f. 31v-33r 1353-II-11 violari Guillem Gaufred Caldes (Riurans) Guillem Vives Girona 75,00   espècies 
CL 44, f.55r-56r 1353-II-25 violari Pere Cendra2 Caldes (Vilarnau) Bernat Saber Caldes 100,00 14,33 diners 
CL 44, f. 74r-76r 1353-III-27 violari Guillem Vivó Llagostera Guillem Vives Girona 62,50   espècies 
CL 44, f. 89v-91r 1353-IV-01 violari Pere Guerau Franciac Berenguer Torra Franciac 50,00   espècies 
CL 44, f.84v-86v 1353-IV-01 violari Berenguer Riera Franciac Guillem Vives Girona 200,00   espècies 
CL 44, f. 108v-110r 1353-IV-22 violari Berenguer Serra Franciac Berenguer Torra Franciac 100,00   espècies 
CL 46, f.1v-2r 1353-VII-25 violari Ramon Granell vila Caldes Guillem Vives Girona 100,00   espècies 
CL 46, f.65v-67v 1353-X-30 violari Bernat Tallarama Llagostera Arnau Flota Llagostera 75,00   espècies 
CL 46, f.79v-81r 1353-XI-11 violari Pere Gorc Llagostera Arnau Flota Llagostera 50,00   espècies 
CL 46, f. 85r-87r 1353-XI-18 violari Pere Figuera Caldes (Riurans) Bonanada Terrè Caldes 200,00 14,29 diners 
CL 46, f.111v-113v 1353-XII-09 violari Mateu Feliu 

Devall 
Franciac Guillem Vives Girona 150,00   espècies 

CL 46, f. 128v-130r 1353-XII-30 violari Cèlia Morata Caldes 
(Serramala) 

Pere Manló Caldes 
(Folgueroles) 

150,00 14,30 diners 

CL 46, f.147r-149v 1354-I-10 violari Pere Pla Caldes (Riurans) Guillem Tallades SFG 350,00   espècies 
CL 46, f.151v-153r 1354-I-13 violari Pere Franquesa 

Devall 
Franciac Francesc Miró SAS 150,00 14,27 diners 

CL 47, f. 24v-26r 1354-III-10 violari Agnès Rovira Franciac Berenguer Torra Franciac 50,00   espècies 
CL 47, f. 26v-28v 1354-III-10 violari Bernat Ermengol  

Devall 
Franciac Berenguer Torra Franciac 100,00   espècies 

CL 47, f. 46r-48r 1354-III-31 violari Berenguer Riera Franciac Bonanada Terrè2 Franciac 50,00   espècies 
CL 47, f. 142-150r  1354-IX-15 violari Bernat Martí Caldes (Vilarnau) Berenguer Torra Franciac 150,00 14,30 diners 
  1355-I-01 violari Francesc Quart Franciac Guillem Llobet2 Girona     espècies 
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  1355-I-05 violari Pere Miralpeix Caldes 
(Folgueroles) 

Guillem Vives Girona 75,00 14,30 diners 

CL 49, f.22r-23v 1355-VIII-03 violari Pere Mora Franciac Guillem Vives Girona 75,00   espècies 
CL 49, f. 31v-33v 1355-VIII-17 violari Pere Guerau Franciac Berenguer Torra Franciac 100,00 14,33 diners 
CL 49, f.63v-66r 1355-X-05 violari Pere Llorenç3 Franciac Berenguer Torra Franciac 100,00 14,33 diners 
CL 49, f.75r-78v 1355-X-14 r.mixta Ramon Port vila Caldes Bernat Bedó SFG 1100,00 10,90 diners 
CL 49, f.90-92r 1355-X-19 violari Tomàs Miralpeix vila Caldes Guillem Vives Girona 200,00 14,29 diners 
CL 53, f.14v-15r 1356-II-03 violari Ramon Pastorell vila Caldes Pasquala Català Caldes 100,00 14,33 diners 
CL 53, f.15r-15v 1356-II-03 violari Guillem Barceló Caldes (Vilarnau) Pasquala Català Caldes 100,00 14,33 diners 
CL 53, f.18r-18v 1356-II-03 violari Arnau Lambart Caldes 

(Serramala) 
Berenguer Torra Franciac 100,00 14,33 diners 

CL 53, f. 19r 1356-II-03 violari Francesc Oloart Caldes (Vilarnau) Bernat Saber Caldes 200,00 14,29 diners 
CL 53, f. 24r 1356-II-03 violari Guillem Vives4 

Demont 
Franciac Berenguer Torra Franciac 250,00 12,90 diners 

CL 53, f. 25r 1356-II-12 violari Pere Figuera Caldes (Riurans) Guillem Vives Girona 50,00   espècies 
CL 53, f. 27r 1356-III-22 violari Andreu Eixandri Caldes (Vilarnau) Bernat Saber Caldes 100,00 14,33 diners 
CL 53, f. 28r 1356-III-24 violari Bernat Conill Santa Seclina (...) Barcelona 87,50   espècies 
CL 53, f. 29v 1356-III-24 violari Pere Rabassa vila Caldes Bernat Miró Vidreres 100,00   espècies 
CL 53, f.38r 1356-V-03 violari Pere Baula Caldes 

(Serramala) 
Berenguer Torra Franciac 50,00   espècies 

CL 53, f.39v 1356-V-09 violari Bernat Ermengol Franciac Berenguer Torra Franciac 150,00 14,30 diners 
CL 51,f.6v-8v 1356-IX-21 violari Brunissenda 

Geronès 
Franciac Ramon Marc Franciac 100,00   espècies 

CL 51,f.24v-26v 1356-X-10 violari Nicolau Rigau Tossa (Port) Guillem Vives Girona 300,00 14,27 diners 
CL 51,f.30r-32r 1356-X-17 violari Pere Mora Franciac Berenguer Torra Franciac 100,00 14,33 diners 
CL 51,f.35v-38v 1356-X-31 violari Galceran de 

Cruïlles 
vila Caldes Guillem Vives Girona 500,00 14,26 diners 

CL 51, s.f. 1357-I-19 violari Andreu Eixandri Caldes (Vilarnau) Pere Llobet Girona 150,00 14,30 diners 
CL 51, s.f. 1357-III-19 violari Pere Pradell Caldes 

(Aiguabona) 
Saura Pertegàs Caldes 100,00 14,33 diners 

CL 51, s.f. 1357-III-23 violari Bernat Martí Caldes (Vilarnau) Francesc Miró SAS 50,00 14,33 diners 
CL 51, s.f. 1357-III-26 violari Jaume Jalbert vila Caldes Bonanat Cifre Girona 700,00 14,28 diners 
CL 54, s.f. 1357-VIII-28 violari Pere Mora Franciac Berenguer Torra Franciac 150,00 14,30 diners 
CL 54, s.f. 1357-IX-14 violari Guillem Llobet Franciac Cèlia Estanyol Girona 100,00   espècies 
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CL 80, f. 82v-83r 1357-IX-14 violari Pere Vidal Franciac Berenguer Torra Franciac 100,00 14,33 diners 
CL 54, s.f. 1357-X-02 violari Ramon Marcó Franciac Berenguer Torra Franciac 350,00 14,28 diners 
CL 54, s.f. 1357-XI-20 violari Bernat Puig Caldes (Riurans) Cèlia Estanyol Girona 200,00 14,30 diners 
CL 54, s.f. 1358-I-06 violari Bernat Puig Caldes (Riurans) Pere Ravelí Caldes (Gotarra) 100,00 14,33 diners 
CL 54, s.f. 1358-I-09 violari Guerau Becs Caldes (Vilarnau) Bernat Saber Caldes 75,00 14,30 diners 
CL 54, s.f. 1358-I-15 violari Pere Ballester2 Caldes (Riurans) Cèlia Estanyol Girona 100,00 14,60 diners 
CL 54, s.f. 1358-II-20 violari (...) Llagostera Pere Gueny Llagostera 50,00   espècies 
CL 54, s.f. 1358-II-20 violari Francesc Manlo Caldes (Vilarnau) Bernat Saber Caldes 100,00 14,33 diners 
CL 54, s.f. 1358-II-26 violari Guillem Barceló Caldes (Vilarnau) Pere Llobet Girona 100,00 14,33 diners 
CL 54, s.f. 1358-III-19 violari Pere Vidal2 Caldes (Vilarnau) Bernat Saber Caldes 100,00 14,33 diners 
CL 54, s.f. 1358-III-19 violari Domènec 

Martorell 
Franciac Berenguer Torra Franciac     diners 

CL 54, s.f. 1358-IV-21 violari (...)   Bernat Saber Caldes 100,00 14,33 diners 
CL 54, s.f. 1358-V-07 violari Guillem Eixandri2 Franciac Berenguer Torra Franciac 100,00 14,33 diners 
CL 54, s.f. 1358-V-15 violari Francesc Bisanie Girona Pere Duran Blanes 500,00 14,30 diners 
CL 54, s.f. 1358-V-21 violari Pere Ricard Franciac Berenguer Torra Franciac 200,00 14,30 diners 
CL 54, s.f. 1358-IX-01 violari Guillem Sala Cassà Vicenç Ferret Caldes     espècies 
CL 56, s.f. 1358-IX-21 violari (...) Vilobí Berenguer Torra Franciac 300,00 14,27 diners 
CL 56, s.f. 1358-X-09 violari (...) vila Caldes Cèlia Estanyol Girona 100,00 14,33 diners 
CL 56, s.f. 1358-XI-08 violari Guillem Pedra   Vicenç Ferret Caldes 100,00 14,33 diners 
CL 56, s.f. 1358-XII-27 violari (...)   Arnau Andreu Caldes 200,00   espècies 
CL 56, s.f. 1359-I-01 violari Guillem Tro Franciac (Pla) Vicenç Ferret Caldes 50,00   espècies 
CL 56, s.f. 1359-I-06 violari Pere Ferrer vila Caldes Pere Ragi Guila Caldes 100,00 14,33 diners 
CL 57, f. 5v-8v 1359-I-07 violari Bernat Figuera vila Caldes Pere Ragi Guila Caldes 100,00 14,33 diners 
CL 57, f. 17r-20r 1359-II-04 violari Pere Bartomeu Caldes (Muga) Bernat Saber Caldes 125,00 14,30 diners 
CL 57, f. 21r-23v 1359-II-11 violari Pere Riera Caldes 

(Aiguabona) 
Saura Pertegàs Caldes 100,00 14,33 diners 

CL 57, f. 24v-27r 1359-II-18 violari Pere Vidal Franciac Berenguer Torra Franciac 50,00 14,33 diners 
CL 58, f. 26v-27r 1359-III-11 violari Bernat Galceran Vidreres Arnau Andreu Caldes     espècies 
CL 58, f. 26r 1359-III-12 violari Cèlia Oller Franciac Berenguer Torra Franciac 50,00 14,33 diners 
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CL 58, f. 26v 1359-III-12 violari Bernat Puig Caldes (Riurans) Guillem Càlic Caldes 50,00 14,33 diners 
CL 58, f. 28v 1359-III-14 violari Arnau Sibil vila Caldes Arnau Colomers Caldes 1340,00 14,28 diners 
CL 58, f.32v-33r 1359-IV-01 violari Ramon Port vila Caldes Arnau Colomers Caldes 1600,00 14,29 diners 
CL 57, f. 48r-51r 1359-IV-07 violari Ramon Granell vila Caldes Cèlia Girona 126,00 14,28 diners 
CL 58, f.38r 1359-IV-08 violari Guillem Vidal3 Caldes (Vilarnau) Saura Pertegàs Caldes 50,00 14,33 diners 
CL 58, f.40r 1359-IV-16 violari Pere Carbó vila Caldes Arnau Andreu Caldes 50,00   espècies 
CL 58, f. 43r 1359-IV-29 violari Francesc Cendra Caldes (Vilarnau) Bernat Sabater Caldes 80,00 14,27 diners 
CL 57, f. 9v-12v 1359-VII-14 violari Ramon Granell vila Caldes Vicenç Ferret Caldes 100,00 14,33 diners 
CL 58, f. 66r 1359-VIII-12 violari (...)   Arnau Colomers Caldes 420,00 14,28 diners 
CL 58, f. 66v 1359-VIII-12 violari Guillem Llobet Franciac Bernat Saber Caldes 100,00 14,33 diners 
CL 58, f. 68v 1359-VIII-26 violari Bernat Sunyer2 Vilobí Berenguer Torra Franciac 100,00 14,33 diners 
CL 58, f. 71r 1359-IX-02 violari Pere Puig Llagostera 

(Cabanyes) 
Jaume Fonalleres Llagostera 120,00 14,27 diners 

CL 58, f. 73r 1359-IX-10 violari Guillem Bofill Llagostera 
(Freixeneda) 

Guillem Estanyol Girona 50,00   espècies 

CL 58, f.83r 1359-X-07 violari Bernat Oller vila Caldes Bernarda Ustall Monells 500,00 14,30 diners 
CL 58, f.81r 1359-X-07 violari Pere Feliu2 Caldes (Riurans) Arnau Colomers Caldes 100,00   diners 
CL 58, f.84r 1359-X-14 violari Pons Perpinyà vila Caldes Arnau Colomers Caldes 1300,00 14,28 diners 
CL 61, f. 238r-238v 1359-X-29 violari Pere Coma2 vila Caldes Ramon Sitjar Caldes 150,00 14,30 diners 
CL 58, f. 88r 1359-XI-04 violari Nicolau Llorenç vila Caldes Arnau Colomers Caldes 100,00 14,33 diners 
CL 58, f. 89v 1359-XI-11 violari Ramon Coc Caldes 

(Serramala) 
Guillem Càlic Caldes 119,00 14,28 diners 

CL 57, f. 13v-16r 1359-XI-23 violari Guillem Tro Franciac (Pla) Ramon Serra Franciac 70,00 14,28 diners 
CL 58, f. 92v-93r 1359-XI-23 violari Guillem Andreu vila Caldes Arnau Colomers Caldes 100,00 14,33 diners 
CL 58, f. 95r-95v 1359-XII-02 violari Bernat Creixell vila Caldes Arnau Colomers Caldes 50,00 14,33 diners 
CL 58, f. 95v 1359-XII-03 violari Guillem Vives Girona Arnau Colomers Caldes 200,00 14,30 diners 
CL 58, f. 96v 1359-XII-08 violari Berenguer 

Benaula 
Riudellots Arnau Colomers Caldes 300,00 14,27 diners 

CL 58, f. 97r 1359-XII-16 violari Antoni Saleló Llagostera Guillem Càlic Caldes 62,00   espècies 
CL 58, f. 98r 1359-XII-16 violari Pere Franquesa 

Devall 
Caldes Arnau Andreu Caldes 75,00   espècies 

CL 58, f. 97r 1359-XII-16 violari Arnau Benjamí2 Llagostera Arnau Flota Llagostera 100,00   espècies 
CL 58, f. 101v 1360-I-01 violari Francesc Cendra Caldes (Vilarnau) Bernat Saber Caldes 100,00 14,33 diners 
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CL 58, f. 102r 1360-I-08 violari Arnau Pastorell Caldes (Vilarnau) Pere Guila Caldes 100,00 14,33 diners 
CL 58, f. 105v 1360-I-13 violari Francesc 

Llorenç2 
Caldes (Riurans) Guillema Saber Caldes 200,00 14,30 diners 

CL 58, f. 106r-106v 1360-I-13 r.mixta Galceran de 
Cruïlles 

vila Caldes Arnau Colomers Caldes 1800,00 9,63 diners 

CL 58, f. 105r 1360-I-14 violari Bernat Puig Caldes (Riurans) Ramon Sitjar Caldes 150,00 14,27 diners 
CL 57, f. 135r-138r 1360-I-14 violari Francesc Cendra Caldes (Vilarnau) Berenguer Torra Franciac 350,00 14,28 diners 
CL 58, f. 108r 1360-I-20 violari Bernat Cifre2 Caldes (Riurans) Ramon Sitjar Caldes 100,00 14,33 diners 
CL 58, f. 109r 1360-I-27 violari Pere Pla2 vila Caldes Berenguer Pellicer Llagostera 50,00   espècies 
CL 58, f. 111r 1360-I-31 violari Guerau Ferrer vila Caldes Ramon Sitjar Caldes 50,00 14,33 diners 
CL 58, f. 111v 1360-II-01 violari Guillem Cuminal vila Caldes Cèlia Estanyol Girona 50,00 14,33 diners 
CL 58, f. 112r 1360-II-03 violari Bonanat Sunyer vila Caldes Sibil·la Joan Vidreres 100,00 14,33 diners 
CL 58, f. 113v-114r 1360-II-03 violari Pere Bartomeu Caldes (Muga) Sança Muga   105,00 14,28 diners 
CL 58, f. 113r 1360-II-03 violari Bernat Saber jr. Caldes 

(Serramala) 
Ramon Sitjar Caldes 119,00 14,28 diners 

CL 58, f. 114r-114v 1360-II-10 violari Tomàs Colomers Caldes 
(Serramala) 

Arnau Andreu Caldes 100,00   espècies 

CL 58, f. 117r 1360-II-17 violari Pere Mateu Caldes (Bosc) Arnau Andreu Caldes 50,00   espècies 
CL 58, f. 117r-117v 1360-II-17 violari Francesc Cendra Caldes (Vilarnau) Arnau Andreu Caldes 75,00   espècies 
CL 58, f. 118r-118v 1360-II-19 violari Guillem Viader Riudellots Guillem Joan Riudellots 100,00 14,33 diners 
CL 107b, f. 34r-36v 1360-II-19 violari Miquel Granell vila Caldes Arnau Andreu Caldes 210,00 14,28 diners 
CL 107b, f. 51r-53v 1360-II-26 violari Berenguer Riera Franciac Ramon Serra Franciac 70,00 14,28 diners 
CL 107b, f. 41v-43v 1360-III-01 violari Ramon Valls Franciac Bernat Morell Franciac 50,00 14,33 diners 
CL 58, f. 122r 1360-III-02 violari Pere Joan Santa Seclina Guillem Càlic Caldes 50,00 14,33 diners 
CL 107b, f. 44r-46v 1360-III-02 violari Bernat Conill Santa Seclina Saura Muga   100,00 14,33 diners 
CL 107b, f. 54v-56v 1360-III-04 violari Bernat Ermengol Franciac Bernat Morell Franciac 70,00 14,28 diners 
CL 107b, f.57v-59v 1360-III-09 violari Guillem Oloart Caldes (Riurans) Guillem Càlic Caldes 50,00 14,33 diners 
CL 107b, f.61r-63r  1360-III-09 violari Bernat Puig Caldes (Riurans) Guillem Càlic Caldes 50,00 14,33 diners 
CL 107b, f.64r-66v 1360-III-09 violari Guillem Tro Franciac (Pla) Bernat Morell Franciac 70,00 14,28 diners 
CL 107b, f. 67r-69r 1360-III-18 violari Vicenç Català Franciac (Reial) Pere Manló Caldes 

(Folgueroles) 
50,00 14,33 diners 

CL 107b, f. 69v-71v 1360-III-24 violari Ramon Valls  Franciac Bernat Morell Franciac 100,00 14,33 diners 
CL 107b, f. 72r-74v 1360-IV-12 violari Pere Rovira Franciac Guillem Joan Riudellots 70,00 14,28 diners 
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CL 107b, f. 79r-80v 1360-IV-20 violari Berenguer Riera Franciac Ramon Serra Franciac  35,00 14,28 diners 
CL 107b, f. 75v-78r 1360-IV-20 violari Pere Feliu Caldes (Gotarra) Guillem Càlic Caldes 100,00 14,33 diners 
CL 107b, f. 81v-84r 1360-V-04 violari Tomàs Colomers Caldes 

(Serramala) 
Ramon Serra Franciac 100,00 14,33 diners 

CL 107b, f. 93r-94r  1360-V-13 censal m. Pere Feliu3 Franciac Guillem Masferrer Franciac 500,00 5,00 diners 
CL 107b, f. 84v-86v 1360-V-25 violari Pere Coma3 Franciac Guillem Joan Riudellots 50,00 14,33 diners 
CL 107b, f. 87v-89v 1360-V-25 violari Pere Miralpeix Caldes 

(Folgueroles) 
Pere Manló Caldes 

(Folgueroles) 
50,00 14,33 diners 

CL 107b, f. 90r-92r 1360-V-27 violari Bernat Ermengol Franciac Ramon Serra Franciac 55,00 14,30 diners 
CL 107b, f. 95r-97r 1360-VII-31 violari Guillem Artal vila Caldes Cèlia Estanyol Girona 105,00 14,28 diners 
CL 107b, f. 101r-103r 1360-VIII-10 violari Berenguer 

Burgès 
Franciac Ramon Serra Franciac 50,00 14,33 diners 

CL 107b, f. 98r-100r 1360-VIII-10 censal m. Mateu Feliu2 Franciac Pere Feliu Franciac 160,00 5,00 diners 
CL 107b, f. 103v-105r 1360-VIII-17 violari Bernat Ermengol Franciac Ramon Serra Franciac 70,00 14,28 diners 
CL 70, f. 202v-203r 1360-IX-09 violari Pere Feliu Caldes (Gotarra) Pere Andreu Caldes 105,00 14,28 diners 
  1360-X-13 violari Pere Pla2 vila Caldes Pere Andreu Caldes 200,00 14,28 diners 
CL 70, f. 202v-203r 1361-I-04 violari Guillem Vives4 

Demont 
Franciac Pere Andreu Caldes 200,00 14,28 diners 

CL 80, f. 105r 1361-II-01 violari Pere Bartomeu Caldes (Muga) Pere Roig Caldes     espècies 
  1361-X-09 violari Nicolau Rigau Tossa (Port) Guillem Vives Girona     espècies 
  1362-I-01 violari Pere Egidi  Franciac Sança Torra Franciac 250,00   diners 
CL 79, f.123v  1362-II-20 violari Bernat Tallarama Llagostera Berenguer Ferrer Llagostera     espècies 
CL 68, f. 1r-2v 1363-IX-05 violari Brunissenda 

Geronès 
Franciac Ramon Serra Franciac 50,00 14,33 diners 

CL 68, f. 3r-5v 1363-IX-05 violari Ramon Geronès Franciac Bernat Morell Franciac 200,00 14,30 diners 
CL 70, f.7v-8r 1363-IX-19 violari Pere Carbó vila Caldes Pere Riera Caldes 

(Aiguabona) 
90,00 14,72 diners 

CL 68, f. 10v-13v 1363-IX-19 violari Ramon Serra Franciac Sança Torra Franciac 100,00 14,33 diners 
CL 68, f. 14v-17v 1363-IX-19 violari Berenguer Artal Vilobí Bernat Morell Franciac 100,00 14,33 diners 
CL 70, f.11v 1363-IX-19 violari Francesc Ferrer2 Sant Joan de les 

Abadesses 
Guillem Vives2 SFG 135,00 14,25 diners 

CL 68, f. 6v-9r 1363-IX-19 violari Ramon Geronès Franciac Sança Torra Franciac 200,00 14,30 diners 
CL 68, f. 18v-22r 1363-IX-19 violari Pere Riera Caldes 

(Aiguabona) 
Arnau Colomers Caldes 200,00 14,30 diners 
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CL 70, f.54v-55r 1363-XI-15 violari Arnau Ariol vila Caldes Narcís Fort Girona 200,00 14,28 diners 
CL 70, f. 149v 1364-I-09 violari Guillem Viader2 Franciac Sança Torra Franciac 50,00 14,33 diners 
CL 68, f. 39v-42r 1364-I-09 censal m. Saura Torra Franciac Sança Torra Franciac 160,00 6,25 diners 
CL 70, f. 72v 1364-I-10 violari Vicenç Bedó vila Caldes Bernat Morell Franciac 100,00 14,33 diners 
CL 70, f. 81v 1364-II-03 censal m. Guillem Torra Franciac Sança Torra Franciac 200,00 5,00 diners 
CL 70, f. 118v 1364-V-09 censal m. Guillem Cuminal vila Caldes Arnau Cantallops Caldes 140,00 5,00 diners 
CL 70, f. 164v 1364-XI-07 violari Arnau Pastorell Caldes (Vilarnau) Pere Riera Caldes 

(Aiguabona) 
150,00 14,30 diners 

CL 68, f. 46v-48r 1364-XI-07 violari Guillem Valencs Vilobí Sança Torra Franciac 200,00 14,30 diners 
CL 70, f. 190r 1364-XI-29 violari Guillem Torra Franciac Bernat Morell Franciac 50,00 14,33 diners 
CL 70, f. 207v-208r 1364-XII-09 violari Llorenç Dorca Franciac Bernat Morell Franciac 60,00 13,30 diners 
CL 70, f. 216v 1365-I-04 violari Bernat Bosc Vilobí Bernat Morell Franciac 100,00 14,33 diners 
CL 68, f. 72r-74r 1365-II-17 violari Ramon Serra Franciac Bernat Morell Franciac 70,00 14,28 diners 
CL 70, f. 217v 1365-II-17 violari Guerau Solvella vila Caldes Pere Ravelí Caldes (Gotarra) 100,00 14,33 diners 
CL 70, f. 237v 1365-II-17 violari Guillem 

Carbonell 
Santa Seclina Saura Olot Caldes 

(Serramala) 
100,00 14,33 diners 

CL 70, f. 227r 1365-III-17 violari Ramon Serra Franciac Berenguer Carrió Sils 140,00 14,28 diners 
CL 68, f. 83r-85r 1365-VIII-16 violari Domènec Cila Franciac Bernat Morell Franciac 100,00 14,33 diners 
CL 71,  quad. s.n (2r-5v) 1365-VIII-19 censal m. Pere Serra Llagostera Guillem Vives Girona 240,00 2,50 diners 
CL 68, f. 86r-88r 1365-IX-09 violari Berenguer 

Mascaró 
Vilobí Bernat Oller Riudarenes 150,00 14,30 diners 

CL 68, f. 59v-61v 1365-XII-30 violari Guillem Oloart Caldes (Riurans) Pere Ravelí Caldes (Gotarra) 50,00 14,33 diners 
CL 70, f. 214v 1365-XII-30 violari Guillem Viader Riudellots  Sança Torra Franciac 50,00 14,33 diners 
CL 68, f. 55v-58r 1366-I-13 violari Jaume Marquès Caldes (Gotarra) Pere Ravelí Caldes (Gotarra) 100,00 14,33 diners 
CL 70, f. 442v-443r 1366-IV-27 violari Guillem Viader2 Franciac Pere Ravelí Caldes (Gotarra) 100,00 14,33 diners 
CL 70, f. 443v-444r 1366-IV-27 violari Pere Baula Caldes 

(Serramala) 
Bernat Manló Caldes 

(Folgueroles) 
120,00 14,00 diners 

CL 68, f. 89r-91r 1366-VII-06 violari Guillem Ferrer2 Vidreres Pere Serra Vidreres 200,00 14,30 diners 
CL 68, f. 98r-100r 1366-IX-09 violari Guillem Ferrer2 Vidreres Pere Serra Vidreres 50,00 14,33 diners 
CL 68, f. 100v-102v 1366-IX-14 violari Pere Esteve Llagostera 

(Arenes) 
Arnau Flota Llagostera 50,00   espècies 

CL 68, f. 104r-106r 1366-X-05 violari Bernat Alou SAS Pere Ravelí Caldes (Gotarra) 70,00 14,28 diners 
CL 68, f. 114r-116r 1366-X-26 violari Pere Puig2 Vidreres Pere Serra Vidreres 57,00 14,32 diners 
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CL 68, f. 110r-112v  1366-X-26 violari Francesc Cabot Vidreres Pere Serra Vidreres 105,00 14,28 diners 
CL 68, f. 107r-109v 1366-X-26 violari Guillem Sala2 Vidreres Pere Serra Vidreres 210,00 14,28 diners 
CL 68, f. 122v-125r 1366-XI-19 violari Llorenç Dorca Franciac Bernat Morell Franciac 100,00 14,33 diners 

CL 68, f. 119r-122r 1366-XII-02 violari Bernat Bosc Vilobí Guillem Gras Vilobí 50,00 14,33 diners 

CL 68, f. 117r-119r 1366-XII-02 violari Guillem Gras Vilobí Arnau Riquer Vilobí 700,00 14,28 diners 
CL 68, f. 125v-128r 1366-XII-04 violari Francesca 

Brugueres 
Vidreres Pere Serra Vidreres 200,00 15,00 diners 

CL 68, f. 129v-131v 1366-XII-14 violari Pons Pau Vidreres Pere Serra Vidreres 100,00 14,33 diners 

CL 68, f. 53r-54v 1366-XII-18 violari Pere Rovira Franciac Sança Torra Franciac 50,00 14,33 diners 
CL 68, f. 132v-134v 1366-XII-21 violari Pere Pons vila Caldes Pere Ravelí Caldes (Gotarra) 200,00 14,30 diners 

CL 68, f. 135v-137v 1366-XII-28 violari Pere Vives3 Caldes (Vilarnau) Bernat Carabasser Caldes 100,00 14,33 diners 

CL 79, f.84r-84v  1366-XII-28 violari Guillem Sabater Llagostera Pere Ravelí Caldes (Gotarra) 100,00 14,33 diners 
CL 68, f. 142r-144r 1366-XII-28 violari Pere Pradell Caldes 

(Aiguabona) 
Pere Gotarra Caldes 100,00 14,33 diners 

CL 68, f. 144v-146v 1367-II-20 violari Pere Riera Caldes 
(Aiguabona) 

Pere Sibil Caldes 100,00 14,33 diners 

CL 79, f.84v-85r  1368-I-17 violari Arnau Marquès Vilobí Pere Mogef Franciac (cellera)     diners 

CL 79, f.99v  1368-I-27 violari Guerau Becs Caldes (Vilarnau) Pere Barceló Caldes (Vilarnau) 100,00 14,33 diners 
CL 79, f.109r  1368-II-14 violari Guillem Andreu vila Caldes Vicenç Bedó Caldes 112,00 14,28 diners 
CL 79, f.111r-111v  1368-II-14 violari Guillem Torra Franciac Bernat Morell Franciac 70,00 14,28 diners 
CL 79, f.115r-115v  1368-II-16 violari Nicolau Noguera vila Caldes Bernat Vives Girona 100,00 14,33 diners 
CL 79, f.133r-133v  1368-III-21 violari Francesc 

Geronès 
vila Caldes Pere Ravelí Caldes (Gotarra) 100,00 14,33 diners 

CL 79, f.138v-139r  1368-IV-03 violari Guillem Oliver Llagostera Bernat Creixell Llagostera 
(Ganics) 

200,00 14,30 diners 

CL 79, f.145r  1368-IV-17 violari Bernat Banyut vila Caldes Tomàs Colomers Caldes     diners 
CL 80, f. 63r 1368-V-29 violari Guillem Cuminal vila Caldes Francesca Vives Girona 100,00 14,33 diners 
CL 80, f.18r 1368-VI-08 violari (...)   (...)   120,00   espècies 
CL 80, f.19v-20r 1368-VI-08 violari Ramon Port vila Caldes Bernat Vives Girona 250,00 20,00 diners 
CL 80, f.25r 1368-VII-22 violari Guillem 

Carbonell2 
Llagostera 
(Ganics) 

Guillem Vives Girona 105,00 14,28 diners 

CL,80, f. 32r-32v 1368-VIII-14 violari Pere Conill Franciac Bernat Morell Franciac 100,00 14,33 diners 
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CL 80, f. 48r-48v 1368-IX-13 violari Pere Oller Riudarenes Bonet Abraham Girona 175,00 14,62 diners 
CL 80, f. 51v 1368-IX-15 violari Pere Pradell Caldes 

(Aiguabona) 
Saura Pertegàs Caldes 100,00 14,33 diners 

CL 80, f. 84v 1368-XI-13 violari Ramon Goscons Llagostera Pere Güell Llagostera 50,00   espècies 
CL 80, f. 89v-90r 1368-XI-13 violari Pere Morat vila Caldes Vicenç Lledó Caldes 140,00 14,28 diners 
CL 80, f. 92r 1368-XII-11 violari Guerau Torrents vila Caldes Pere Marca SAS 100,00 14,33 diners 
CL 80, f.100v 1368-XII-17 violari Pere Batlle Franciac Bernat Morell Franciac 100,00 14,33 diners 
CL 80, f.100r 1368-XII-17 violari Pere Bartomeu Caldes (Muga) Francesca Vives Girona 140,00 14,28 diners 
CL 80, f. 106v-107r 1368-XII-30 violari Bonanat Sunyer vila Caldes Pere Barceló Caldes (Vilarnau) 70,00 14,28 diners 
CL 80, f. 104v-105r 1368-XII-30 violari Dolça Llobet Franciac (Reial) Vicenç Bedó Caldes 100,00 14,33 diners 
CL 80, f. 106r 1368-XII-30 violari Bernat Esteve Caldes (Rosers) Tomàs Colomers Caldes 100,00 14,33 diners 
CL 80, f. 111v-112r 1369-I-22 violari Bernarda 

Monges 
Riudellots Bernat Manló Caldes 

(Folgueroles) 
100,00 14,33 diners 

CL 80, f.117v 1369-II-04 violari Joan Pagès vila Caldes Arnau Ramada Girona 105,00 14,28 diners 
CL 80, f.118r 1369-II-04 violari Pere Coma Caldes (Riurans) Arnau Ramada Girona 105,00 14,28 diners 
CL 80, f. 129r-129v 1369-II-12 violari Guillem Oloart Caldes (Riurans) Arnau Ramada Girona 140,00 14,28 diners 
CL 80, f.125r-125v 1369-II-12 violari Francesc Cendra Caldes (Vilarnau) Arnau Ramada Girona 105,00   diners 
CL 80, f.126r 1369-II-12 violari Pere Llorenç vila Caldes Arnau Ramada Girona 105,00 14,28 diners 
CL 80, f.128r-128v 1369-II-12 violari Pere Vidal2 Caldes (Vilarnau) Arnau Ramada Girona 105,00 14,28 diners 
  1369-VIII-08 violari Bernat 

Carbonell2 
vila Caldes Pere Mogef Franciac (cellera)     espècies 

CL 83, f.68v 1369-X-29 violari Pere Miró Llagostera Arnau Flota Llagostera 100,00   espècies 
CL 83, f.69r 1369-X-29 violari Francesc Rosers vila Caldes Arnau Mir Caldes (Rosers) 50,00 14,33 diners 
CL 83, f.80r 1369-XI-12 violari Guerau Baula vila Caldes Arnau Ramada Girona 300,00 14,27 diners 
CL 83, f.84v 1369-XI-19 violari Pere Sunyer2 Vilobí Bernat Morell Franciac 50,00 14,33 diners 
CL 83, f.86v-87r 1369-XI-22 violari Pere Miralpeix jr. vila Caldes Guillem Vall·llobera Cassà (Perles) 50,00 14,33 diners 
CL 83, f.91v 1369-XII-10 violari Pere Codoler Franciac Pere Mata SAS 100,00 14,33 diners 
CL 83, f.94r 1369-XII-11 violari Pere Morat vila Caldes Arnau Ramada Girona 105,00 14,28 diners 
CL 83, f. 96v-97r 1369-XII-12 violari Bernat Pasqual Vallcanera Pere Serra Hostalric 100,00 14,33 diners 
CL 83, f. 98r 1369-XII-16 violari Jaume Calabuig Blanes Arnau Mir Caldes (Rosers) 100,00 14,33 diners 
CL 83, f. 100r 1369-XII-24 violari Guillem 

Masferrer 
Vidreres Ramon Granell Caldes 130,00   diners 

CL 88, f. 1r-3r 1370-VI-03 violari Bartomeu Martí Vila Llebrer Berenguer Bertí Vallcanera 70,00 14,28 diners 
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CL 88, f. 8r-10r 1370-VIII-19 violari Guillem Barceló2 vila Caldes Pere Serra Hostalric 140,00 14,28 diners 
CL 88, f. 4r-6v 1370-VIII-19 violari Bernat Carrera vila Caldes Pere Serra Hostalric 200,00 15,00 diners 

CL 88, f. 14v-17r 1370-VIII-26 violari Ramon Llorenç Santa Seclina Ermessenda 
Valença 

Santa Seclina 50,00   espècies 

CL 88, f. 11r-13v 1370-VIII-26 violari Pons Serra Caldes (Coll) Pere Serra Hostalric 100,00 14,33 diners 

CL 88, f. 18v-20v 1370-IX-04 violari Nicolau Noguera vila Caldes Pere Ravelí Caldes (Gotarra) 100,00 14,33 diners 

CL 88, f. 25v-28r 1370-IX-04 violari Bernat Vendrell Llagostera 
(Palol) 

Pere Ravelí Caldes (Gotarra) 100,00 14,33 diners 

CL 88, f. 29r-31v 1370-IX-04 violari Ramon Goscons Llagostera Pere Serra Hostalric 100,00 14,33 diners 

CL 88, f. 21v-24v 1370-IX-04 violari Pere Vives Caldes 
(Serramala) 

Pere Mata SAS 120,00 14,27 diners 

CL 88, f. 32v-35r 1370-X-23 violari Guillem Artau vila Caldes Pere Mata SAS 140,00 14,28 diners 

CL 88, f. 36r-37r 1370-X-28 violari Pere Feliu Caldes (Gotarra) Ramon Mas Caldes 100,00 14,33 diners 

CL 88, f. 39r-41v 1371-I-13 violari Guillem Salelles Cassà (Perles) Bonanant Gorners SAS 100,00 14,33 diners 

CL 88, f. 43r-45v 1371-III-03 violari Tomàs Colomers Caldes 
(Serramala) 

Ramon Senyer Girona 100,00 10,00 diners 

CL 88, f. 46r-49r 1371-IX-22 violari Bartomeu 
Geronès 

Caldes 
(Aiguabona) 

Pere Ravelí Caldes (Gotarra) 100,00 14,33 diners 

CL 88, f. 50r-52v 1371-IX-22 violari Mateu Llobet Franciac (Reial) Pere Mata SAS 100,00 14,33 diners 

CL 88, f. 53v-56r 1372-I-01 violari Bernat Carbonell Franciac Bernat Martorell Franciac 100,00 14,33 diners 

CL 88, f. 134r-136r 1372-I-10 violari Bernat Ermengol Franciac Pere Vives Girona 80,00 15,52 diners 

CL 88, f. 137r-139r 1372-I-10 violari Bernat Pujada Caldes (Riurans) Pere Vives Girona 80,00 15,52 diners 

CL 88, f. 57r-59r 1372-II-04 violari Guillem Ferrer Caldes (Vilarnau) Guillem Oloart Caldes 100,00 20,00 diners 

CL 88, f. 59r-61v 1372-II-04 violari Francesc Cendra Caldes (Vilarnau) Guillem Vives2 SFG 105,00 14,28 diners 

CL 88, f. 62v-64v 1372-II-11 violari Bernat Torrents Caldes (Benaula) Joan Bonet Caldes (Vilarzell) 100,00 14,33 diners 

CL 88, f. 65v-67v 1372-III-03 violari Pere Coma Caldes (Riurans) Ramon Senyer Girona 75,00 14,30 diners 

CL 88, f. 68v-70v 1372-III-03 violari Ricard Martí vila Caldes Pere Serra Hostalric 200,00 15,00 diners 

CL 88, f. 71v-74r 1372-III-08 violari Pere Canet Santa Pellaia Saura Pertegàs Caldes 200,00 14,30 diners 

CL 88, f. 77r-79r 1372-III-22 violari Bernat Esteve2 Cassà (Perles) Pere Mata SAS 130,00 15,30 diners 

CL 88, f. 74r-76v 1372-III-22 violari Guillem Vives4 
Demont 

Franciac Pere Ravelí Caldes (Gotarra) 210,00 14,28 diners 



CRÈDIT I MOROSITAT A LA CATALUNYA DEL SEGLE XIV. EL CAS DE LA BARONIA DE LLAGOSTERA 

 

711 

CL 88, f. 79v-81v 1372-VIII-09 violari Pere Riera2 Franciac Pere Serra Hostalric 100,00 14,33 diners 

CL 88, f. 88v-91r 1372-VIII-16 violari Pere Noguera 
Demont 

Santa Seclina Arnau Flota Llagostera 100,00 14,33 diners 

CL 88, f. 82v-84v 1372-VIII-16 violari Bernat Pujada Caldes (Riurans) Gueraua 
Campdargila 

SFG 100,00 15,30 diners 

CL 88, f. 85r-87r 1372-VIII-31 violari Nicolau Noguera vila Caldes Bernat Vives Girona 200,00 14,30 diners 

CL 88, f. 99r-101r 1372-IX-01 violari Pere Mir Cassà (Perles) Guillem Vall·llobera Cassà (Perles) 50,00 14,33 diners 

CL 88, f. 94v-96r 1372-IX-01 violari Pere Ferrer2   Guillem Vives2 SFG 105,00 14,28 diners 
CL 88, f. 97r-98r 1372-IX-01 violari Bernat Geribert2 Caldes (Riurans) Pere Ravelí Caldes (Gotarra) 200,00 14,30 diners 

CL 88, f. 91v-93v 1372-IX-06 violari Guillem Pere 
Guerau 

Caldes (Riurans) Arnau Revelí Caldes (Gotarra) 100,00 14,33 diners 

CL 88, f. 102r-104r 1372-XI-15 violari Guerau Ferrer vila Caldes Bernat Vives Girona 100,00 14,33 diners 

CL 88, f. 104v-106v 1372-XI-22 violari Arnau Domènec Sils (Bedó) Bernat Vives Girona 100,00 14,33 diners 

CL 88, f. 107v-109v 1372-XI-22 violari Pere Vives Caldes 
(Serramala) 

Bernat Vives Girona 250,00 14,30 diners 

CL 88, f. 113v-115v 1372-XII-09 violari Guillema Oriol Caldes (Rosers) Bartomeu Fuirac Caldes 50,00 14,33 diners 

CL 88, f. 110r-112v 1372-XII-09 violari Bernat Guerau Caldes 
(Serramala) 

Guerau Torrent Caldes 160,00 14,27 diners 

CL 88, f. 116v-118v 1372-XII-15 violari Guillem Torra Franciac Bernat Vives Girona 100,00 14,33 diners 

CL 88, f. 119v-121v 1372-XII-15 violari Pere Noguera Santa Seclina Bernat Vives Girona 100,00 14,33 diners 

CL 88, f. 122v-127v 1372-XII-15 censal m. (...)   Antoni Vives SFG 560,00 5,00 diners 
CL 91, f. 1r-3r 1373-II-05 violari Vicenç Català Franciac (Reial) Bernat Vives Girona 100,00 14,33 diners 
CL 91, f.7v-9v 1373-III-07 violari Pere Ballester2 Caldes (Riurans) Guillem Barnés Cassà 100,00 14,33 diners 

CL 91, f.4r-6v 1373-III-07 violari Francesc Cendra Caldes (Vilarnau) Bernat Vives Girona 100,00 14,33 diners 

CL 91, f.10v-12v 1373-III-13 violari Ramon Guila Franciac Bernat Vives Girona 100,00 14,33 diners 
CL 91, f. 13v-15v 1373-III-21 violari Arnau Domènec Sils (Bedó) Bernat Vives Girona 100,00 14,33 diners 

CL 91, f. 16v-18v 1373-III-25 violari Bernat Bartomeu Caldes (Muga) Francesca Teixidor Girona 50,00 14,33 diners 

CL 91, f. 19v-22r 1373-IV-07 violari (...) Franciac Bernat Vives Girona 100,00 14,33 diners 

CL 91, f. 23r-25r 1373-V-26 violari Pasqual Dorca Caldes (Rosers) Bernat Vives Girona 140,00 14,28 diners 

CL 91, f. 26r-27v 1373-V-28 violari Pere Mogef Franciac Bernat Vives Girona 100,00 14,33 diners 

CL 91, f. 28v-30v 1373-XI-16 violari Galceran de vila Caldes Francesca Teixidor Girona 385,00 14,28 diners 
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Cruïlles 

CL 91, f. 31v-33v 1373-XI-28 violari Bartomeu 
Geronès 

Caldes 
(Aiguabona) 

Joan Bonet Caldes (Gotarra) 60,00 14,30 diners 

CL 91, f. 34r-36r 1373-XII-05 violari Guillem Fort3 Franciac Miquel Aulina Franciac 100,00 14,33 diners 

CL 91, f. 37r-39r 1373-XII-27 violari Ramon Coc2 Quart Gueraua 
Campdargila 

SFG 100,00 14,33 diners 

CL 91, f. 40r-42r 1373-XII-28 violari Pere Rabassa vila Caldes Antoni Campdargila SFG 100,00 14,33 diners 

CL 93, f. 2r-4v 1374-I-22 violari Bernat Amalric vila Caldes Bernat Geribert Caldes (Riurans) 50,00 14,33 diners 

CL 91, f. 43r-45r 1374-I-23 violari Guillem Ferrer Caldes (Vilarnau) Berenguer Bertí Vallcanera 100,00 14,33 diners 

CL 93, f. 15r-18r:  1374-I-29 violari Guillem Ferrer3 vila Caldes Pere Vidal de 
Llobatera 

Llagostera 105,00 14,28 diners 

CL 93, f. 4v-7r 1374-I-29 violari Guerau Becs Caldes (Vilarnau) Pere Vidal de 
Llobatera 

Llagostera 105,00 14,28 diners 

CL 93, f. 9v-13r 1374-I-29 violari Francesc Cendra Caldes (Vilarnau) Pere Vidal de 
Llobatera 

Llagostera 105,00 14,28 diners 

CL 93, f. 24v-27r 1374-I-30 violari Ramon Aulet vila Caldes Pere Vives Girona 100,00 14,33 diners 

CL 93, f. 29r-31v 1374-I-30 violari Francesc Oloart Caldes (Vilarnau) Guillema Turó Anglès 110,00 14,30 diners 

CL 93, f. 20r-23r 1374-I-30 violari Pere Baula Caldes 
(Serramala) 

Guerau Torrent Caldes 200,00 14,30 diners 

CL 91, f. 45r-47v 1374-II-07 violari Joan Provençal Caldes 
(Aiguabona) 

Pere Sans SFG 100,00 14,33 diners 

CL 93, f. 33r-36r 1374-II-12 violari Francesca 
Vivoles 

vila Caldes Pere Ravelí Caldes (Gotarra) 100,00 14,33 diners 

CL 93, f. 38r-41v 1374-II-12 violari Guillem Bonell vila Caldes Saura Olot Caldes 
(Serramala) 

100,00 14,33 diners 

CL 91, f. 48v-50v 1374-II-13 violari Guillem Bosc3 Caldes 
(Vendrells) 

Guillem Tallades SFG 100,00 14,33 diners 

CL 91, f. 55r-57r 1374-II-20 violari Bernat Puig Caldes (Riurans) Miquel Aulina Franciac 140,00 14,28 diners 

CL 93, f. 49r-52v 1374-II-20 violari Bernat Torrents Caldes (Benaula) Guerau Torrent Caldes 140,00 14,28 diners 

CL 91, f. 51v-54r 1374-II-20 violari Joan Roig Caldes (Vilarnau) Guillem Oloart Caldes 100,00 14,33 diners 

CL 93, f. 58v-62r 1374-II-26 violari Pere Martí Fort Franciac Bernat Manló Caldes 
(Folgueroles) 

100,00 14,33 diners 

CL 93, f. 54v-57v 1374-II-26 violari Guillem Om Caldes (Mata) Guillem Figuerola Cassà (Esclet) 400,00 15,00 diners 

CL 91, f. 58r-60r 1374-III-01 violari Francesc 
Cendra2 

Vilobí Ramon Riera Girona 100,00 14,33 diners 
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CL 93, f. 43r-47v 1374-III-05 violari Pere Ballester Caldes (Pla) Bernat Rotlan SFG 300,00 14,30 diners 

  1374-III-06 violari Pere Riera3 Vilobí Guillem Tallades SFG 100,00 14,33 diners 
CL 91, f. 63v-65v 1374-III-06 violari Ramon Granell vila Caldes Francesc Pujada SFG 200,00 14,30 diners 

CL 91, f. 66v-68v 1374-III-16 violari Bernat Amalric vila Caldes Pere Ravelí Caldes (Gotarra) 70,00 14,28 diners 

CL 91, f. 69v-71r 1374-IV-11 violari Pere Valencs Santa Seclina Pere Ravelí Caldes (Gotarra) 100,00 14,33 diners 

CL 91, f. 72r-74r 1374-V-08 violari Francesc Esteve Caldes (Rosers) Guillem Vall·llobera Cassà (Perles) 50,00 14,33 diners 

CL 91, f. 74v-76v 1374-VII-02 violari Vicenç Català Franciac (Reial) Pere Matamala Cassà 100,00 14,33 diners 

CL 91, f. 78r-82r 1374-VII-04 r.mixta Bernat Riuclar Santa Seclina Pere Ravelí Caldes (Gotarra) 410,00 9,76 diners 

CL 91, f. 83r-85v 1374-VIII-04 violari Bartomeu 
Geronès 

Caldes 
(Aiguabona) 

Bartomeu Turó Anglès 100,00 14,33 diners 

CL 91, f. 86v-89r 1374-VIII-04 violari Ramon Granell vila Caldes Pere Serra Hostalric 301,00 14,28 diners 

CL 91, f. 95r-97r 1374-IX-24 violari Guillem Balell Cassà (Esclet) Pere Matamala Cassà 120,00 14,23 diners 

CL 91, f. 90r-94r 1374-IX-24 r.mixta Bernat Bartomeu Caldes (Muga) Guillem Frigola Cassà (Esclet) 300,00 9,63 diners 

CL 91, f. 98v-100v 1374-X-02 violari Vicenç Català Franciac (Reial) Pere Matamala Cassà 100,00 14,33 diners 

CL 91, f. 101v-103v 1374-X-02 violari Pere Pons vila Caldes Brunissenda 
Colomer 

Caldes 200,00 14,30 diners 

CL 91, f. 104v-107r 1374-X-09 violari Pere Ballester Caldes (Pla) Pere Ravelí Caldes (Gotarra) 100,00 14,33 diners 

CL 91, f. 108r-110v 1374-X-16 violari Pere Feliu Caldes (Gotarra) Pere Matamala Cassà 200,00 14,30 diners 

CL 91, f. 111v-114r 1374-X-23 violari Pere Llorenç4 Caldes (Riurans) Pere Matamala Cassà 100,00 14,33 diners 

CL 91, f. 115r-119r 1374-XI-02 r.mixta Arnau Seguir Llagostera 
(Boades) 

Bernat Mallença SCA 820,00 9,76 diners 

CL 91, f. 126v-129r 1374-XI-04 violari Ferrer Bascó Cassà (Perles) Guillem Barnés Cassà 420,00 14,28 diners 

CL 91, f. 122v-125v 1374-XI-04 violari Pere Tomeu  Cassà (Ventalló) Pere Barceló Caldes (Vilarnau) 100,00 14,33 diners 

CL 91, f. 120r-122r 1374-XI-06 violari Ramon Boïga vila Caldes Pere Fuster Girona 350,00 14,28 diners 

CL 91, f. 133v-136r 1374-XI-08 violari Bernat Teixidor Caldes (Riurans) Bernat Geribert Caldes (Riurans) 100,00 14,33 diners 

CL 91, f. 136v-139v 1374-XI-08 violari Guillem Alavard Caldes (Riurans) Bernat Geribert Caldes (Riurans) 100,00 14,33 diners 

CL 91, f. 130r-132v 1374-XI-08 violari Bernat Teixidor2 Cassà Pere Matamala Cassà 200,00 14,30 diners 

CL 91, f. 140v-143r 1375-I-01 violari Pere Mateu Caldes (Bosc) Guillema Turó Anglès 50,00 14,33 diners 

CL 101, f.83v-86r 1375-I-04 violari Francesc Bosc Vilobí Pere Serra Hostalric 210,00 14,28 diners 
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CL 101, f.87r-89v 1375-II-11 violari Bernat Pla vila Caldes Vicenç Ferret Caldes 100,00 14,33 diners 

CL 93, f. 63r-66v 1375-III-05 violari Ramon 
Cabanyells 

Santa Seclina Pere Vidal de 
Llobatera 

Llagostera 252,00 14,28 diners 

CL 93, f. 68r-71r 1375-III-12 violari Francesc 
Benjamí 

Caldes (Mata) Ferrer Jalbert Caldes 110,00 14,30 diners 

CL 93, f. 72v-76r 1375-III-12 violari Guillem Riba Cassà (Esclet) Guillem Vall·llobera Cassà (Perles) 210,00 14,28 diners 

CL 93, f. 78v-81v 1375-III-12 violari Nicolau Noguera vila Caldes Ramon Sunyer Caldes 210,00 14,28 diners 

CL 93, f. 83v-87r 1375-III-20 violari Mateu Llobet Franciac (Reial) Bernat Manló Caldes 
(Folgueroles) 

120,00 14,58 diners 

CL 93, f. 88v-91r  1375-III-20 violari Pere Ricard Franciac Bernat Manló Caldes 
(Folgueroles) 

150,00 14,30 diners 

CL 93, f.92-95r 1375-III-28 violari Pere Ballester Caldes (Pla) Guerau Torrent Caldes 50,00 14,33 diners 

CL 101, f.90v-92v 1375-III-31 violari Ramon Geribertó Caldes (Riurans) Guillem Pons Cassà (Esclet) 100,00 14,33 diners 

CL 101, f.94r-96r 1375-IV-07 violari Francesc 
Cendra2 

Vilobí Pere Serra Hostalric 140,00 14,28 diners 

CL 93, f.96v-99r 1375-IV-19 violari Bernat Guerau Caldes 
(Serramala) 

Guerau Torrent Caldes 210,00 14,28 diners 

CL 93, f.100v-102v 1375-V-14 violari Bernat Terrè2 vila Caldes Guillem Vives2 SFG 250,00 14,30 diners 

CL 93, f.108r-111v 1375-V-21 violari Ramon Granell vila Caldes Guillem Vives2 SFG 105,00 14,28 diners 

CL 93, f.104r-106v 1375-V-21 violari Bernat Pujada Caldes (Riurans) Guillem Vives2 SFG 210,00 14,28 diners 

CL 93, f.117r-121r 1375-V-23 violari Bernat Esteve Caldes (Rosers) Pere Serra Hostalric 420,00 14,28 diners 

CL 93, f.113r-115v 1375-V-23 violari (...) vila Caldes Vicenç Ferret Caldes 100,00 14,33 diners 

CL 93, f.122v-126r 1375-V-28 violari Pere Baula Caldes 
(Serramala) 

Pere Merinyes Santa Seclina 100,00 14,33 diners 

CL 93, f. 137v-141r 1375-VI-11 violari Miquel Aulina Franciac Pere Serra Hostalric 140,00 14,28 diners 

CL 93, f.127r-130r 1375-VI-11 violari Ramon Bruguera   Guillem Vives2 SFG 210,00 14,28 diners 

CL 93, f. 142v-145v 1375-VI-11 violari Francesc Cendra Caldes (Vilarnau) Vicenç Ferret Caldes 70,00 14,28 diners 

CL 93, f.132r-136r 1375-VI-23 violari Pere Feliu Caldes (Gotarra) Pere Serra Hostalric 315,00 14,28 diners 
CL 93, f. 146v-150r 1375-VI-23 violari Bernat Banyut Caldes 

(Serramala) 
Pere Serra Hostalric 315,00 14,28 diners 

CL 101, f. 6v-9r 1375-VII-21 violari Pere Martorell Franciac Pere Serra Hostalric 140,00 14,28 diners 
CL 101, f. 10v-12v 1375-VII-21 violari Francesc Oloart Caldes (Vilarnau) Vicenç Ferret Caldes 100,00 14,33 diners 
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CL 101, f. 1r-5v 1375-VII-21 violari Francesc Cendra Caldes (Vilarnau) Vicenç Ferret Caldes 70,00 14,28 diners 
CL 101, f. 13r-15r 1375-IX-10 violari Pere Valencs Santa Seclina Berenguer Ferrer Llagostera 54,00 14,19 diners 
CL 101, f. 20r-22v 1375-IX-13 violari Pere Guerau2 Riudellots Pere Serra Hostalric 200,00 14,30 diners 
CL 101, f. 24r-26v 1375-IX-18 violari Ramon Cendra vila Caldes Guerau Torrent Caldes 70,00 14,28 diners 
CL 101, f. 28r-30v 1375-IX-18 violari Ramon Boïga vila Caldes Pere Jofre Girona 600,00 14,27 diners 
CL 101, f. 34v-37r  1375-X-01 violari Francesc 

Teixidor 
Cassà (Perles) Guillem Pons Cassà (Esclet) 50,00 14,33 diners 

CL 101, f. 31v-33v 1375-X-01 violari Pere Mata Llagostera Pere Matamala Cassà 140,00 14,28 diners 
CL 101, f. 37v-40v 1375-X-01 violari Ramon Baloll Llagostera Pere Serra Hostalric 200,00 15,00 diners 
CL 101, f. 41v-45r 1375-X-01 violari Pere Boïga vila Caldes Pere Serra Hostalric 420,00 15,00 diners 
CL 101, f. 56r-59r 1375-XI-12 violari Francesc Talteull Sant Dalmai Pere Serra Hostalric 200,00 14,30 diners 
CL 101, f. 46v-54v 1375-XI-12 violari Jaume Ferrer Vilobí Pere Serra Hostalric 210,00 14,28 diners 
CL 101, f. 60v-63r 1375-XI-12 violari Guillem Vives4 

Demont 
Franciac Pere Serra Hostalric 210,00 14,28 diners 

CL 101, f. 67v-70r 1375-XI-20 violari Ramon Guila Franciac Pere Serra Hostalric 100,00 14,33 diners 
CL 101, f. 64r-66v 1375-XI-20 violari Guerau Becs Caldes (Vilarnau) Ramon Seguer Caldes 52,50 14,28 diners 
CL 101, f.71r-74r 1375-XI-26 violari Arnau Riera Cassà Francesc Mir Barcelona 500,00 14,30 diners 
CL 101, f.78v-80v 1375-XII-17 violari Pere Martorell Franciac Bernat Morell Franciac 100,00 14,33 diners 
CL 101, f.75r-78r 1375-XII-17 violari Guillem Senyeric Riudellots Berenguer Ferrer Llagostera 308,00 14,28 diners 
CL 101, f.80v-82v 1375-XII-17 violari Francesc Cendra Caldes (Vilarnau) Saura Olot Caldes 

(Serramala) 
100,00 14,33 diners 

CL 101, f.102-103v 1376-IV-21 violari Berenguer Mir Riudarenes Berenguer Bertí Vallcanera 130,00 14,30 diners 

CL 101, f. 103v-106r 1376-V-11 violari Pere Bosc3 
Demont 

Franciac Saura Olot Caldes 
(Serramala) 

132,00 14,29 diners 

CL 101, f. 108r-110r 1376-V-11 violari Bernat Martí Caldes (Vilarnau) Pere Serra Hostalric 100,00 14,33 diners 
CL 101, f. 111v-113r 1376-V-22 violari Vicenç Ferret   Francesc Pujada SFG 154,00 14,28 diners 
CL 101, f. 114v-117r 1376-VI-09 violari Ramon Boïga vila Caldes Bernat Bertí Vallcanera 100,00 14,33 diners 
CL 57, f. 1r-4v:  1376-VI-11 violari Pere Bosc vila Caldes Bernat Sabater Caldes 100,00 14,33 diners 
CL 101, f. 124v-127r 1376-VII-02 violari Ramon Granell2 Blanes Pere Serra Hostalric 130,00 14,26 diners 

CL 101, f. 121r-123v 1376-VII-02 violari Pere Borrell vila Caldes Pere Serra Hostalric 251,00 14,25 diners 

CL 101, f. 128v-130r 1376-VII-07 violari Pere Mogef Franciac Pere Serra Hostalric 210,00 14,28 diners 

CL 101, f. 131v-135r 1376-IX-22 r.mixta Pere Marquès Caldes (Coll) Ramon Granell2 Caldes 300,00 9,66 diners 
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CL 101, f. 137r-139r 1376-XI-03 violari Guillem 
Coromina 

vila Caldes Guerau Torrent Caldes 70,00 14,28 diners 

CL 101, f. 140v-142v 1376-XII-08 violari (...) Caldes 
(Serramala) 

Bernat Morell Franciac 100,00 14,33 diners 

CL 101, f. 142v-146r 1377-I-12 violari Guillem Fort Caldes 
(Serramala) 

Pere Mata SAS 100,00 14,33 diners 

CL 101, f. 147r-149r 1377-II-16 violari Pere Duran2 Caldes (Riurans) Francesc Pujada SFG 100,00 14,33 diners 

CL 101, f. 150r-152v 1377-IV-03 violari Pere Riera Caldes 
(Aiguabona) 

Bernat Olivera Sils 100,00 14,33 diners 

CL 101, f. 153v-156v 1377-VII-07 violari Arnau Martí Cassà Venguda Salelles Cassà (Perles) 200,00 14,30 diners 

CL 104, f. 2r-4v 1377-XII-02 violari Francesc Cendra Caldes (Vilarnau) Francesc Pujada SFG 70,00 14,28 diners 

CL 104, f. 5v-8r 1377-XII-07 violari Bernat Palauet Llagostera Pere Guanecs Riudarenes 140,00 14,28 diners 

CL 104, f. 9r-12r 1378-I-11 violari Vidal Goltresa Vilobí Pere Vives Girona 210,00 14,28 diners 

CL 104, f. 13r-16r 1378-I-14 violari Brunissenda 
Oloart 

Caldes (Vilarnau) Sança Olot Caldes 
(Serramala) 

100,00 14,33 diners 

CL 104, f. 17r-19v 1378-I-15 violari Pere Bartomeu2 Cassà (Perles) Venguda Salelles Cassà (Perles) 50,00 14,33 diners 

CL 104, f. 20v-23v 1378-I-25 violari Guillem Ravelí Llagostera Guillem Vives2 SFG 700,00 14,28 diners 

CL 104, f. 25r-27v 1378-I-30 violari Bernat Oliba Caldes (Riurans) Guerau Torrent Caldes 80,00 14,50 diners 

CL 104, f. 28v-31r 1378-II-15 violari Pere Perpinyà2 Cassà (Esclet) Guillem Ros Cassà (Serinyà) 100,00 14,33 diners 

CL 104, f. 32r-34v 1378-III-01 violari Mateu Vives Franciac Bernat Morell Franciac 130,00 14,29 diners 

CL 104, f. 39v-41v 1378-IV-05 violari Guillem Gil Cassà (Esclet) Guillem Ros Cassà (Serinyà) 50,00 14,33 diners 

CL 104, f. 35v-39r 1378-IV-05 censal m. Arnau Torrent Cassà (Serra) Elvira Groart Cassà (Esclet) 700,00 7,21 diners 
CL 104, f. 42v-44v 1378-VI-07 violari Arnau Roure Llagostera 

(Ganics) 
Guillem Tallades SFG 120,00 14,30 diners 

CL 104, f. 49r-53r 1378-VIII-03 r.mixta Pere Ricard Franciac Pere Conill Franciac 157,00 9,65 diners 

CL 104, f. 45v-48r 1378-VIII-08 violari Guillema Rosers vila Caldes Saura Olot Caldes 
(Serramala) 

100,00 14,33 diners 

CL 104, f. 58r-60v 1378-IX-05 violari Guillem Fort Caldes 
(Serramala) 

Pere Seyols Llagostera 
(Panedes) 

200,00 14,30 diners 

CL 104, f. 61v-64r 1378-IX-21 violari Pere Miró2 SAS Pere Vives Girona 210,00 14,30 diners 

CL 104, f. 65r-67v 1378-IX-21 violari Bernat Vives Llagostera Guillem Vives2 SFG 260,00 14,29 diners 

CL 104, f. 69r-71v 1378-X-01 violari Pere Cifre Llagostera 
(Vilabella) 

Pere Vidal de 
Llobatera 

Llagostera 210,00 14,28 diners 
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CL 104, f. 73r-75r 1378-X-14 violari Antoni Puigaspre vila Caldes Pere Eixandri Caldes 200,00 14,30 diners 

CL 104, f. 76v-78r 1378-X-25 censal m. Jaume Parera Aiguaviva Guillem Vall·llobera Cassà (Perles) 50,00 7,16 diners 

CL 104, f. 81r-83r 1378-XI-29 violari Joan Provençal Caldes 
(Aiguabona) 

Pere Mata SAS 200,00 14,30 diners 

CL 104, f. 84v-87r 1378-XI-29 violari Pere Miró Llagostera Pere Seyols Llagostera 
(Panedes) 

200,00 14,30 diners 

CL 104, f.93v-95v 1378-XII-20 violari Joan Muga Caldes 
(Serramala) 

Pere Eixandri Caldes 100,00 14,33 diners 

CL 104, f. 87v-89v 1378-XII-20 violari Pere Perpinyà Caldes (Vilarnau) Francesc Alagot Cassà 350,00 14,28 diners 

CL 104, f.91r-92v 1378-XII-20 violari Bernat Oliba Caldes (Riurans) Guerau Torrent Caldes 60,00 14,00 diners 

CL 104, f.96v-99r 1378-XII-20 violari Bernat Revelí Cassà (Vilabella) Guillem Vives3 Girona 150,00 14,30 diners 

CL 104, f.100r-102v 1379-I-31 violari Pere Riera Caldes 
(Aiguabona) 

Pere Mata SAS 200,00 14,30 diners 

CL 104, f.103v-105v 1379-II-21 violari Bernat Llobet2 Cassà (Cursana) Bernat Quintana Cassà 84,00 14,28 diners 

CL 104, f.106r-108r 1379-IV-25 violari Jaume Fonollar Cassà (Ventalló) Guillem Barnés Cassà 200,00 14,30 diners 

CL 104, f.109r-111r 1379-V-16 violari Pere Comabella Vilobí Dolça Albertí Girona 50,00 14,33 diners 

CL 104, f.112r-114v 1379-V-30 violari Jaume Pere Aiguaviva Guillem Vives2 SFG 210,00 14,28 diners 

CL 104, f.115v-118r 1379-VI-01 violari Bernat Carrera vila Caldes Guillem Vives2 SFG 210,00 14,28 diners 

CL 104, f.119r-121r 1379-VIII-01 violari Pere Pradell Caldes 
(Aiguabona) 

Pere Mata SAS 100,00 14,33 diners 

CL 104, f.127v-129r 1379-VIII-01 violari Pere Noguera2 Cassà (Perles) Guillem Vall·llobera Cassà (Perles) 100,00 14,33 diners 

CL 104, f.122r-124r 1379-VIII-01 violari Pere Bartomeu2 Cassà (Perles) Venguda Salelles Cassà (Perles) 140,00 14,28 diners 

CL 104, f.133r-135r 1379-X-24 violari Francesc Cendra Caldes (Vilarnau) Pere Serra2 Riudellots 140,00 14,28 diners 

CL 104, f.136v-138r 1379-X-27 violari Pere Mogef Franciac Antoni Campdargila SFG 100,00 14,33 diners 

CL 104, f.139r-141r  1379-X-27 violari Pere Domènec Cassà (Parades) Vengut Calvell Cassà 100,00 14,33 diners 

CL 104, f.142r-144v 1379-X-27 violari Joan Oloart Caldes (Vilarnau) Guillem Vives2 SFG 105,00 14,28 diners 

CL 104, f.146r-148v 1379-XI-13 violari Bernat Benjamí Caldes (Mata) Guillem Vives2 SFG 250,00 13,70 diners 
CL 104, f.149r-151v 1379-XI-21 violari Joan Provençal Caldes 

(Aiguabona) 
Venguda Salelles Cassà (Perles) 100,00 14,33 diners 

  1380-I-31 censal m. Pere Mora Franciac Lluís Carbonell Girona 500,00 2,50 diners 
CL 104, f.166v-169v 1380-V-28 violari Bernat Esteve Caldes (Rosers) Guillem Vives2 SFG 120,00 14,30 diners 
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CL 104, f.163r-165v 1380-V-28 violari Ramon Amip Riudarenes Berenguer Bertí Vallcanera 100,00 14,33 diners 
CL 104, f.152r-154v 1380-VIII-20 violari Bernat Pujada2 vila Caldes Guillem Vives2 SFG 100,00 14,33 diners 
CL 104, f.156r-159r 1380-VIII-20 violari Pere Pons vila Caldes Ramon Siuradell Sils 200,00 14,30 diners 
CL 107, s.f. 1380-VIII-27 violari Pasqual Dorca Caldes (Rosers) Bernat Vives Girona 176,00 14,27 diners 
CL 107, s.f. 1380-VIII-29 r.mixta Ramon Port vila Caldes Bernat Vives Girona 2000,00 10,78 diners 
CL 107, s.f. 1380-X-22 violari Pere Duran2 Caldes (Riurans) Guillem Noguera Santa Seclina 

(Devall) 
150,00 14,00 diners 

CL 107, s.f. 1380-X-30 violari Bernat Esteve Caldes (Rosers) Guillem Vives2 SFG 120,00 14,27 diners 
CL 107, s.f. 1380-XI-13 violari Arnau Benjamí Caldes (Mata) Guillem Vives2 SFG 240,00 14,28 diners 
CL 107, s.f. 1380-XI-20 censal m. Ramon Pere Cassà (Esclet) Pere Frigola Cassà (Esclet) 100,00 5,00 diners 
CL 107, s.f. 1380-XII-17 violari Pere Pons vila Caldes Francesc Pujada SFG 105,00 14,28 diners 
CL 107, s.f. 1380-XII-28 violari Joan Oloart Caldes (Vilarnau) Jaume Miquel SFG 105,00 14,28 diners 
CL 107, s.f. 1381-I-11 violari Joan Oloart Caldes (Vilarnau) Esteve Llorenç Caldes 100,00 14,33 diners 
CL 107, s.f. 1381-I-24 violari Bernat Riera2 Caldes 

(Aiguabona) 
Ramon Siuradell Sils 100,00 14,33 diners 

CL 107, s.f. 1381-II-06 violari Francesc 
Fornaca 

vila Caldes Ramon Siuradell Sils 50,00 14,33 diners 

CL 107, s.f. 1381-II-06 violari Pere Terradeller Franciac Ramon Siuradell Sils 100,00 14,33 diners 
CL 107, s.f. 1381-II-21 violari Joan Provençal Caldes 

(Aiguabona) 
Francesc Ferrer Caldes (Vilarnau)     diners 

CL 101, f. 50r-52v  1381-II-25 violari Francesc Cendra Caldes (Vilarnau) Ramon Siuradell Sils 50,00 14,33 diners 
CL 107, s.f. 1383-IV-04 violari Arnau Benjamí Caldes (Mata) Pere Riuclar Caldes 100,00 14,33 diners 
CL 109 s.f. 1383-IX-01 violari Guillem Ros Cassà Francesc Alagot Cassà 400,00 14,30 diners 
CL 109 s.f. 1383-X-05 r.mixta Guillem Om Caldes (Mata) Guillem Serra Girona 310,00 8,17 diners 
CL 109 s.f. 1383-X-26 violari Bartomeua Baula vila Caldes Bernat Vives Girona     diners 
CL 109 s.f. 1383-XII-12 censal m. Guillem Vives4 

Demont 
Franciac Pere Conill Franciac 300,00 6,60 diners 

CL 109 s.f. 1384-I-04 censal m. (...)   (...)   200,00 7,14 diners 
CL 109 s.f. 1384-I-25 violari Nicolau Noguera vila Caldes Bernat Vives Girona     diners 
CL 109 s.f. 1384-I-29 violari Antoni Badós vila Caldes Bernat Vives Girona 100,00 14,33 diners 
CL 109 s.f. 1384-II-16 censal m. Pere Manló Bescanó Jaume Cauçada Caldes 

(Riudellots) 
330,00 7,00 diners 

CL 109 s.f. 1384-II-16 r.mixta Nicolau Vives vila Caldes Miquel Casesnoves Caldes 340,00 10,70 diners 
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CL 109 s.f. 1384-III-09 violari Joan Muga Caldes 
(Serramala) 

Bartomeu Fuirac Caldes 100,00 14,33 diners 

CL 111, s.f. 1385-I-16 r.mixta Dalmau Palauet   Antoni Avinent Caldes 440,00 9,43 diners 
CL 111, s.f. 1385-I-24 violari Pere Marquès Caldes (Coll) Pere Eixandri Caldes 100,00 14,33 diners 
CL 111, s.f. 1385-II-07 violari Sibil·la Badós vila Caldes Bartomeu Fuirac Caldes 315,00 14,28 diners 
CL 111, s.f. 1385-II-07 violari Bernat Carbonell Franciac Jaume Cauçada Caldes 

(Riudellots) 
100,00 14,33 diners 

CL 111, s.f. 1385-II-22 violari Arnau Granell vila Caldes Pere Riuclar Caldes 100,00 14,33 diners 
CL 111, s.f. 1385-II-22 violari Bernat Coc Caldes 

(Serramala) 
Bartomeu Fuirac Caldes 100,00 14,33 diners 

CL 111, s.f. 1385-III-02 violari Arnau Franquesa 
Demont 

Caldes Pere Eixandri Caldes 100,00 14,33 diners 

CL 111, s.f. 1385-III-13 violari Pere Domingo Cassà (Bellpla) Jaume Olzinelles Girona 210,00 14,28 diners 
CL 111, s.f. 1385-III-14 violari Esteve Rosers vila Caldes Pere Riuclar Caldes 210,00 14,28 diners 
CL 111, s.f. 1385-III-27 violari Bernat Coromina Cassà (Esclet) Pere Riuclar Caldes 100,00 14,33 diners 
CL 111, s.f. 1385-III-27 violari Bernat Puig Caldes (Riurans) Pere Guiu Llagostera 100,00 14,33 diners 
CL 111, s.f. 1385-III-27 censal m. Pere Terradeller Franciac Bernat Morell Franciac 100,00 7,16 diners 
CL 111, s.f. 1385-III-28 violari Bernat Geribert vila Caldes Pere Eixandri Caldes 50,00 14,33 diners 
CL 111, s.f. 1385-IV-10 violari Pere Pons vila Caldes Bernat Vives Girona 100,00 14,33 diners 
CL 111, s.f. 1385-VI-09 censal m. Guillem Ferrer4 Franciac Bernat Morell Franciac 1000,00 7,15 diners 
CL 111, s.f. 1385-VI-26 r.mixta Guillem 

Coromina 
vila Caldes Antoni Miralpeix   340,00 11,90 diners 

CL 111, s.f. 1385-IX-11 violari Bernat Cifre Caldes (Riurans) Bartomeu Fuirac Caldes 50,00 14,33 diners 
CL 111, s.f. 1385-XI-05 censal m. Esteve Puig vila Caldes Guillema Ramon Girona 350,00 7,14 diners 
CL 111, s.f. 1385-XI-18 violari Guillem 

Coromina 
vila Caldes Guillem Vives3 Girona 260,00 14,29 diners 

CL 111, s.f. 1385-XI-18 violari Marial Mas Franciac Cèlia Cauçada Caldes 
(Riudellots) 

100,00 14,33 diners 

CL 111, s.f. 1385-XI-21 violari Bernat Tallada Girona Jaume Olzinelles Girona 420,00 14,28 diners 
CL 111, s.f. 1386-I-15 censal m. Guillem Joher Riudellots Esteve Puig Caldes 350,00 7,14 diners 
CL 111, s.f. 1386-I-29 r.mixta Arnau Florit vila Caldes Vicenç Ferret Caldes 200,00 9,67 diners 
CL 111, s.f. 1386-II-03 censal m. Jaume Vidal  Salitja Bernat Morell Franciac 100,00 7,14 diners 
CL 111, s.f. 1386-II-12 censal m. Pere Conill Franciac Bernat Morell Franciac 200,00 7,14 diners 
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CL 111, s.f. 1386-III-14 violari Joan Muga Caldes 
(Serramala) 

Bartomeu Fuirac Caldes 60,00 14,30 diners 

CL 111, s.f. 1386-IV-06 violari Ramon Granell vila Caldes Antoni Avinent Caldes 210,00 14,28 diners 
CL 111, s.f. 1386-VI-18 censal m. Pere Arrufat Fornells Esteve Puig Caldes 315,00 6,80 diners 
CL 115, s.f. 1386-VIII-20 violari Guillem 

Cantallops 
vila Caldes Guillem Pradell Caldes 100,00 14,33 diners 

CL 115, s.f. 1386-VIII-20 censal m. Pere Arrufat Fornells Pere Galceran Caldes 210,00 7,14 diners 
CL 115, s.f. 1386-IX-21 violari (...) Santa Seclina Guillem Noguera Santa Seclina 

(Devall) 
130,00 14,28 diners 

CL 115, s.f. 1386-XII-17 censal m. (...) vila Caldes Ramona Geronès Caldes 224,00 7,14 diners 
CL 115, s.f. 1386-XII-22 violari Pere Perpinyà Caldes (Vilarnau) Bartomeu Fuirac Caldes 50,00 14,33 diners 
CL 115, s.f. 1386-XII-28 violari Pere Mogef Franciac Jaume Olzinelles Girona 105,00 14,28 diners 
CL 115, s.f. 1387-I-07 violari Ramon Geronès Franciac Jaume Olzinelles Girona 100,00 14,33 diners 
CL 115, s.f. 1387-II-12 r.mixta Narcís Campdorà Santa Seclina Antoni Avinent Caldes 200,00 9,67 diners 
CL 115, s.f. 1387-II-27 violari Bernat Morell Franciac Jaume Morell Franciac     diners 
CL 115, s.f. 1387-III-18 violari Nicolau Maimir Caldes (Riurans) Guillem Vives3 Girona 105,00 14,28 diners 
CL 115, s.f. 1387-III-20 violari (...) vila Caldes Pere Eixandri Caldes 100,00 14,33 diners 
CL 115, s.f. 1387-IV-04 censal m. Esteve Puig vila Caldes Jaume Olzinelles Girona 200,00 7,50 diners 
CL 115, s.f. 1387-V-17 censal m. Esteve Puig vila Caldes Jaume Olzinelles Girona 280,00 7,14 diners 
CL 115, s.f. 1387-V-23 censal m. Pere Vivesses Caldes (Vilarnau) Francesc Mateu SCA 210,00 7,14 diners 
CL 117, f. 5v-9r 1387-V-23 censal m. Pere Pons vila Caldes Francesc Mateu SCA 210,00 7,14 diners 
CL 117, f. 10v-13v 1387-V-27 censal m. Pere Manló3 Caldes (Vilarnau) Francesc Mateu SCA 335,00 7,16 diners 
CL 117, f. 14r-16r 1387-V-28 violari Bernat Cifre Caldes (Riurans) Pere Eixandri Caldes 100,00 14,33 diners 
CL 117, f. 17v-20v 1387-V-28 censal m. Nicolau Noguera vila Caldes Guillem Vives3 Girona 600,00 7,16 diners 
CL 117, f. 25r-27r 1387-VI-14 violari Joan Provençal Caldes 

(Aiguabona) 
Bartomeu Fuirac Caldes 100,00 14,33 diners 

  1387-VII-29 r.mixta Bernat Amalric vila Caldes Bartomeu Gracià Girona 140,00 9,64 diners 
CL 117, f. 28r-30r 1387-IX-02 violari Guillem Oriol Caldes (Rosers) Guillem Noguera Santa Seclina 

(Devall) 
50,00 14,33 diners 

CL 117, f. 34r-36v 1387-IX-02 violari Pere Aulina Caldes 
(Cantallops) 

Guillem Vives3 Girona 105,00 14,28 diners 

  1387-IX-02 censal m. Bernat Carrera vila Caldes (...) Caldes 335,00 7,16 diners 
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  1387-IX-16 violari Guillem Cili Franciac Cèlia Cauçada Caldes 
(Riudellots) 

150,00 14,30 diners 

CL 117, f.44(b)v 46r-47r 1387-IX-21 violari Arnau Bassa Cassà (Serinyà) Guillem Vives3 Girona 105,00 14,28 diners 

CL 564, f. 9v-12v 1387-IX-21 violari Pere Perpinyà Caldes (Vilarnau) Bartomeu Fuirac Caldes 50,00 14,33 diners 
CL 117, f.40r-41v 1387-IX-21 violari Guerau Granell vila Caldes Pere Eixandri Caldes 100,00 14,33 diners 

CL 564, f. 1r-2r 1387-IX-21 violari Pere Noguera3 vila Caldes (...)   135,00 13,50 diners 

CL 117, f.42v-44v 1387-IX-21 violari Pere Mogef Franciac Jaume Olzinelles Girona 560,00 10,71 diners 

CL 564, f. 13r-18v 1387-IX-21 r.mixta Galceran de 
Cruïlles 

vila Caldes Guillem Vives3 Girona 700,00 7,14 diners 

CL 117, f.52v-57v 1387-IX-21 censal m. Francesc Ferrer Caldes (Vilarnau) Berenguer Bertí Vallcanera 100,00 14,33 diners 

  1387-X-07 censal m. Joan Oloart Caldes (Vilarnau) Pere Ferrer Blanes 500,00 7,13 diners 
CL 117, f.69r-71r 1388-I-10 violari Pere Vivesses Caldes (Vilarnau) Bartomeu Fuirac Caldes 112,00 14,28 diners 

CL 117, f. 72r-73r 1388-I-20 violari Joan Oloart Caldes (Vilarnau) Jaume Olzinelles Girona 105,00 14,28 diners 

CL 117, f. 76v-78v 1388-I-28 violari Ramon Granell vila Caldes Galceran de Cruïlles Caldes 50,00   diners 
CL 117, f.88r 1388-I-28 censal m. (...)   Jaume Olzinelles Girona 70,00 14,28 diners 
  1388-II-05 violari Francesc Pla vila Caldes Jaume Olzinelles Girona 100,00 14,33 diners 
  1388-III-09 violari Francesc Ferrer Caldes (Vilarnau) Pere Eixandri Caldes 50,00 14,33 diners 
  1388-III-12 r.mixta Bernat Carrera vila Caldes Bartomeu Fuirac Caldes 300,00 9,70 diners 
  1388-III-23 violari Bernat Carrera vila Caldes (...)   105,00 14,28 diners 
CL 117, f.99r-103v 1388-IV-02 censal m. Pere Riuclar vila Caldes Pere Sicarts SCA 560,00 7,14 diners 

CL 117, f.s. 2 1388-IV-22 violari Pere Manló2 Caldes 
(Folgueroles) 

Pere Eixandri Caldes 100,00 14,33 diners 

CL 117, f.104r-106r 1388-V-01 censal m. Bernat Miró vila Caldes Pere Riuclar Caldes 560,00 7,14 diners 

CL 117, f.94r-98r 1388-V-20 violari Guillem 
Cantallops 

vila Caldes Jaume Olzinelles Girona 100,00 14,33 diners 

  1388-VIII-10 violari Francesc Dalmau Cassà (Verneda) Guillem Vives3 Girona 182,00 14,10 diners 
CL 117, f.106v-109v 1388-VIII-17 violari Francesc Pla vila Caldes Berenguer Ros Girona 200,00 14,30 diners 

CL 117, f.110r-112v 1388-IX-09 violari Ramon Mora2 vila Caldes Joan Serra Hostalric 100,00 14,33 diners 

  1388-X-19 violari Pere Llobet2 vila Caldes Pere Eixandri Caldes 100,00 14,33 diners 
  1388-X-27 censal m. Galceran de 

Cruïlles 
vila Caldes Cèlia Padró Canet 310,00 7,00 diners 
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CL 117, f.113r-115v 1388-XI-06 violari Pere Perpinyà Caldes (Vilarnau) Guillem Vives2 SFG 105,00 14,28 diners 

CL 117, f.116v-120v 1389-VI-11 censal m. Guillem Cili Franciac Cèlia Cauçada Caldes 
(Riudellots) 

200,00 7,04 diners 

 CL 122, f.1r-6r 1390-IX-09 censal m. Guillem Cili Franciac Bernat Morell Franciac 200,00 5,00 diners 

CL 122, f.9v-11v 1390-IX-16 violari Guillem Eixandri Caldes (Vilarnau) Jaume Olzinelles Girona 105,00 14,28 diners 

CL 122, f.17r-19v 1390-X-05 violari Ramon Mora Franciac Bernat Morell Franciac 100,00 14,33 diners 

CL 122, f.13v-15v 1390-X-26 violari Bernat Bartomeu Caldes (Muga) Cèlia Cauçada Caldes 
(Riudellots) 

120,00 14,30 diners 

CL 122, f.21r-23v 1390-XI-16 violari Guillem Cili Franciac Bernat Baula Caldes 100,00 14,33 diners 

CL 122, f. 24r-27v 1390-XII-05 violari Guillem Cili Franciac Berenguer Ros Girona 160,00 14,29 diners 

CL 122, f. 28r-30r 1391-I-02 violari Ramon Mora Franciac Jaume Olzinelles Girona 35,00 14,28 diners 

CL 122, f.77v-80v 1391-II-01 violari Ramon Cendra vila Caldes Bartomeu Fuirac Caldes 50,00 14,33 diners 

CL 122, f.73v-76r 1391-II-03 violari (...)   Jaume Olzinelles Girona 70,00 14,28 diners 

CL 122, f. 31v-33v 1391-II-17 violari Arnau Pastorell Caldes (Vilarnau) (...) Riudellots 70,00 14,28 diners 

CL 122, f. 35r 1391-II-24 violari Pere Morell Franciac (...) Caldes 
(Riudellots) 

105,00 14,28 diners 

CL 122, f. 38r-41v 1391-V-08 censal m. Guillem Marimon vila Caldes Nicolau Vives Vallcanera 2000,00 5,00 diners 
CL 122, f. 43r-45v 1391-VI-05 violari Magna Mas   Cèlia Cauçada Caldes 

(Riudellots) 
70,00 14,28 diners 

CL 122, f. 47r-50v 1391-VII-31 violari Pere Mogef Franciac Arnau Morell   210,00 14,28 diners 

CL 122, f.51r-53v 1391-VIII-20 violari Bernat Geribert vila Caldes Pere Domingo Girona 350,00 14,30 diners 
CL 122, f.55r-58v 1391-IX-02 censal m. Pere Duran vila Caldes Nicolau Vives Vallcanera 600,00 5,00 diners 
CL 122, f.59r-61v 1391-IX-04 violari Guillem Pradell Caldes 

(Aiguabona) 
Antoni Vivoles Caldes 140,00 14,28 diners 

CL 122, f.63r-65v 1391-IX-14 violari Pere Terradeller Franciac Guerau Becs Vidreres 50,00 14,33 diners 
CL 122, f.85r-88r 1391-X-29 violari Guillem Cassà Vidreres Guillem Llobet2 Girona 100,00 14,33 diners 
CL 122, f.67r-69v 1391-XI-06 violari Pere Mir2 Caldes (Rosers) Pere Riuclar Caldes 120,00 14,86 diners 
CL 122, f.81v-84v 1392-IV-29 violari (...)   Jaume Olzinelles Girona 105,00 14,28 diners 
CL 122, f.123v-126v 1392-V-01 violari (...)   Jaume Algarts   105,00 14,28 diners 
CL 122, f.119r-123r 1392-IX-20 censal m. (...) vila Caldes Pere Duran2 Caldes 100,00 5,00 diners 

CL 122, f.89v-93r 1392-XI-27 violari Pere Pons vila Caldes Bernat Creixell Llagostera 
(Ganics) 

200,00 14,30 diners 
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CL 122, f.94v-97v 1392-XII-16 violari Pere Aulina2 Caldes 
(Aiguabona) 

Bernat Baula Caldes 105,00 14,28 diners 

CL 122, f.103v-106v 1393-I-07 violari Guillem Cili Franciac Pere Serra3 Girona 100,00 14,33 diners 
CL 122, f.108r-111v 1393-I-07 violari (...)   Jaume Llobet Girona 100,00 14,33 diners 

CL 122, f.99r-101v 1393-I-30 violari Guillem Cili Franciac Ramon Murta Sant Martí 
Sapresa 

110,00 14,28 diners 

CL 122, f.116vr-118v 1393-II-10 violari (...) Caldes (Vilarnau) Bernat Baula Caldes 100,00 14,33 diners 

CL 561, f.1r-4r 1394-XI-29 violari Guillem Ferrer3 Franciac Cèlia Cauçada Caldes 
(Riudellots) 

300,00 14,30 diners 

CL 561, f.5r-8r 1395-I-26 violari Ramon Aimeric Franciac Ramon Murta Sant Martí 
Sapresa 

100,00 14,33 diners 

CL 561, f.9r-12r 1395-III-02 violari Arnau Pastorell Caldes (Vilarnau) Bernat Teixidor Girona 50,00 14,33 diners 
CL 561, f.13r-15v 1395-X-05 violari Bernat Carrera vila Caldes Bernat Vives Girona 105,00 14,28 diners 
CL 561, f.16r-19v 1395-XI-03 censal m. Guillem Cili Franciac Bernat Morell Franciac 500,00 5,00 diners 
CL 561, f.20v-23v 1395-XI-29 censal m. Guillem Pradell2 Caldes (Vilarnau) Guillem Vives3 Girona 300,00 7,16 diners 

Font: Elaboració pròpia a partir de la sèrie notarial de Caldes-Llagostera (AHG). 
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APÈNDIX 2. GRÀFICS. 
 
Gràfic 1. Disponibilitat de dades a les sèries notarials de l’AHG (mesos documentats) 
 
Subgràfic 1. Caldes de Malavella dins la sèrie Caldes-Llagostera (AHG) 
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Subgràfic 2. Cassà de la Selva dins la sèrie Caldes-Llagostera i Cassà (AHG) 
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Subgràfic 3. Monells (AHG) 
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Subgràfic 4. Corçà (AHG) 
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Subgràfic 5. Sant Feliu de Guíxols (AHG) 
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APÈNDIX 3. ANNEX DOCUMENTAL 
 

NORMES D’EDICIÓ 
 
El criteri bàsic de l’edició ha estat el respecte a l’original. El text en llatí és editat en lletra 
rodona. El text en català és editat en lletra cursiva. S’han adoptat les normes següents: 
- L’absència d’una part del text, espai en blanc, o il·legibilitat, s’indica amb punts suspensius 
entre parèntesis. 
- Les repeticions o errades per part de l’escrivà s’indiquen entre claudàtors. 
- Les paraules o lletres afegides per part de l’editor s’indiquen entre claudàtors. 
- En català, es desenvolupen les abreviatures segons les normes actuals. L’abreviatura Barchn 
ha estat desenvolupada com a Barcelona. Tant en els fragments llatins com els catalans les 
unitats monetàries han estat abreviades de la següent manera: l. = lliures; s. = sous; d =diners; 
b. = barcelonesos/es, excepte en els casos on la paraula no consta abreviada al text o en 
expressions com omnes denarios. 
- S’usen les majúscules i les separacions de paraules segons les normes actuals. 
- En els textos en català, s’usen les normes d’accentuació, sempre que ho requereixi la 
comprensibilitat, segons les normes actuals.  
- S’ha procurat mantenir les grafies de l’original, àdhuc les dobles consonants inicials.  
- S’ha regularitzat l’ús de la u i de la v. En els fragments llatins, la i llarga s’ha transcrit com a i, 
mentre que en els catalans, s’ha normalitzat l’ús de la i de la j.  
- Les particularitats del text o del foli, text ratllat, o notes dorsals, s’indiquen amb nota a peu de 
document. 

 
1. 

 
Nomenament d’oficial 
1346-8-7, Caldes de Malavella  
AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 29, f.85v-86r 

Ferrarius de Lagustaria, miles, procurator legitimo constitutus a nobili 
viro domino Petro de Montecatheno, nomine procuratorio quo supra, comisit 
officium sagionie Guillelmo Huluardi, ville de Calidis, ita quod ipse Guillelmus 
Huluardi sit sagio curie de Calidis et faciat et facere teneatur omnes illas 
iusticias et executiones in quibus teneantur, et quas fieri debent et consuete 
sunt fiere per sagionem et teneatur dare ius et iusticiam cuilibet petenti, prout 
de suo erit officio et teneat et tenere debeat secretum curie, prout teneri debeat 
et tenetur et prout fuerit ei iniuctum, et tradat et deliberet et tradere et deliber et 
tradere et deliberare teneatur1 totum ius pertinens curie2 que ad manus suas 
pervenerit, comodum dicti nobilis et curie sue predicte, iuxta posse tractet et 
tractare teneatur. Et in comodum evitet et evitare debeat. Et etiam in predicto 
officio sagionie et curie predicte sit bonus, fidelis et legalis in omnibus et per 
omnia. Predictum itaque officium sagionie eidem Guillelmo comisit dum tum 
dicto nobili aut michi placuiter et non ultra. Et sit promitens predicta omnia et 
singula rata et firma habere et cetera. Et dictus Guillemus Huluardi recipiens 
gratis dictum officium sagionie a dicto venerabili procuratorio sub dicto modo. Et 
promisit eidem venerabili procuratori quod ipse faciet omnes illas iusticias et 
executiones in quibus teneatur et qui fieri debeat et sunt contente per (...) 
sagionem dicte curie. Et tenebit3 ius et iusticiam cuilibet petenti in quantum 
fuerit de suo officio sagionie et secretum curie tenebit prout tenire debet, et sibi 
in secretum fuerit tenire et tradet et deliberabit bone et fideliter sine aliqua 
retentione totum ius pertinens curie et scribanie de Calidis, qua ad manus suas 
pervenerit comodum dicti nobilis4 tractabit et in comodum evitabit, et erit in dicto 
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officio bonus, fidelis et legalis in omnibus et per omnia. Et inde, obligavit 
persona et omnia eius bona ubiqua. Iuravit etiam per Deum et cetera. Predicta 
omnia et singula atendere et cetera. Et etiam inde fecit homagium et cetera 
dicto venerabili procuratori recipienti nomine dicti nobilis.  

Ffideiussores: Guillelmus Exandri, de Vilarnado et5, qui promiserunt 
tenire de predictis omnibus et cetera et obligaverunt utresque et cetera; 
renunciarunt et cetera; personas et omina eorum bona ubiqua; iurarunt et 
cetera.  

Testes: Bernardus Sunyerii, Gerunde et Bartholomeus Mas, de Calidis. 
 

1. A continuació, bene et fideliter sine re(...), interlineat.   2. A continuació, et scrivanie de Calidis, 

interlineat.   3. A continuació, ac dabit, interlineat.   4. A continuació,  iuxta posse, interlineat.   5. Espai 
buit. 

 
2. 

 
Definició de deutes 
1347-4-7, Caldes de Malavella  
AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 31, f.40v-41r 

Guillelmus de Prato, cellarie de Cassiano de Silva, per me et meos, 
gratis et ex certa scientia, absolvo et voco quitium, liberum et inmunem vos 
Arnaldum de Bexedos, parrochie de Riuoarenarum et vestros et omnia bona 
vestra generaliter (...) et singulis debitis, mutuis, comandis, firmanciis  et aliis 
quibuslibet contractibus et obligationibus quibus vos simil vel separatim michi 
teneremini vel etiam sitis qualitercumque obligatus cum cartis vel sine cartis 
usque ad hanc presentem diem. Ita quod michi et cetera; decrereto et cetera; 
immo et cetera. Prout melius et cetera; et si qua instrumenta et cetera;  
confitens me de predictis plenariam a vobis habuisse et recepisse 
satisfactionem. Renuncio et cetera.  
 Testes: Petrus de Recs, clerichus de Vitrariis et Agustinus Fusterii, ville 
de Calidis.  

 
3. 

 
Transportació d’un deute 
1347-4-24, Caldes de Malavella  
AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 31, f.40r-40v 

Guillelmus Vitalis, de Vilarnaldo, de Calidis, gratia et cetera, vendo et 
titulo venditione cedo vobis Petrus Boschi (...), ville de Caldes, generi meo, (...) 
omnia iura et acciones meas reales et personales et alia quascumque michi (...) 
pertinentes et pertinere debentes quoquomodo (...) heredem bonorum 
detentorem Petri Carbonelli, quondam, parrochie de Calidis, ratione et 
occasione nonaginta s.b., qui mihi in eodem manso debentur de illos centum 
solidos quos ipse defunctus michi debere recognovit cum instrumento debitorio 
inde facto kalendas octobris anno Domini millessimo trecentesimo 
quadragesimo primo, in posse notario subscripti. Pro quibusquidem centum 
solidos michi soluendis ipse defunctus in dicto instrumento obligavit michi 
specialiter unum eius campum terre qui est iuxta campum mansi Riera, prout in 
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dicto debitorio instrumento lacius continentur1. Quibus iuribus et actionibus 
possitis vos et vestri super predictis uti agere et experiri in iudicio et extra; 
convenire et reconvenire dictum heredem bonorum re detentorum dicti Petri 
Carboni, quondam, et eius bona nec non dictos XC solidos ab eodem et eius 
bona exhigere, petere, consequi et habere et apud vos retinere prout ego 
facere poteram ante huius modi instrumenti confectionem. Et etiam dictum 
campum terre tenere et expletare sub dicto modo quo ego facere poteram (...) 
et cetera. Et pro precio huius cessionis confiteor et recognosco a vobis 
habuisse et recepisse nonaginta solidos, quos a me recepistis in solutum pro 
rata illius quantitatis peccunie quam ego vobis debeo ratione dotis Margarite, 
uxoris vestra, filie mea; renuncio; et sit promitens predicta facere et cetera; Et 
obligo et cetera.  

Testes: Petrus Vitalis et Petrus Vives, ville de Calidis. 
1. A continuació, quod instrumentum, interlineat. 

 
4. 

Obligació d’actuar en el marc d’un procediment judicial 
1347-7-31, Caldes de Malavella  
AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 29, f.84r 

Berengarius Torra, de Franciacho, promisit tornare in posse curie de 
Calidis quindecem oves, inter oves et mutones, et quinque capras et septem 
porcos et porcas, infra quinque dies postquam per iudicem Calidarum cognitum 
fuerit quod aliis habeat melius ius in predictis animalibus quam ipse 
Berengarius Torra. En inde obligarunt et cetera; et notario et cetera.  

Fuit cancellatum de voluntatem et precepto discreto Guillelmi de Abbatia, 
iudicis Calidarum, eo quia probavuit quod dicta animalia sunt sua. 

 
5. 

 
Indemnitat 
1340-1-5, Caldes de Malavella  
AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 17, f.5v 

Arnaldus de Aulina et eius uxor Cilia, promiserunt servare indempnes 
dictos fideuissores a predicitis, ita quod sumissiones et cetera; et obligationem 
et cetera; iurantes et cetera. 
 Test[es]: Augustinus Fusterii et Petrus Ginerii de Calidis.  

 
6. 

 
Compromís de seguir una resolució arbitral 
1340-1-3, Caldes de Malavella  
AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 17, f.3r-3v 

Petrus de Lagostaria, de Loreto, ex una parte, et Iacobus Plani, filius (…) 
de Loreto, ex alia parte, ambo insimul compromiserunt in posse Bernardi de 
Orta et Bernardi Crexelli de Loreto, arbitros et arbitratores, et amicabile 
compositores super omnibus et singulis questionibus que sint et moveri possint 
inter eos, ratione unum itinerum, vallorum et rasarum, quam aliarum 
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quarumcumque. Et ipse ambe promiserunt et se obligaverunt sub pena L s. b. 
de terno, curie de Calidis adquirenda, quod ipsi seguent et obedient omni 
pronunciationi et declarationi et dite per dictos arbitros super predictis late et 
pronunciate. Et nisi et cetera; et obligarunt et notario et cetera. Renunciarunt 
etiam arbitro boni viri et cetera. 

 
7. 

 
Seguretat 
1340-1-3, Caldes de Malavella  
AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 17, f.1r 

Die lune, intitulata IIIº nonas ianuarii, anno domini milesimo CCC XXX 
nono, comparuit ex una parte Bernardus Mathei, ville de Calidis, et ex alia parte 
comparuit Petrus Buyga, filius Iacobi Buyga, ville de Calidis, coram venerabili 
Fferrario de Lagustaria, milite, procuratore nobilis viro domini Othonis de 
Montecatheno, in presentia mei Iacobi Ialberti, notaro Calidarum. Et dictus 
Bernardus Mathei in posse1 dicti venerabilis Fferrarii de Lagustaria, recipientis 
nomine dicti nobilis, promisit et se obligavit curie calidarum quod ipse non 
faciet, nec fieri faciet, nec tractabit nec tractari faciet, palam vel oculte2, malum 
sive dampnum in persona et bonis dicti Petri Buyga et Iacobi Buyga, et eius 
bonis et aliquibus de hospicio suo. Immo, si sciebat quod aliquod malum, sive 
dampnum, de aliqua parte dicto Petri Buyga eveniet, quod in continenti ei 
denunciabit3. Et inde, obligavit personam et omnia bona sua ubiqua, iuravit per 
Deum et cetera. Predicta atendere et cetera. Et ad maiorem firmitatem 
predictorum, fecit in posse dicti venerabilis Fferrari de Lagustaria, recipientis 
nomine dicti nobilis, homagium ore et manibus comendatum iuxta usaticos 
barchinonensis. Predictam itaque securitatem et dictum homagium voluit4 
tenere et durare de proximo transacto festo Natalis Domini ad duos annos 
continuos seguentes et non ultra. Immo, dicto tempore transacto, predicta 
omnia sint cassa et vana et nullius sint firmitatis neque  valoris presentibus. 
 Testes: (...)5 et Petrus de Cassiano.  

 
1. A continuació, curie Calidarum, interlineat.   2. A continuació, aliquo, interlineat.   3. A 

continuació,  et scire faciet, interlineat.   4. A continuació,  dictus Bernardus, interlineat.   5. Il·legible. 

 
8. 

 
Clam 
1340-3-27, Caldes de Malavella  
AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 17, f.30v 

Conqueritur Guillelma, uxor Guillelmi Trilii, de Cassiano, de Guillelmo de 
Podioalto, de Calidis, de C solidos salvo residuo. 
 Petrus Riboti dedit prout mihi scriptore rediens dixit. 
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9. 
 

Empara 
1340-5-26, Caldes de Malavella  
AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 17, f.51r 

Bernardus Palisserii, sagio Calidarum, emparavit ad instantiam et 
requisitionem Thome de Avellaneda, draperii Gerunde, Guillelmo Col, de 
Caulesio, omnes denarios quos debeat Iohanni Bufilii de Lagustaria, ratione 
logerii sue persone. 

 Prout ipse sagio michi scriptori rediens retulit. 

 
10. 

 
Ferma de dret  
1340-5-30, Caldes de Malavella  
AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 17, f.51r 

Bernardus Blandrici de Loreto firmavit pro V s. et augmento iure facere 
complementum Andree Marchoni, portus de Loreto, levatori et collectori tallie 
bovatici de Loreto, super omnibus et singulis questionibus et petitionibus et 
demandis quas dictus Andrea Marchoni facere vel movere velit contra dictum 
Bernardo Blandrici quacumque ratione vel causa; et promisit et cetera; 
meliorare et cetera; et obligavit et cetera. 

 
11. 

 
Encant públic 
1340-6-13, Caldes de Malavella  
AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 17, f.60r 

Fferrarius Terreni, curritor publicus Calidarum, fuit michi, Iacobo Ialberti, 
scriptori, confessus quod ipse, ad instantiam Bernardo Spitalerii, sagio 
Calidarum, vendidit et subastavit quoddam capciale, quod pignoratum extitit ad 
instantiam sagionis predicti ratione eorum pedagiorum manso Laurencii de 
Ffranciacho, de quo habuit III s. et VII d. b. 

De quibus dedit scriptorii pro hac scriptura II d.  
Item, habuit dictus curritor pro suo labore II d. 
Item, dedit dicto Bernardo Spitalerii pro suo debito II s.  
Et residuos XV d. dictus curritor penes se retinuit pro solvendo aliis 

creditoribus dictis mansi Laurencii.  

 
12. 

 
Imposició de pena 
1340-7-21, Caldes de Malavella  
AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 17, f.72v 

Petrus Riboti, sagio Calidarum, fuit michi Iacobi Ialberti, scriptori 
Calidarum, confessus quod ipse, de mandato venerabilium Fferrarii de 
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Lagustaria, procuratoris, et Guillelmi de Abbatia, iudicis Calidarum, ad 
instantiam Iacobo Buyga, ville de Calidis, imposuit penam XX s. Bonanato 
Buyga, ville de Calidis, quod ipse Bonanatus per totam presentem septimanam 
habeat scuratum valle quod est infra hospitium ipsius Bonanati et dicti Iacobi, et 
inde eiciat et eici faciat omnes fimos et paleas que ibi in dicto valle sunt, taliter 
quod de corruptione inde exeunte non det corruptionem ipsi Iacobi et hospitio 
suo. 

 
13. 

 
Ordre judicial de pagament 
1340-4-13, Caldes de Malavella  
AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 17, f.34v 

Die martis, IIIº idus aprilis anno predicto, venerabilis et discretus 
Guillelmus de Abbatia, iudex ordinarius Calidarum, causa cognita et 
informationem per fidedignos prius habita, cum iuramento vallato ab eisdem 
facto super infrascripta, dixit et iniunxit Bernardo Mathei, locum tenenti baiulo 
Calidarum, quod ipse per totam diem lune post festum dominice in albis, faciat 
satisfieri et solvi Ramonia, uxore Bernardi Mironi, ville de Calidis, in omnibus 
illis 50 s., quos Arnaldus Barceloni de Calidis ipsi Ramonia debet, prout predicti 
testes superius confessi fuerit coram ipse iudice, ratione que dicta Ramonia 
stetit in manso Bartholomei pro pedisseta per III annos vel inde circa. 

 
14. 

 
Manlleuta 
1339-3-11, Caldes de Malavella  
AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 572, f.43r 

Item, cum Petrus Iohannis de Sancta Seclina sit captus per curiam de 
Calidis, ex eo quia est inculpatus de aliquibus criminibus et excessibus per 
ipsum comissis, ut dicit, infra iuridictionem de Calidis; ideo curia dicta ipsum ad 
manulevandum manulevatoribus infrascriptis in hanc modum qui sequitur: 
 Petrus Douçana et Bernardus Douçani, de Lagustaria, utresque et 
cetera, recognoscerunt et cetera manulevarunt dictum Petrum Iohannis a 
Bernardo Mathei, baiulo Calidarum pro ducentis s.b.; promiserunt (...) et cetera; 
recognoscerunt et cetera ipsum (...) tornare in posse curia de Calidis infra V 
dies post quam inde fuerit eius vel uni ipsorum requisitus per ipsum baiulum vel 
eius locum tenentem,  verbo, nuncio vel litera et cetera. Fiat in omnibus et 
personis (…)in proxima manuleuta dicte Petri Companyoni.  
 Fiat (…). 
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15. 
 

Fiança 
1339-6-6, Caldes de Malavella  
AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 17, f.55v 

Guillemus Arnost de Colonico, principalis, et Bernardus Durandi, 
Bernardus Huluardi de Ruyranis et Guillelmus Huluardi, ville1, omnes parrochie 
de Calidis quisque et cetera; recognoscerunt et cetera; in posse notario et 
cetera, promiserunt et se obligaverunt curie de Calidis sub pena DLXXVII s. b. 
curie de Calidis adquirenda, quod dictos Guillelmus Arnost non exiet nec 
transiet, palam vel oculte, extra portallia et villam de Calidis sine licentia et 
voluntate curie predicte. Et si contra, et cetera et obligaverunt; quisque et 
cetera; recognoscerunt et cetera; et notario, et cetera; renunciavit dictus 
Guillelmus Arnost suo foro, et submisit quo ad hc foro curie de Calidis.  
 Fuit cancellatum de voluntate2 et precepto curie Calidarum. 

 
1. A continuació, fideiussores, interlineat.   2. A continuació, partium ex eo quia, interlineat. 

 
16. 

 
Guiatge 
1339-4-26, Caldes de Malavella  
AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 15, f.79r 

Bernardus Mathei, locum tenens baiuli Calidarum, auctoritate officii quo 
fungor in hac parte, de consensu et voluntate discreti Guillelmi de Abbatia, 
iudicis Calidarum, dono et concedo guiaticum et securitatem bona fide en sine 
enganeo vobis, Ffrancischo Pelicerii, Gerunde, Petro Castelli et Raymundo 
Caldeduch, et omnibus bons vestris. Ita quod vos et omnia bona vestra possitis 
ire, venire, redire, stare et habitare per totam  iuredictionem et terminis de 
Calidis salvi, periter et securi sub fide et protectionis dicti nobillis. Ita tam quod 
vos durante dicto guiatico sitis ipsi nobili et sue iuredictioni et gentibus suis 
boni, fideles et legales in omnibus et per omnia et comodum dicti nobilis et sue 
iuredictionis, tractando et in comodum iuxta posse evitando. Predictum itaque 
guiaticum vobis dono sub hac tam conditione et retentione quod vos et bona 
vestra habeatis et debeatis exire de tota dicta iuredictionem et terminis de 
Calidis infra duos dies postquam per me vel baiulum de Calidis vel eius 
sagiones vobis et cuiuslibet vestrum fuerit dictum et denunciatum et redditum 
dictum guiaticum verbo, nuncio vel litera. Et etiam dictum guiaticum, vobis dono 
sub tali retentione et conditione quod vobis durante dicto guiaticho non debeatis 
nec possitis facere malum sive dampnun alicui persone nec eius bonis, de 
duobus diebus postquam fueritis eixtis extra iuredictionem et terminis predictos 
de Calidis.  Etiam si ultra dictos duos dies forte faciebatis malum sive dampnum 
alicui persone nec eius bonis, quod vos non possitis nec debeatis intrare intus 
dictam iuredictionem, donec dictos duos dies quibus malum feceratis ffuissent 
transcati; et sit promitentes vobis predictum guiaticum et rerarum et firmum et 
non contra et cetera. Et nos dicti Ffranciscus Pelicerii, Petrus Castelli et 
Raymundus Caldeduch, consentiens predictis, laudamus hoc et firmamus et 
promitimus vobis dicto Bernardo Mathei, locum tenenti baiulu, predicta omnia et 
simplam attendere et complere prout sunt per vos superius dictam et narrata. Et 
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inde obligarunt personas et eorum bona; iurantes et cetera. Et ad maiorem 
firmitatem predictorum, facimus vobis homagium et cetera. Recipienti nomine et 
vice dicti nobilis, viri domini Othonis.  

 
17. 

 
Crida pública 
1368-9-29, Caldes de Malavella  
AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 583, f.26v 

Ara oiats ha tothom generalment que us notifica la cort de Caules de part 

del molt noble baron e senyor en Gaston de Moncada, que les fires de Santa 

Coloma de Farners comensaran lo dia de la festa de santa Tecla primerament, 

e duraran per III dies continuament següents perquè tothom e tota fembra qui, 

a les dites fires anar volrà, vage, vengua e sigua e s’entorn, salvament e 

segura ab tots béns, e mercaderies  sues sots fe e guarda del1 honrat en 

Bernat de Viladamany, senyor del dit loch de Santa Coloma2, exceptat que no 

sien traydors, baares, falsadors de moneda, trencadors de camins, homeyers, 

ladres ne negun qui haie comès crim de lesa magestat ne aie iniuriat hom del 

dit loch de Santa Coloma de Farners.  

Facta et proclamata fuit publice voce prechonia in vila de Calidis, locis ibi 
assuetis, die sabbati IX septembris anno a nativitate Domini millessimo 
trecentesimo sexagesimo octavo, per Guillelmum Hualardi, prechonem 
publicum nunc de Calidis, prout idem preco rediens retulit. 

 
1. A continuació, molt, interlineat.   2. A continuació, de Farners, interlineat. A continuació, en 

aquest emperò guiatge no són enteses, ratllat. 

 
18. 

 
Lletra de la batllia 
1368-10-1, Caldes de Malavella  
AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 583, f.24r 

Venerabili baiulo de Monellis, vel eius locum tenenti Arnaldus Sibili, 
baiulus de Calidis pro nobili viro domino Gastone de Montecatheno, salute 
periter com honore, noveritis quod nundine Calidarum incipient die sabbati 
proxime venture post instans festum nativitatis Beate Marie proxime, et 
durabunt per XV dies tunc proximos et continue sequentes. Ideo, ex parte dicti 
nobilis domni Gastonis de Montecatheno, nos requiro et ex nostra parte in loco 
de Monellis in foro in locis ibi assuetis, fieri facians publice voce preconia ut 
moris est sequentem preconitzationem: 
 Ara hoiats ha tothom generalment que us notiffica la cort que les fires de 

Caules cumenseran dissapte primervinent après la festa de madona santa 

Maria de setembre primervinent, e duraran per XV dies seguents per que tot 

hom qui vuyla venir a les dites fires vengua, e stia, e vage salva e segur, ell e 

les sues coses e mercaderies e sobre fe, guarda e proteccio del dit noble 

senyor durant les dites fires. Salvant, empero, que no sia bara, ni traydor, ni 

falsador de moneda, ni ladre, ni trencador de camins, ni bendeiat de la cort de 
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Caules, ne sodomita, ne aie comès crim de lesa magestat e ne aie inuriat hom 

del dit loch de Caules.  

 Ego enim sum peratus pro vobis in simili causa facere similia et maior et 
qua vobis cedant beneplacito et honori. Date in villa de Calidis, die prima 
septembris anno a nativitate Domini MCCCLXVIII. 

 
19. 

 
Obligació per mutuum 
1346-4-24, Caldes de Malavella  
AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 29, f.63r 

Bernardus Cendre et Petrus Cendre, principales, de Vilarnaldo, et 
Guillelmus Ballisterii, fideiussor, quisque et cetera, promiserunt solvere sub 
pena tercii Petro Ermengaudi, ville de Calidis, in festo sanctorum Petri et Felicis 
proxime, ffrumentum et cibatam bonum et pulcrum, valentem bene centum s. 
b., prout valebit in dicto festo in foro Calidarum, et ipsum totum granum 
aporterunt eorum missioninbus in eius hospicio. Et inde quisque et cetera. 
Renunciarunt et cetera. Obligarunt eorum personas et bona eorum privilegiatum 
et non privilegiatum ubique. Renunciarunt omnibus graciis et cetera quibus uti 
non possint et cetera. Iurarunt non uti et cetera.  

Fuit cancellatum de voluntate partium ex eo quia soluit infra dictum 
tempus.   

 
20. 

 
Debitori per mutuum 
1349-7-9, Caldes de Malavella  
AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 31, f.83r 

Petrus Benaula, parrochie de Sancto Andreu de Alodio, confiteor et 
recognosco me mutuo recepisse et habuisse a vobis Simone de Torono, de 
Amerio, XXX s. b. Renuncio et cetera. Quos dinarios vobis vel cui volueritis 
solvere promito scilicet in festo sanctorum Petri et Felicis proxime, X solidos, et 
in medio mensis septembris proxime, XX solidos. Et si missiones et cetera. Et 
obligo et cetera. Renuncio omnibus graciis et cetera. Quibus graciis et cetera. 
Iurans non uti et cetera.  

Testes predicti.  
Fuit cancellatum de voluntate partium.   

 
21. 

 
Empenyorament de terra 
1343-12-29, Caldes de Malavella  
AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 25, f.133v 

Raymundus Ollarii et Cilia Ollaria, de Franciacho, confitemur et 
recognoscimus me (sic.) mutuo recepisse et habuisse a vobis Arnaldo Riera, de 
Franciacho, XXX s. b. pro quibus vobis solvendis et restituendis obligo vobis et 
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vestris specialiter unam feixam terre nomea prout est signata et terminata inter 
nos et vos in clauso nostro. Et affrontat ab oriens in honore nostro, a meridie in 
hitinere publico. Ita quod vos et quos volueritis ipsam terre laboretis, conrehetis 
et expletetis dictam fexiam terre vestris missionibus et expensis. Et  recipiatis et 
habeatis omnes fructus et expleta inde exeuntia, scilicet, duas partes pro vestro 
labore et recipiatis terciam partem in pagam dicti debiti tantum et cetera; donec 
et cetera. Et recipiatis ipsum granum ut valebit tempore colligendi. Et sit 
promitentes predicta, facere, habere et cetera. Et firmiter tenire de eviccionem 
et cetera; et obligamus et cetera. Excepto quod non possitis seminare milium in  
goret. Est preterea certum quod expleto levato et quod non sint goret veiyl, 
quod possimus vos inde eycere et quod vobis solvamus primitus ad quod 
restaverit ad solvendum.  

Testes: Guillelmus Geraldi, clericus de Santa Seclina et Iacobus 
Geriberto, clericus de Calidis.  

 
 22. 

 
Obligació de pagament d’una comanda 
1347-2-10, Caldes de Malavella  
AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 29, f.139r 

Petrus de Franquesia Daval, et eius nepos, Petrus et Guillelmus 
Ballisterii, de Ruyranis de Calidis, promiserunt sub pena tercii solvere 
Ffrancischo Revelini, ville de Calidis, in festo sanctorum Petri et Felicis proxime 
omnes illos LI s. IIII d. b., quos ipsi debitores confessi fuerunt hodie habuisse et 
recepisse in pura comanda cum instrumento comande inde hodie, in posse 
notario subcripti, ut in eadem instrumento contento. Et inde obligarunt utresque 
et cetera. Rerunciarunt et cetera et notario et cetera.  

Fuit cancellatum de voluntatem partium ex eo quia solutum infra dictum 
tempus.  

 
 23. 

 
Comanda dipòsit 
1347-4-4, Caldes de Malavella  
AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 31, f.25v 

Bernardus Baiuli, de Franciacho, confiteor et recognosco me habuisse et 
recepisse in pura comanda et deposito a vobis Laurencio Riquardi, de 
Franciacho, quinque migerias cibate, bone et pulcre ad mensura rectam 
Calidarum. Renunucio et cetera; reddere voluntatem et requisitionem; et si 
missiones et cetera; et obligo et cetera.  

Testes: Petrus Thomas, de Cassiano, et Bernardus de Capdoran, de 
Calidis.  
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24. 
 

Comanda comercial 
1347-5-4, Caldes de Malavella  
AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 31, f.49r 

Guillelmus Vives et Maria, eius uxor, predicti, promitimus bona fide et 
sollempni stipulatione vobis Cilie, uxori Guillelmi de Solavert,  cavalerii 
Gerunde, quondam, quod nos ducemus mercimoniando et aliter negociando 
per terram (...) et non per mare, omnes illos centum s. b. quos nos hodie facto, 
confesus fuimus habuissse et recepisse in pura comanda, cum instrumento 
comanda inde hodie, facimus et dabimus et dare promitimus vobis bene et 
fideliter terciam partem totum lucri quod faciemus de dictis C solidos; et 
computabimus vobiscum vel quibus volueritis de IIII in IIII mensibus anni de 
omni lucro de faciemus de dictis C solidos quam partem vestram  dicti lucri et 
dictos C solidos, prout Deus salvabit. Vobis et vestris reddere promitimus vestre 
voluntate et requistioni; et si missiones et cetera; et obligarunt et cetera; 
iurantes predictam atendere et cetera.  

Testes predicti. 
Fuit cancellatum de voluntante partium.  

  
25. 

 
Debitori per compravenda de draps 
1347-3-25, Caldes de Malavella  
AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 31, f.19r 

Petrus Cassan, de Soliua de Massianeto, confiteor et recognosco me 
debere vobis Bonanato Fferrari et Bernardo Cerviano, draperiis Gerunde, XXIIII 
s. b. de terno, ratione pannorum quos et cetera. Renuncio et cetera. Quos 
denarios vobis vel cui volueritis solvere promito vestre voluntatem et 
requistionem; et si missiones et cetera; et obligo et cetera; renuncio. 

 Fideiussores: Petrus de Roceriis, parrochie de Massianeto, qui promito 
et cetera et obligo et cetera. Renuncio et cetera. 

Testes predicti.  

 
26. 

 
Obligació per compravenda de cereals 
1346-4-7, Caldes de Malavella  
AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 29, f.57r 

Guillelmus Exandri, de Vilarnado, parrochie de Calidis, promisit solvere 
sub pena tercii Bonanato Fferrari et Bernardo Cerviani, draperiis Gerunde, in 
festo sanctorum Petri et Felicis proxime, XVIII s. b., quos ratione bladi ei debet. 
Et inde obligavit et cetera et notario et cetera.  
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27. 
 

Obligació per una venda a la bestreta de cereals 
1346-4-24, Caldes de Malavella  
AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 29, f.63v 

Raymundus Vals, minor dierum, de Franciacho, principalis, et Petrus 
Eymerichi, de Franciacho, fideiussor, promiserunt solvere sub pena tercii, 
Arnaldo Riera, filio Bernardi Riera, de Franciacho, in festo sanctorum Petri et 
Felicis proxime, sex migerias de cibata bone, pulcre ad rectam mensuram 
Calidarum. Et inde obligarunt utresque et cetera. Renunciarunt et cetera; 
personas et omnia eorum bona et cetera. Et notario et cetera.  

 
28. 

 
Debitori per un dot 
1349-4-27, Caldes de Malavella  
AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 34, f.39r 

Guillelmus Beiamini, de Mata, et eius uxor, Saura, confitemur et 
recognoscimus nos debere vobis Petro Durandi, de Ruyranis, parrochie de 
Calidis, septingentos s. b. de terno et unum lectum pannorum, scilicet, duas 
vanovas et unum pari linteaminum et unum capciale, et unum vestitum1 de 
panno valenti pro canna viginti s. et unum scrineum nupciale cum suis 
apparamentis, que omnia vobis dicimus et soluturos constituimus ratione dotis 
Caterine, sponse vestre, filieque nostre. Et que omnia2 ipsa Caterina vobis in 
dote afferre promisit in instrumentis nupcialis inde hodie factis3 in posse notaria 
subscripti ut in eisdem continentur. Quosquidem denarios et alia supradicta 
renunciamus et cetera. Non obstantibus renuntiatione et confesione per vos 
factis in dictis nupciales instrumentis, nec etiam obstante instrumento 
diffionitionis nobis faciendo per dictam Caterina de omni eius hereditate et 
legitima paterna et materna, vobis  vel cui volueritis utresque et cetera. 
Renunciamus et cetera. Solvere promitimus, scilicet, per hos terminos: modo de 
presenti,  ad vestram voluntatem, ducentos s. et unum lectum pannorum et 
unum vestitum et unum scrineum nupciale cum suis apparamentis; et de festo 
Natalis Domini proxime ad unum annum continue seguentem, centum s., et 
postea annuatim, in dicto festo Natalis Domini, centum solidios tantum et tam 
diu donec in predictis fuerit vobis integriter satisfactum. Et si missiones et 
cetera; et obligamus utresque; renunciamus et cetera et mulier renuncia et 
cetera; iurans non contra et cetera. 

 Ffideiussores: Arnaldus de Ulmo, Pascalis Dorcha, de Calidis et Petrus 
Ros, de Cassiano, qui promisserunt et cetera firmiter tenire de predictis et 
cetera; et obligarunt quisque et cetera; renuciarunt et cetera et cetera.  

Testes predicti.  
 

1. A continuació, scilicet, i paraula il·legible, ratllat.   2. A continuació, supradicta, r. 
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29. 
 

Comanda de bestiar 
1353-11-25, Caldes de Malavella  
AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 46, f.95r-95v 
 
 Petrus Bosch, de Franciacho, confiteor et recognoscho me habuisse et 
recepisse in pura comanda et deponito a vobis Iohanni Ruyra, de Rivolutorum 
de Silva, unum asinum pili russi1. Renunciando exceptioni iam dicti asini non 
habite et non recepti et doli. Quemquidem asinum nomine pure comande 
reddere et deliberare promitto vestre voluntati er requisitioni2. Et si pro predictis 
missiones aliquas feceritis seu expensas aut dampnum aliquod seu interesse 
modo aliquo passus fueritis totum illud vobis et vestris reddere promitto vestre 
omnimode voluntati et requisitioni, et inde credamini vestro plano simplicique 
verbo sine testibus et iuramento. Et pro predictis attendendis obligo vobis et 
vestris me et omnia bona mea ubique.  
 Testes: Guillemus Sabaterii de Lagustaria, et Berengarius Petrarii de 
Cassiano.  
 Fuit cancellatum de voluntate partium.  
 

1. Ratllat, al text: quem.   2. Ratllat, al text: et inde cre. 
 
 

30. 
 
Comanda de bestiar 
1360-04-11, Monells 
AHG, Notaria de Monells, Mn 1, s.f. 
 
 Elicessendis, uxor Petri Molini, quondam, de Monellis et Arnaldus, eorum 
filius, recognoscimus nos tenere in pura comanda et puro deposito a vobis 
Petro Caciani dicti loci quendam asinum pili russi. Renunciando exceptioni dicte 
comande non habite et non recepte et doli. Quemquidem asinum promitimus 
pensare et fideliter custodire et vobis reddere et restituere quamcumque 
volueritis nisi morte obierit pectorali et nisi fecerimus, et propter hoc dampnum 
aliquod vel gravamen sive aliquas missiones inde feceritis vel sustiniveritis 
totum promitimus vobis vel vestris restituere et emendare ac integre resarcire, 
et credamini in vestro simplio verbo sine testibus et iuramento, et pro predictis 
attendendis et complendis, obligamus vobis et vestris uterque nostrum in 
solidum nos et omnia bona nostra ubique, habita et habenda. Renunciantes 
super hiis novarum constitutionum, benefiicio et omni legum auxilio. Et ego 
dictus Arnaldus qui sum minor XXV annis maior vero XIIII, iuro sponte per 
Deum et eius sancta IIII Evangelia a me corporaliter tacta contra predictam non 
invenire ratione minoris etatis, vel alia ratione. Renunciando super hiis iuri 
minoris etatis et benefficio in integrum restitutionis et omni alii iurii in contrarium 
venienti. 
 Actum et testes predicti.  
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31. 
 
Comanda de bestiar 
1363-10-25, Corçà 
AHG, Notaria de Corçà, Co 238, f.29v 
 
 Sit omnibus notum quod ego, Petrus Dominici de Canavellis, confiteor et 
recognosco me habuisse et recepisse ac tenere in pura comanda a vobis 
Raymunda de Pis, uxore Raymundi Nicholaus, quondam, de Corciano, 
quandam vacham pili vermilii et unum vitulum eius natum eiusdem pili vermilii et 
unam saumeriam pili albi. Renunciando exceptioni dicti bestiarii a vobis non 
habite et non recepti ac dicte comande non facte et doli. Quodquidem  
bestiarium predictum vobis vel vestris aut cui volueritis nomine pure comande 
reddere et deliberare promito vestre omnimode voluntati et requisitioni. Et si 
forte pro deffectum premissorum dampnum aliquod vel interese sustiniveritis vel 
missiones aliquas inde feceritis in iudicio vel extera, quoquomodo totum vobis 
et vestris restituere et emendare promito vestre omnimode voluntati et 
requisitioni. Et inde credamini vestro plano simplicique verbo sine testibus et 
iuramento. Et pro predictis complendis, obligo vobis et vestris me et omnia bona 
mea habita et habita ubique.  
 Quod fuit actum in loco de Corciano et per dictum Petrum Dominici 
firmatum et laudautum vicesima quinta die mensis octobris anno a nativitate 
Domini Mº CCCº LXº tercio, presentibus testibus Bonanato Iuglarii et Bernardo 
Sauroni, de Corciano.  
 
 

32. 
 
Comanda de bestiar 
1367-06-12, Sant Feliu de Guíxols 
AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 377, s.f. 
 

Quod ego Guillemus Simonis, filius Guillelmi Simonis, de Ragencoso, ex 
certa scientia concedo et recognosco vobis Iohanni Durandi textori ville Sancti 
Felicis Guixollensis, civi Gerunde, quod habui et recepi a vobis ac teneo in 
comanda vestra quendam bravum vestrum duorum annorum pili vermilii quem 
vobis vendidi precio septuaginta s. b. quos a vobis habuit et recepi. 
Renunciando exceptioni peccunie non numerate et non recepte et predicti 
etiam bravi vestri in comanda vestra non habiti et non recepti et doli malo et legi 
que subvenit deceptis ultra dimidiam iusti precii et omni alii iuri hiis obvianti. 
Quemquidem bravum vestrum promito meis sumptibus et expensis pensare et 
custodire bene et legaliter per unum annum proxime venturum et ipsum bravum 
prout Deus ipsum salvaverit vobis et vestris et quibus volueritis reddere, tradere 
et deliberare nomine comande ad vestram omnimodam voluntatem et 
requisitionem. Et nisi fecero et pro deffectum premissorum missiones aliquas 
feceritis seu expensas aut dampnum aliquid seu interesse modo aliquo passus 
fueritis in iudicio vel extera totum vobis et vestris reddere et restituere promito 
ad vestram voluntatem et requisitionem. Et inde credamini vestro plano 
simplicique verbo sine testibus et iuramento. Et pro predictis atendendis et 



CRÈDIT I MOROSITAT A LA CATALUNYA DEL SEGLE XIV. EL CAS DE LA BARONIA DE LLAGOSTERA 

 

743 

complendis obligo vobis et vestris omnia et singula bona mea ubique habita et 
habenda predictum tam bravus vestri eat sit et stet ubique ad vestrum 
comodum et periculum prout Deus ipsum salvaverit nisi fraus, culpa vel 
necligencia ex parte mea vel custodie hiis interveniret.  
 Testes: Petrus Tarragua et Nicholaus de Puteo, Sancti Felicis 
Guixollensis.  

 
33. 

 
Comanda de bestiar 
1370-01-01, Cassà de la Selva 
AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 569, f. 40v-41r 
 
 Paschal Sunyerii, termini castri de Caciano de Silva, gratis et ex certa 
scientia, confiteor et recognosco vobis Venguto Silvani, parrochie de 
Campolongo, me a vobis habuisse et recepisse ac tenere in pura comanda 
vestra et puro deponito unam trugiam cum sex porcellis pili albi. Renunciando 
exceptioni dicte comande non habite et non recepte et doli. Quamquidem 
trugiam cum sex porcellis vobis vel vestris aut cui vel quibus volueritis reddere 
et restituere promitto nomine pure comande et puro deponiti ad vestram vel 
vestrorum voluntatem et requisitionem. Et si forte pro defectum premissorum 
vos vel vestri missiones aliquas feceritis aut fecerint seu expensas in iudicio vel 
extra quoquomodo aut dampnum aliquod vel interece modo aliquo passus 
fueritis aut passi fuerunt totum illud vobis vel vestris reddere et restituere 
promitto vestre omnimode voluntati et requisitioni. Et inde credamini vos et 
vestri [plano simplicique verbo sine testibus et iuramento]. Et pro predictis 
omnibus et singulis attendendis et complendis obligo vobis et vestris personam 
et omnia bona mea, habita et habenda ubique. Actum ut supra (...) Caciano de 
Silva. 
 Testes: Bernardus Gilabert et Guillelmus Barnesii, cellarie \dicti castri/ de 
Caciano de Silva.  
 

34. 
 
Comanda de bestiar 
1332-02-15, Caldes de Malavella 
AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 5, f. 37r 
 

1Bernardus Pugols, parrochie de Loreto, recongosco me tenere in 
comanda pura et in custodia a vobis Guillelmo Orucii, de Bosagayis, parrochie 
de Calidis, unam vacham pili vermilii et unam trugiam et IIIIor porcellos pilii albi 
que tibi decostituerunt \inter omnes/ LXV s. b. et cetera. \Exceptioni et cetera/. 
Quequidem predicta animalia promito tibi bene et legaliter custodire, pacere et 
nutrire nostris propris missionibus et expensis ad tuam et nostram utilitatem in 
manso (manso) meo Pugols hinc ad prium venturum festum Sancti Michaelis et 
de dicto festo in antea volo et concedo quod dicta animalia dividatur et quod 
vos vel vestri leves et leveri possitis ad comuni dictorum animalia in dictos LXV 
s. sine contradimento mei et meorum. Et lucrum quod fecerit animalia 
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supradicta medium per medium dividatur \inter me et vos/, et vos habeatis 
medietatem dicti lucri et ego aliam medietatem pro meo labora \et missiones/. 
Obl. et cetera.  
 Testes: \Guillelmus Pertegacii, Iacobus Geronesii et Bernardus Sibili et/ 
Pertrus Torroni et Fferrarius Torroni, de Calidis.  
 
 1. Al marge: p. IIII [d.]. 

 
35. 

 
Comanda de bestiar 
1332-06-05, Cassà de la Selva  
AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 3, f.190v 
 

Bartholomeus Macip predictus, recognosco et confiteor me tenere in 
comanda pura et custodia a vobis Petro de Verno, cive Gerunde, absente, 
tamquam presente, unam vacham pili nigri et unum vitulum pili vermilii que a 
vobis habuit et recepi. Exceptioni, renu. et cetera.  

Qua animalia vobis decostiterunt octuaginta quinque s. et cetera. Qua 
predicta animalia promito vobis bene et legaliter custodire, pascere et nutrire 
meis propris missionibus et expensis ad vestram et nostram utilitatem in manso 
meo Macip, tantum quantum vobis et michi placuerit. Et quando vobis aut michi 
placuerit, dividere dicta animalia volo et concedo vobis et vestris, quod dicti 
LXXXV s. dedecantur de precio dictorum animalium, et vobis sine meo 
contradimento reddantur. Et lucrum quod fecuntur animalia supradicta medium 
per medium dividatur. Et vos habeatis medietatem dicti lucri et ego aliam 
medietatem pro meo labore.   

Et ad hec attendenda, obligo vobis absenti tanquam presenti in posse 
notarii et cetera.  

Testes ad hec II instrumenta: Petrus Torre et Bernardus Exandri de 
Franciacho et Petris de Bonesagues, de Caciano.  

 
36. 

 
Comanda de bestiar 
1342-03-07, Sant Feliu de Guíxols  
AHG, Notaria de Sant Feliu de Guíxols, Sfe 627, s.f. 
 
 Nicholaus Durandi et Cathalina, eius uxor, parrochie de Aredo, 
confitemur et recognoscimus vobis Nicolao Caciani de villa Sancti Felicis 
Guixollensis quod nos vendidimus vobis duas trugias1 quarum altera est alba et 
altera piga precio2 decem s. quos a vobis habuimus et recepimus. Re. ex doli 
(...) legi. Et facta parte nos vobis venditioni predicta, confiteor et recognoscimus 
ipsas duas trugias in commanda vestra tenere et habere. Renunciando 
exceptione quasquidem duas trugias promittimus custodire, cibare et aconditare 
et de eis bene pensare eaque vobis restituere et deliberare nomine comande 
ad voluntatem vestra quandocumque et cetera nisi morte obierint pectorali. Et 
de omni lucro et nadobinus que ex dictis trugis pervenerunt deductis inde 
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primitus dictis X s. duas dicte trugis vobis decostiterunt habeamus ego \nos/ 
mediatetem per nostra custodia et labore et vos aliam medietatem cum dicto 
vestro capitali. Et pro predictis attendendis et complendis, sine dilatione et 
cetera, obligamus vobis et vestris quilibet nostrum insolidum renun. et cetera 
nos et omnia bona nostra ubique habita et habenda.  
 Testes: Terrenus de Prato, Ffranciscus de Putheo de Sancti Ffelicio 
Guixollensis, clerici tonsurati.  
 Kalendas ut supra.  

 
37. 

 
Comanda de bestiar 
1355-03-08, Corçà 
AHG, Notaria de Corçà, Co 370, s.f. 
 
 Sit omnibus qud ego Bernardus de Furno minor dierum de Pubelo, 
confiteor et recognosco me habuisse et recepisse ac tenere in comanda a vobis 
Bernardo Fogeneri de Pubelo, quandam vacham pili blanquinatz et quandam 
vitulam, eius filia, eiusdem pili, apreciatum ipsum bestiarium septuaginta 
quinque s. b. de terno. Renunciando exceptioni ipsius bestiarii a vobis non 
habiti et non recepti ac dicte comande non facte et doli. Promitens vobis quod 
ego dictum bestiarium bene et fideliter custodiam, erbabo et cibabo et 
procurabo meis propris missionibus et expensis. Et ipsum bestiarum vobis 
reddam et deliberabo nomine comande vestre omnimode voluntati et 
requisitioni, nisi morte obierit bestiali, unam cum medietate tocius lucri et 
fructuum ex ipso bestiario provenentium. Retenta michi alia medietate ipsorum 
lucri et fructuum pro mea custodia et labore, deductis tum prius per vos de 
comuni dictis LXXV s. Et si forte pro deffectum premissorum dampnum aliquid 
vel interesse sustiniveritis vel missiones aliquas inde feceritis in iudicio vel 
extera quoquomodo totum illud vobis et vestris restituere promito vestre 
omnimode voluntati et requistioni. Et inde credamini vestro simplici verbo tum 
sine testibus et iuramento. Et pro predictis complendis, obligo vobis et vestris 
me et omnia bona mea, habita et habenda, ubique.  
 Quod fuit actum in loco de Pubelo et per dictum Bernardum de Furno 
firmatum et laudatum, VIIIº die marcii anno a nativitate Domini MºCCCLº quinto, 
presentibus testibus Guillelmo de Pubelo et Arnaldo Simonis, de Matremagna.  

 
38. 

 
Comanda de bestiar 
1360-02-01, Monells 
AHG, Notaria de Monells, Mn 1, s.f. 
 
 1Petrus Aguyoni de Sancto Michele de Crudiliis, recognosco me tenere in 
pura comanda et puro deponito a vobis Iohannes Eymerici de Episcopali unam 
someriam pili bruni et unam vacham pili vermilii. Renunciando exceptioni dicte 
comande non habite et non recepte et doli. Quamquidem animalia promito 
pensare et fildeliter custodire et vobis reddere et restituere quamcumque 
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volueritis nisi morte obierint pectorali. Ita tam quod levatis de precio dictorum 
animalium XC s. b. de terno que sint vestri proprii, totum residuum lucrum sit 
inter me et vos mediatim et si forte pro defectum premissorum vos vel vestri 
missiones aliquas feceritis aut fecerint seu expensas in iudicio vel extra aut 
dampnum aliquid seu interese modo aliquo passus fueritis, totum illud vobis vel 
vestris reddere et restituere promitto vestre omnimode voluntati et requisitioni, 
et inde credamini vestro plano simplicique verbo sine testibis et iuramento. Et 
pro predictis attendendis et complendis, obligo vobis et vestris me et omnia 
bona mea ubique habenda et habenda.  
 Actum est hoc in castro de Monellis, prima die febroarii, anno a nativitate 
Domini MCCCLX.  
 Testes: Philipus Vitalis et Iohannes Vidalet, de Monellis. 
 Cancellatum de voluntate partium.  
 
 1. Al marge: Pº: VI d. 

 
39. 

 
Comanda de bestiar 
1357-07-06, Monells 
AHG, Notaria de Monells, Mn 160, s.f. 
 
 Dictus Guillelmus Guinardi, ex certa scientia, per me et meos convenio 
et promito bona fide ac firma validaque stipulatione vobis dicto Petro Geronesii 
et vestris quod persolutis michi vel meis per vos vel vestros1 CVIII s. b. de terno 
quos vos recognovistis tenere in comanda mea cum instrumento in hodie 
confacto in posse notarii infrascripti, ex tunc ego vel mei restituemus vobis vel 
vestris, que dictum instrumentum comande dictorum CVIII s. et etiam quoddam 
aliud instrumentum comande bestiarii per vos hodie michi factum in posse dicti 
notarii, et nisi fecero et propter hoc dampnum aliquid vel gravamen sine aliquas 
missiones inde feceritis vel sustiniveritis totum promito vobis vel vestris 
restituere et emendare ac integre restituere, et credamini inde vestro simplici 
verbo sine testibus et iuramento et propter hoc obligo vobis vel vestris omnia 
bona mea ubique habita et habenda et cetera. Et testes proxime dicti. 
 Cancellatum de voluntate partium. 
 

1. Ratllat, al text: dictos CVIII.    

 
40. 

 
Àpoca de pagament per un dot 
1347-8-13, Caldes de Malavella  
AHG, Notaria de Caldes-Llagostera, CL 31, f.103r 

Petrus Mercaterii, parrochie de Vitraris, confiteor et recognosco1 vobis 
Petro Palolli, termini Castri de Lagustaria, quos habui et recepi a vobis mea 
voluntate centum s. b., ex illa dote quam vos michi dare et solvere promisistis 
ratione dotis sive exovari Berengarie, uxoris mea, sororisque vestra, ut in 
instrumentis et cetera. Et ideo renuncio et cetera; per me et meos facio vobis et 
vestris de predictis C solidos tam bonum finem et cetera. Prout et cetera.  
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Testes predicti.  
 
1. A continuació, me debere, ratllat. 
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