




La jurisdicció a Sabadell a la baixa edat mitjana: edició 
i estudi d’un llibre de la cort del batlle (1401-1404)





La jurisdicció a Sabadell a la baixa 
edat mitjana: edició i estudi d’un llibre 

de la cort del batlle (1401-1404)

Lluís Sales i Favà



Sales i Favà, Lluís, 1982-
La Jurisdicció a Sabadell a la Baixa edat mitjana :
edició i estudi d'un llibre de la cort del batlle
(1401-1404) / Lluís Sales i Favà. – Girona : Associació
d’Història Rural : Centre de Recerca d’Història Rural
(Institut de Recerca Històrica) de la Universitat de
Girona : Documenta Universitaria, 2019. – 192 pàgines ;
20 cm. – (Biblioteca d'història rural)
ISBN 978-84-9984-475-6

I. Associació d’Història Rural II. Universitat de Girona.
Centre de Recerca d’Història Rural 1. Jurisdicció – Catalunya –
Sabadell – S. XV 2. Sabadell (Catalunya) – Història – S. XV –
Fonts

CIP 340.23(467.11)”14” SAL

Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser 
realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat excepció prevista per la llei. Dirigiu-vos a CEDRO (Centro 
Español de Derechos Reprográficos) si necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta obra (www.
conlicencia.com; +34 91 702 19 70 / +34 93 272 04 47).

Amb el suport de

La Biblioteca d’Història Rural s’autofinança, en part, amb les quotes aportades pels 
socis de l’Associació d’Història Rural. Els socis reben puntualment els llibres editats, 
així com informació periòdica de les activitats de l’Associació (a través del seu butlletí 
Mestall, de periodicitat semestral). Podeu obtenir la butlleta d’inscripció a www.ddgi.
cat/historiarural o a l’Arxiu Històric de Girona (plaça de Sant Josep, 1, 17004 Girona)

Dades CIP recomanades pel Servei de Biblioteques de la UdG

Edita: Associació d’Història Rural, Centre de Recerca d’Història Rural (Institut de 
Recerca Històrica) de la Universitat de Girona i Documenta Universitaria

Disseny de coberta: Quim Español
Correcció lingüística: Berta Crous

ISBN: 978-84-9984-475-6
Dipòsit Legal: GI-533-2019

© del text: l’autor
© de la Biblioteca d’Història Rural: Associació d’Història Rural
© de l'edició: Documenta Universitaria

Girona, 2019

Aquest treball ha estat possible gràcies al suport del MINECO (projecte de recerca 
Crédito ymercado de la tierra en el mundo rural y en las pequeñas ciudades de la 
Cataluña nororientalde los siglos XIV y XV, HAR2014-54205-C2-2-P)



Per a en Pau i la Llúcia, la petita noblesa de la casa.  
I per a l’Alba





Agraeixo l’amable i constant col·laboració prestada pel personal 
de l’Arxiu Històric de Sabadell, molt especialment pel director Joan 
Comasòlivas, i també per l’arxivera Montse Mañosa. Aquest treball 
no hauria estat possible sense la concessió de la Beca Miquel Carreras 
(edició 2015-2016), atorgada per l’Ajuntament de Sabadell, la Fundació 
Antiga Caixa Sabadell 1859 i la Fundació Bosch i Cardellach. 

També agraeixo l’assessorament i les revisions dels doctors i 
mestres Pere Orti Gost i Manuel Sánchez Martínez. Tots els errors, 
imprecisions o omissions que pugui contenir aquest estudi són 
responsabilitat exclusiva de l’autor. 

Lluís Sales i Favà, tardor de 2018





ÍNDEX

Principals abreviatures emprades ..................................13

Capítol 1. La cort i el llibre del batlle. El cas  
de sabadell (1401-1404) .........................................................15

1.1. A títol d’introducció..................................................................... 15

1.2. naturalesa i característiques dels llibres de cort del  
batlle. El cas del llibre de cort de sabadell de 1401-1404 ...... 33

1.3. Els procediments contenciosos a la cort de Sabadell ....... 45

1.4. La jurisdicció graciosa  ................................................................ 73

1.5. Les accions relatives al govern i a l’administració  
de la comunitat ................................................................................ 80

1.6. La correspondència: les lletres  .............................................. 91

1.7. Les tarifes de l’escrivà: indicis sobre el cost de  
recórrer a la cort .......................................................................... 95

1.8. Les conclusions ................................................................................ 98

Capítol 2. L’exercici de la jurisdicció a Sabadell  
(c. 1400)  .....................................................................................103

2.1. Introducció ....................................................................................... 103

2.2. Els oficials de l’esfera jurisdiccional .................................... 117

2.3. El govern municipal de Sabadell en el context  
del domini jurisdiccional de Barcelona (c. 1400) ................ 132

2.4. Una jurisdicció en tensió. Límits i conflictes  ..................... 141

2.5. consideracions finals .................................................................... 146

apèndix documental ............................................................151
Normes d’edició ....................................................................................... 151



Bibliografia i fonts editades  ...........................................167
Bibliografia ............................................................................................. 167

Fonts editades, fonts parcialment editades i catàlegs .......... 184

Procediment per a la descàrrega gratuïta  
del llibre electrònic ...........................................................189



PRINCIPALS ABREVIATURES 
EMPRADES

Referències arxivístiques i institucionals

ACA Arxiu de la Corona d’Aragó

AVL Acadèmia Valenciana de la Llengua

AHG Arxiu Històric de Girona

AHCB Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

AHS Arxiu Històric de Sabadell

AMH Arxiu Municipal Històric (integrat a l’Arxiu Històric de Sabadell)

BG Batllia General (de l’Arxiu de la Corona d’Aragó)

CL Caldes-Llagostera (notaria de, a l’Arxiu Històric de Girona)

CSIC Consell Superior d’Investigacions Científiques

IMF Institució Milà i Fontanals (CSIC)

PUV Publicacions de la Universitat de València

RAH Real Academia de la Historia

RC Reial Cancelleria (de l’Arxiu de la Corona d’Aragó)

RP Reial Patrimoni (de l’Arxiu de la Corona d’Aragó)

abreviatures generals

f. foli

l. lliures

r. recto (de foli)

s. sous

s.d. sense datar

s.f. sense foliació

v. verso (de foli)





 15

Capítol 1.  
La cort i el llibre del batlle.  
El cas de sabadell (1401-1404)

1.1. A títol d’introducció

El propòsit principal d’aquest treball és el de descriure i posar 
en context el funcionament d’una cort jurisdiccional d’abast local: 
la cort de Sabadell a inicis del segle xv. Els registres que emetia 
aquesta instància (anomenats indistintament a partir d’aquí llibres 
de la cort o llibres del batlle), avui dipositats a l’Arxiu Històric 
de Sabadell (AHS), constitueixen una font valuosa que permet 
endegar la tasca. Volem entendre la composició dels registres, 
el funcionament de la cort i les normes que la regien, les seves 
atribucions i també l’estructura política que sostenia i a la qual 
servia. Finalment, volem dotar d’eines els investigadors decidits 
a efectuar estudis de caràcter econòmic i social amb aquest tipus 
de fonts, en general, i amb els registres de la cort de Sabadell, en 
particular.

L’estudi s’estructura en dos capítols, d’extensions desiguals. El 
primer, necessàriament més llarg, pretén ser estrictament descriptiu. 
S’hi assaja un estat de la qüestió sobre els estudis que fins avui s’han 
centrat en els llibres de la cort del batlle i també en l’exercici de 
la jurisdicció d’abast local en època baixmedieval. Seguidament, 
s’apunten alguns entrebancs de tipus metodològic que fan de la 
recerca en aquest àmbit un vertader repte. En un bloc posterior 
s’endega una descripció general de l’estructura de la cort del batlle de 
Sabadell, i també de la font documental que hem editat. Es tracta del 
llibre del batlle de Sabadell —que exercia la jurisdicció emesa per la 
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ciutat de Barcelona— corresponent al període 1401-1404.1 S’anuncien 
els àmbits jurisdiccionals sobre els quals la cort tenia atribucions a 
inicis del segle xv i s’introdueixen, per a cadascun d’aquests àmbits, 
les diferents tipologies documentals que es localitzen en el llibre. Per 
ordre, aquestes esferes de la jurisdicció són: la jurisdicció contenciosa 
no inquisitiva (majoritària en el registre de la cort, i a la qual es dedica 
especial atenció), la jurisdicció contenciosa inquisitiva, l’anomenada 
jurisdicció graciosa, els documents relatius a la governació de la vila i, 
finalment, les lletres enviades i rebudes per la cort. El capítol es clou 
amb unes conclusions parcials que posen en relleu l’eficàcia de la cort 
en la resolució de les disputes locals i, alhora, la seva accessibilitat 
per a les classes populars.

En el segon capítol es procura posar la jurisdicció en context, 
tot delimitant l’espai i la naturalesa d’aquesta jurisdicció exercida 
a Sabadell a inicis del segle xv. En aquest sentit, es descriuen els 
principals oficials que estaven al servei de la cort i que s’encarregaven 
d’administrar les múltiples esferes de la jurisdicció que s’han llistat 
anteriorment. Des d’un punt de vist institucional, es repassen les 
figures del batlle, del lloctinent del batlle, del procurador general 
de la ciutat de Barcelona, així com els braços executors de la cort 
(saigs) i els escrivans. Seguidament, s’analitza el govern urbà, tot 
posant en relleu el control de la ciutat de Barcelona i els seus oficials 
sobre els assumptes locals. Tanmateix, es matisa la subjecció als 
designis barcelonins, introduint elements com ara la competència 
entre senyories o la ingerència de la baixa noblesa en la política local. 
Les conclusions finals destaquen les aportacions que fa el treball en el 
camp de la història institucional, i les portes que obre en els estudis 
econòmics i socials.

El tercer bloc del treball, en forma d’annex digital, conté la 
transcripció del registre de cort que ha estat la principal base 
documental d’aquest estudi. S’acompanya de les normes d’edició 
utilitzades. 

1 Es tracta del registre actualment identificat amb la signatura AHS, Arxiu 
Municipal Històric (AMH), 2591/1. Vegeu Jordi Torruella i Llopart (coord.) 
(2002), Inventaris i catàlegs dels Fons de l’Administració Reial i Senyorial: 
Corts del batlle de Sabadell, comarca i foranes (1347-1795), Sabadell: Arxiu 
Històric de Sabadell (Eines de l’Arxiu, 2).
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Amb tot, aquesta font no ha estat l’única que s’ha consultat. 
El treball es val del buidatge d’altres fonts custodiades a l’arxiu 
sabadellenc: la resta de registres i processos de tipus jurisdiccional 
del període 1400-1500, així com els protocols notarials de la vila que 
són coetanis al llibre de cort de 1401-1404. La recerca es completa 
amb notícies dels volums del Consell de Cent de Barcelona i del fons 
de pergamins, conservats a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
(AHCB); així com dels registres de la Cancelleria de l’Arxiu de la 
Corona d’Aragó (ACA), del fons del Reial Patrimoni i també del fons 
de pergamins del regnat de Pere iii. D’altres fonts editades que s’han 
emprat estan ben identificades en la bibliografia.

1.1.1 Síntesi d’estat de la qüestió

Aquells que pretenguin fer recerca històrica amb documentació 
jurisdiccional medieval o moderna necessiten —més que amb treballs 
que es valen d’altres tipus de fonts— apropar-se a l’estat de la qüestió. 
Aquesta apreciació és especialment pertinent si ens situem en el 
context historiogràfic i arxivístic català. 

Als historiadors els serà necessari espigolar una irregular 
producció sobre la matèria, sovint obra d’erudits o historiadors 
locals, i bàsicament referent a les corts també d’abast local. 
Aquesta literatura posa poc —i de vegades gens— en context la 
mateixa font respecte a d’altres plans de la realitat de l’època (els 
múltiples contextos locals, la Corona catalanoaragonesa, l’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, 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. 

Ja 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 analitzava el segell lacrat que acompanyava un document 
en què es transcrivia el contenciós entre el batlle reial de Sabadell i 
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el paborde major de Sant Cugat (1378).2 Malgrat l’atractiu que té el 
document per tal d’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.3 Lluny de desestimar 
aquestes evidències com a curiositats, un dels objectius del treball és 
subratllar la centralitat històrica de l’exercici jurisdiccional. 

Dit pel broc 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 amb la fides publica i, en conseqüència, 
constituïen proves vàlides per a defensar els propis interessos en un 
litigi.4 Amb l’oferta de més seguretat jurídica, pot afirmar-se que 

2 Vegeu Ferran de Sagarra i de Siscar (1927), «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.

3 F. de Sagarra i de Siscar (1927), «Segell...», p. 1.
4 Vegeu l’usatge «De la fe que han les cartes» dins de les Constitucions de Catalunya 

de 1495, Barcelona: Generalitat de Catalunya (Textos Jurídics Catalans. 
Lleis i costums, 4/1), 1988, p. 288-289, i també l’epígraf «De la prueba de los 
instrumentos» dins Ramon Lázaro de Dou y de Bassols (1802), Instituciones 
del derecho público general de España con noticia del particular de Cataluña 
y de las principales reglas de gobierno en cualquier estado, v. vi, Madrid: 
Benito García & Compañía, p. 222-245. El dret valencià també incorporaria 
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les corts del batlle i les oficines notarials van garantir la f luïdesa 
dels intercanvis comercials en els darrers segles medievals i van 
contribuir a rebaixar-ne els costos de transacció.5 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.

No és estrany, doncs, que en els darrers decennis gran part de 
l’edifici de la història econòmica i social de la baixa edat mitjana, al 
nostre país, s’hagi edificat gràcies a les informacions sistemàticament 
buidades dels protocols dels notaris. La mateixa font ha estat objecte 
de múltiples balanços que han parlat de les seves potencialitats 
historiogràfiques.6 Som deutors, en aquest sentit, de la tradició 
historiogràfica italiana. El medievalisme en aquell país és un referent 
pel que fa l’estudi del notariat, degut a la seva aparició precoç (actiu 

aquesta pràctica, tal com recordava Antoni Furió (2006), «Crédit, endettement 
et justice: prêteurs et débiteurs devant le juge dans le royaume de Valence 
(xiiie-xve siècle)» dins Julie Claustre (dir.), La dette et le juge. Juridiction 
gracieuse et juridiction contentieuse du xiiie au xve siècle (France, Italie, 
Espagne, Angleterre, Empire), París: Publications de la Sorbonne, p. 25-27. 

5 Sobre el creixement simbiòtic entre notaris i corts jurisdiccionals, vegeu Daniel 
Lord Smail (1998), «Notaries, courts and the legal culture of late medieval 
Marseille» dins Kathryn Reyerson, John Drendel (eds.), Urban and rural 
communities in medieval France (Provence and Lenguadoc, 1000-1500), 
Leiden: Brill, p. 34-43. 

6 Vegeu les primeres reflexions sobre els usos en la recerca dels protocols notarials 
a Félix Duran Cañameras (1955), «Notas para la historia del notariado catalán», 
Estudios históricos y documentos de los Archivos de Protocoles, 3, 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 Josep Maria Sans Travé (coord.) (1994), Actes del primer Congrés 
d’Història del Notariat Català, Barcelona: Fundació Noguera i també Juan 
José López Burniol i Josep Maria Sans Travé (coord.) (2000), Actes del 
segon Congrés d’Història del Notariat Català, Barcelona: Fundació Noguera. 
Del primer congrés, vegeu especialment les reflexions de Sebastià Solé Cot 
i Pere Verdés Pijoan (1994), «L’aportació dels notaris a la societat catalana 
en els camps del dret, la història, la literatura i la política» dins J. M. Sans 
Travé (coord.), Actes del primer Congrés..., p. 93 i 94. Per aportacions un 
xic més recents, vegeu per exemple les ponències i comunicacions aplegades 
a Joel Colomer (coord.) (2007), 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, Girona: Generalitat de 
Catalunya-Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. 
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ja al final del segle xii) i també a la importància que hom li atorga en 
el desenvolupament mercantil a les ciutats estat italianes.7 

En canvi, com ja hem avançat, els registres emesos per la cort 
jurisdiccional no han rebut 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 història 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, 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’aquestes.8

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).9 Atenent, però, al salt 

7 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 Mario Amelotti (coord.) (1982), Per una storia del notariato meridionale, 
v. vi, Roma: Consiglio Nazionale del Notariato. 

8 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 Denis Stuart (1992), Manorial records: An introduction to their 
transcription and translation, Chichester: Phillimore.

9 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). Foren magníficament publicats per 
la col·lecció Fonts Històriques Valencianes de Publicacions de la Universitat 
de València (PUV), en coedició amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua 
(AVL). Vegeu Enric Guinot Rodríguez, Maria Àngels Diéguez i Carmel 
Ferragud (eds.) (2008), Llibre de la Cort del Justícia de València (1280-
1282), v. i, València: PUV-AVL; Rosa Maria gregori, Juan Vicente García 
Marsilla i Ramon J. Pujades (eds.) (2008), Llibre de la Cort del Justícia de 
València (1283-1287), v. ii, València: PUV-AVL; Aureli Silvestre Romero 
(ed.) (2008), Llibre de la Cort del Justícia de València (1287-1288, 1298), v. iii, 
València: PUV-AVL; Josep Torró (ed.) (2009), Llibre de la Cort del Justícia 
de Cocentaina (1269-1290), València: PUV-AVL; ídem (ed.) (2009), Llibre de 
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important que es produeix entre els principis constitutius del dret 
comú i la multiplicitat de tradicions locals —especialment quan es 

la Cort del Justícia de Cocentaina (1294-1295), València: PUV-AVL; Maria 
Àngels Diéguez i Concha Ferragut (eds.) (2011), Llibre de la Cort del Justícia 
d’Alcoi (1263-1265), València: PUV-AVL; Salvador Ferrando palomares 
i Noelia Rangel López (eds.) (2011), Llibre de la Cort del Justícia de Sueca 
(1457), València: PUV-AVL. Vegeu també l’edició d’un manual de la cort de 
Terol, obra de Rafel Conde (1987), «El “Manual de Cort” de García Sánchez 
de Campos, juez de Teruel (1411-1412)», Saitabi, 37, 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 Jaume Riera i Sans (1973), El cavaller i l’alcavota: 
un procés medieval, Barcelona: Club Editor; Joan Miralles i Montserrat 
(1984), Un llibre de cort reial mallorquí del segle xiv: 1357-1360. Introducció, 
transcripció i estudi lingüístic, 2 v., Barcelona: Fundació Salvador Vives i 
Casajuana; Maria Dolors Farreny i Sistac (1986), Processos de crims del segle 
xv a Lleida: transcripció i estudi lingüístic, Lleida: Institut d’Estudis Ilerdencs; 
Joan Josep Ponsoda Sanmartín (1992), La llengua catalana a Cocentaina 
al segle xiii segons el Llibre de la Cort de Justícia. Tesi doctoral inèdita, 
Universitat d’Alacant; Eulàlia de Ahumada Batlle (1994), «Transcripció i 
estudi d’un procés criminal del segle xiv a Lleida», Anuari de Filologia, Llengua 
i Literatura Catalanes, 26, p. 9-35; Joan Anton Rabella i Ribas (1998), Un 
matrimoni desavingut i un gat metzinat: procés criminal barceloní del segle 
xiv, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat; Núria Sales (2001), 
«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, p. 261-281; 
Maria Àngels Diéguez Seguí (2001), El Llibre de Cort de Justícia de València 
(1279-1321): estudi lingüístic, Alacant-Barcelona: Institut Interuniversitari de 
Filologia Valenciana / Publicacions de l’Abadia de Montserrat; ídem (2002), 
Clams i crims en la València medieval segons el Llibre de Cort de Justícia 
(1279-1321), Alacant: Universitat d’Alacant; Maria Dolors Farreny i Sistac 
(2004), La llengua dels procesos de crims a la Lleida del segle xvi, Barcelona: 
Institut d’Estudis Catalans; Concha Ferragut Domínguez (2012), «El latín 
del Llibre de la Cort del Justícia d’Alcoi», Studia Philologica Valentina, 14/11, p. 
51-67 i María Teresa Moret Oliver i Guillermo Tomás Faci (2014), El pleito 
del guiaje ganadero de Ribagorza (1316-1319). Edición y estudio histórico-
lingüístico, Saragossa: Institución Fernando el Católico. D’altres autors també 
han procurat l’edició dels llibres de comptes dels oficials jurisdiccionals. És el 
cas de Josep Maria Casas Homs (ed.) (1976), Llibre del batlle reial de Barcelona 
Berenguer Morey, 1375-1378, Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana, 
de l’enyorat Prim Bertran Roigé (1981), «El Llibre del batlle reial de Lleida, 
Ramon de Carcassona (1366-1369)» dins Miscel·lània homenatge al professor 
Salvador Roca i Lletjós, Lleida: Institut d’Estudis Ilerdencs, p. 158-186; ídem 
(2005), «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, p. 875-901 
i d’Aureli Silvestre Romero (ed.) (2004), Els llibres de comptes de la batllia 
de Morvedre a la fi del segle xiv, València: PUV-AVL.
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tracta de corts pertanyents a estats baronials— reiterem la necessitat 
de recórrer als estudis de caràcter local que han fet ús d’aquestes fonts, 
disseminades pel territori.10 També cal parar atenció als diferents 

10 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: Joan 
Serra i Vilaró (1930-1950), Baronies de Pinós i Mataplana: investigació als 
seus arxius, Barcelona: Biblioteca Balmes, v. ii, especialment p. 37 i s.; Jacint 
Sastre i Tutusaus (1980), «Bans del cavaller Bernat de Fonollar com a senyor 
de Sitges (1322-1326)», Miscel·lània Penedesenca, 3, p. 177-200; Prim Bertran 
Roigé (1983), «Els jueus en els llibres de batlle i cort de Cervera (1354-1357)», 
Ilerda, 44, p. 189-205; Núria Sales (1984), «Un cop d’ull al llibre de la cort dels 
Batlles de Vallclara dels segles xvi i xvii», Quaderns de Vilaniu, 5, p. 115-122; 
María Dolores Insa Ribelles (1985), «La justicia municipal en el Condado de 
Cocentaina durante el siglo xvi: problemas jurisdiccionales» dins 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, Madrid: Universidad Complutense, 
p. 1645-1659; Ismael Almazán Fernández (1986), «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, p. 211-216; José Ramon 
Magdalena Nom de Déu (1988), Judíos y cristianos ante la ‘Cort de Justícia’ de 
Castellón, Castelló de la Plana: Diputació de Castelló; Gemma Perich i Vidal 
(1989), La Cort del batlle de Castellar. Cúria senyorial: segona meitat s. xv - 
primera meitat s. xviii, Sabadell: Caixa d’Estalvis de Sabadell; Prim Bertran 
Roigé (1989), «Conflictes socials a Cervera, segons el llibre del batlle Antoni de 
Cabrera (1356-1357)», Miscel·lània Cerverina, 6, p. 53-70; Max Turull i Rubinat 
(1990), La configuració jurídica del municipi baixmedieval. Règim municipal i 
fiscalitat a Cervera entre 1182-1430, Barcelona: Fundació Noguera, especialment 
p. 231-280 i 369-408; Pascual Marzal Rodríguez (1992), «El justicia civil de 
Valencia durante el reinado de Felipe ii» dins Dels furs a l’Estatut. Actes del i 
Congrés d’Administració Valenciana, de la Història a la Modernitat, València: 
Generalitat Valenciana / Institut Valencià d’Administració Pública, p. 707-714; 
Josep Maria Torras i Ribé (1992), «Inventari de les jurisdiccions senyorials a 
la comarca de l’Anoia en els segles moderns», Pedralbes. Revista d’Història 
Moderna, 12, p. 39-70; Valentí Gual i Vilà (1993), «L’administració de la justícia 
senyorial. Els llibres de cort», Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 13/2, 
p. 289-296; Marc Torras Serra (1994), «L’extensió territorial de la vegueria i 
la batllia de Manresa», Dovella, 47, p. 16-21; Ximo Navarro Reig (1995), «El 
sistema procesal en los registros contestanos», Alberri, Quadern d’investigació 
del Centre d’Estudis Contestans, 8, p. 65-92; Valentí Gual i Vila (1996), «Sobre 
llibres de cort. Les Piles. Edat Moderna», Recull (Associació Cultural Baixa 
Segarra), 4, p. 79-88; Albert Riera i Pairó (1996-1997), «La justícia senyorial 
eclesiàstica (segles x a xiv). El cas de Bàscara», Annals de l’Institut d’Estudis 
Gironins, 38, p. 1568-1580; Gerard Carceller i Barrabeig (1997), «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, p. 5-16; Josep 
Serrano Daura (1997), La Torre de l’Espanyol (Ribera d’Ebre). Història, 
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costums territorials que regulaven l’exercici de la jurisdicció, alguns 
dels quals han estat editats en les darreres dècades.11 D’altra banda, 

règim senyorial i aspectes del seu antic dret local, en particular els Costums 
del 1517, Tarragona: Diputació de Tarragona, especialment p. 133-138 i 159-165; 
Josep Maria T. Grau Pujol i Roser Puig (1997), «Feliu Argimon, escrivà de la 
cúria del batlle de Sarral (1659)» dins Antoni Maria Marsal Bonet (coord.), 
Primer Recull de Treballs, Sarral: El Baluard, p. 67-74; Maria Assumpció Zapata 
Buxens (1998), 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, Mataró: 
Caixa d’Estalvis Laietana; Luis R. Corteguera (1998), «The painter who lost 
his hat: Artisans and justice in early Modern Barcelona», Sixteenth Century 
Journal, 29/4, p. 1023-1042; Francesc Esteve i Perendreu (1998), «El tribunal 
de coltellades de Lleida. Procediment i dictàmens mèdics», Gimbernat. Revista 
catalana d’història de la medicina i de la ciència, 30, p. 165-174; Valentí Gual 
i Vilà (1999), «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, p. 33-48; Roser Salicrú i Lluch (2000), «El “llibre 
dels verbals” del Batlle de Mataró (1480-1487), una primera aproximació», 
Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria, 67, p. 5-15; Maria Assumpció Zapata 
Buxens (2000), «‘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, p. 251-271; Manuel Ardit (2002), 
«Violència i justícia en el marquesat de Llombai (segles xiii-xviii)», Estudis. 
Revista de Historia Moderna, 28, p. 113-135; Joan Salvadó i Montoriol 
(2003), «Poder reial i poder 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» dins Joan Claramunt Rodríguez (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, v. iii, Barcelona-Poblet-Lleida: Publicacions 
de la Universitat de Barcelona, p. 815-836; Miquel Montanya Carrera (2007), 
El Tribunal de Coltellades. Alguns aspectes processals, Lleida: Ajuntament de 
Lleida; Anna Casal, Núria Casals i Gerard Ferrer (2008), «Processos judicials 
al Castell de Guardiola en època moderna», L’Erol, 96, p. 28-32; Salvador Vega 
i Ferrer (2010), «La creació de la batllia reial de Verges. Dos privilegis de Felip i 
d’Aragó, dit el Prudent (1587)», Estudis del Baix Empordà, 29, p. 109-160; Josep 
Maria Reyes i Vidal (2013), «Els orígens de la jurisdicció feudal del monestir 
de Banyoles», Quaderns del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles, 33, p. 
125-147; Joan Montoro i Maltas (2014), «La batllia mataronina (1429-1435): 
institució i vida quotidiana», Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria, 108, p. 
7-18; Eugenio Ciscar Pallarés (2014), «Los ‘clams’ o pequeñas infracciones 
agrarias en la práctica judicial del reino de Valencia (siglos xvi-xviii)», Revista 
de Historia Moderna, 32, p. 181-217.

11 De fet, la majoria de costums territorials incorporaven normes processals, tal 
com per exemple queda ben palès en els textos aplegats a Ddaa (1997), vii 
Centenari dels Costums d’Orta (1296-1996). Actes de les Jornades d’estudi, 
Calaceit: Ajuntament d’Horta de Sant Joan i a Tomàs Montagut Estragués 
i Josep Serrano Daura (eds.) (2002), Jornades d’Estudi sobre els Costums 
de la Batllia de Miravet, Tarragona: Consell Comarcal de la Terra Alta / 
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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 corts.12 

Malgrat que l’estat de la recerca sobre aquesta tipologia de fonts no 
és l’òptim, cal remarcar que alguns investigadors, especialment des 
de les 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 xv.13 

Diputació de Tarragona. Vegeu també Ferran Valls Taberner (ed.) (1992), 
Els Costums de Miravet, Màlaga: Universidad de Málaga (3ª ed.); ídem (ed.) 
(1992), Els Costums de Perpinyà, Màlaga: Universidad de Málaga i Antoni 
Cobos Fajardo (ed.) (2001), Costums de Girona, de Tomàs Mieres, Girona: 
CCG Editors.

12 Al llarg dels darrers dos-cents anys, un nombre relativament petit d’especialistes 
en història del dret i de les institucions ha posat èmfasi en els procediments de 
les corts catalanes baixmedievals o altmodernes. Vegeu especialment R. Lázaro 
de Dou y de Bassols (1802), Instituciones, v. vi; Guillem Maria Brocà de 
Montagut (1985-1987), 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, v. i, Barcelona: 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, p. 369; Antoni Maria 
Borrell (1923), Dret Civil vigent a Catalunya, v. iii, Barcelona: Imprenta de la 
Casa de la Caritat; Jesús Lalinde Abadia (1966), La jurisdicción real inferior 
en Cataluña (‘Corts, vegeus, batlles’), Barcelona: Ayuntamiento de Barcelona; 
Josep Maria Pons Guri (1989), «Ordinacions i capítols del vescomtat de Cabrera 
(anys 1292-1520)» dins ídem, Recull d’estudis d’història jurídica catalana, 
v. i, Barcelona: Fundació Noguera, p. 77-84; Flocel Sabaté Curull (1993), El 
veguer a Catalunya al segle xiv. Anàlisi del funcionament de la jurisdicció 
reial. Tesi doctoral inèdita, Universitat de Barcelona; ídem (1997), «El veguer 
i la vegueria de Tortosa i Ribera d’Ebre al segle xiv», Recerca [Tortosa], 2, 
especialment p. 135-141; ídem (1997), El territori de la Catalunya medieval: 
percepció de l’espai i divisió territorial al llarg de l’edat mitjana, Barcelona: 
Rafel Dalmau. Per un període més reculat que aquell que s’estudia pròpiament 
aquí, resulta interessant el treball de Josep Maria Salrach (1997), «Prácticas 
judiciales, transformación social y acción política en Cataluña (siglos ix-xiii)», 
Hispania, 57/197, p. 1009-1048. Per a l’àmbit valencià, vegeu Primitivo J. 
Pla Alberola (1988), «Los señoríos de jursidicción civil en el derecho foral 
valenciano», Studia Historica, 6, p. 351-360 i també Francisco A. Roca Traver 
(1992), La jurisdicción civil del Justicia de Valencia (1238-1321), València: 
Real Academia de Cultura Valenciana.

13 Vegeu per exemple els casos de Pau Viciano (2001), «Marche du crédit et 
structuration de l’espace rural», Histoire et Societés rurales, 21/4, p. 11-38, 
d’A. Furió (2006), «Crédit, endettement et justice...», de José Antonio Llibrer 
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Tenint en compte l’estat embrionari de la recerca, altres escoles 
historiogràfiques més consolidades poden auxiliar-nos per tal 
d’orientar els estudis de (i amb) fonts jurisdiccionals. En particular, 
creiem 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. 

 No és sobrer esmentar que l’estat de la qüestió al Regne Unit és 
conseqüència, en part, de les contingències documentals. Mentre 
que en l’àmbit de difusió notarial, a l’Europa meridional, els negocis 
entre particulars i el crèdit poden ser fàcilment documentats en 
els protocols notarials, en zones com Anglaterra o Gal·les aquestes 
operacions gairebé només donen indicis d’existència a través de les 
fonts jurisdiccionals. Constitueixen, per tant, un recurs obligat. 

Els treballs dels historiadors britànics han tendit a centrar-se en 
l’estudi dels registres emesos per la senyoria jurisdiccional d’abast 
local, els anomenats manorial court rolls.14 En aquest àmbit, en els 

Escrig (2013), «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, p. 123-151 i també el 
nostre Lluís Sales i Favà (2011), «Crédito y redes urbanas: el caso de Girona 
y las pequeñas ciudades de su entorno en el siglo xiv», dins David Carvajal 
de la Vega, Javier Añíbarro Rodríguez i Imanol Vitores Casado (eds.), 
Redes sociales y económicas en el mundo bajomedieval, Valladolid: Castilla 
Ediciones, p. 129-150. Carme Muntaner i Alsina (2013) per la seva banda, 
darrerament també ha emprat profusament els llibres de cort en la preparació 
de la seva tesi 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, especialment p. 329-352.

14 Per una reflexió més o menys recent sobre els usos d’aquesta font en la producció 
historiogràfica vegeu Richard Smith i Zvi Razi (1996), «The historiography of 
manorial Court Rolls» dins Ídem (eds.), Medieval society and the manor court, 
Oxford: Clarendon Press, p. 1-35. Cal tenir en compte que la historiografia 
britànica du moltes dècades d’avantatge a la resta del continent pel que fa 
als estudis institucionals. Ja a principi del segle xx els historiadors del dret 
havien consolidat una línia d’estudis sobre els processos legals i les institucions 
jurisdiccionals d’abast local. Els treballs de F.W. Maitland suposaren la primera 
baula per un camp d’estudi que ha resultat fecund. Vegeu Frederic William 
Maitland (1889), Select pleas in manorial and other seignorial courts. v. 
i, Londres, Selden Society; Frederic William Maitland i William Paley 
Baildon (1891), 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 i també Frederic William Maitland 
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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.15 D’aquesta manera, han treballat aspectes que fins ara 
eren pràcticament inèdits.

i Frederick Pollock (1895), The History of English law before the time of 
Edward I, 2 v., Boston: Cambridge University Press. Al llarg del segle xx els 
autors anglosaxons van tractar l’exercici jurisdiccional en corts senyorials i 
s’interessaren pels litigis entre particulars. És el cas de Paul Vinogradoff 
(1892), «The manor and the village community» dins Ídem, Villainage in 
England, Londres: Clarendon Press, p. 354-396; Ídem (1905), The growth of 
the manor, Londres: Swan Sonnenschein o d’Ault Warren Ottman (1924), 
Private jurisdiction in England, Yale: Yale University Press. Un estat de la 
qüestió recent pot trobar-se a Phillipp Schofield (2002), «Credit and debt 
in medieval England: Introduction» dins Phillipp Schofield i N.J. Mayhew 
(eds.): Credit and debt in medieval England, c. 1180-c. 1350, Oxford: Oxbow, 
p. 1-18. Els registres jurisdiccionals locals, avui, a la Gran Bretanya gaudeixen 
d’un grau de popularitat notable, no només entre els acadèmics, sinó també entre 
historiadors locals i investigadors esporàdics, 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 
Christopher Harrison (1997), «Manor courts and the governance of Tudor 
England» dins Christopher Brooks i Michael Lobban (eds.), Communities 
and courts in Britain (1150-1900), Londres: Hambledon Press. 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 l’adreça: www.nationalarchives.gov.uk/mdr.

15 Són responsables d’aquest gir historiogràfic d’una banda els historiadors del 
dret com Lloyd Bonfield i John S. Beckerman, i de l’altra, els projectes de recerca 
integrats pels professors de les universitats de Cambridge, Southampton i 
Aberystwyth, Richard Smith, Chris Briggs i Phillipp Schofield respectivament: 
English Peasants and the Provision of Civil Justice 1275-1400 i Private Law and 
Medieval Village Society: Personal Actions in Manor Courts, c. 1250 - c. 1350. 
Sobre l’ús dels mecanismes de cort per part de la població rural, vegeu Phillipp 
Schofield (1998), «Peasants and the manor court: gossip and litigation in a 
Suffolk village at the close of the thirteenth century», Past and Present, 159, 
p. 3-49. Sobre el crèdit entre particulars i la cort del manor, vegeu per exemple 
Ídem (1998), «L’endettement et le crédit dans la campagne anglaise au Moyen 
Áge» dins Maurice Berthe (ed.), Endettement paysan & crédit rural dans 
l’Europe médiévale et moderne: actes des xviies Journées internationales 
d’histoire de l’Abbaye de Flaran, septembre 1995, Tolosa de Llenguadoc: Presses 
Universitaires du Mirail, p. 69-98 o també Ídem (2008), «Die Kreditvergabe im 
englischen manor court 1250-1350. Formen und Funktionen» dins Gabriele 
B. Clemens (ed.), Schuldenlast und Schuldenwert. Kreditnetzwerke in der 
europäischen Geschichte 1300-1900, Trèveris: Kliomedia, p. 21-36. Vegeu 
una síntesi de temàtiques a Chris Briggs (2009), Credit and village society 
in fourteenth-century England, Oxford: Oxford University Press. 
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En primer terme s’han abordat les peculiaritats legals d’uns 
àmbits, 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 advocats 
per interactuar amb totes les institucions legals a l’abast i obtenir-ne 
el màxim profit.16 

Una altra línia de recerca, en canvi, posa èmfasi en la influència 
que tingueren les institucions i els procediments en la fluïdesa dels 
mercats financers.17 Aquestes fonts, així mateix, són d’utilitat per a 
relacionar l’extensió del crèdit amb l’estructura socioeconòmica d’una 
comunitat,18 i també per a analitzar les respostes a les conjuntures 
econòmiques crítiques.19 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 contenciosos.20 

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. 

16 Ph. Schofield (1998), «Peasants and the manor court...».
17 Chris Briggs (2006), «Manor court procedures, debt litigation levels and rural 

credit provision in England c. 1290-1380», Law and History Review, 243, p. 
519-558; Ídem (2008), «Seigniorial control of villagers: Litigation beyond the 
manor in later medieval England», Historical Research, 81, p. 399-422; Ídem 
(2008), «The availability of credit in the English countryside, 1400-1480», 
Agricultural History Review, 56/1, p. 1-24.

18 A banda dels treballs ja esmentats, vegeu Phillipp Schofield (2002), «Acces to 
credit in the early fourteenth-century English countryside» dins Ph. Schofield, 
N.J. Mayhew (eds.), Credit and debt..., p. 106-126 i també Matthew Stevens 
(2005), Race, gender and wealth in a Medieval Welsh borough: Access to 
capital, market participation and status in Ruthin, 1312-1322. Tesi doctoral 
inèdita, Aberystwyth: University of Wales, especialment p. 86 i s., i 259 i s. 

19 Vegeu Phillipp Scohfield (1997), «Dearth, debt and local land market in a late 
thirteenth-century village», Agriculture History Review, 45/1, p. 1-17; Ídem 
(2008), «The social economy of the medieval village in the early fourteenth 
century», Economic History Review, 61/1, p. 38-63. 

20 En aquest darrer sentit, vegeu Chris Briggs (2004), «Empowered or marginalized? 
Rural women and credit in later thirteenth and fourteenth century England», 
Continuity and Change, 19, p. 13-43.
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1.1.2. La catalogació i altres entrebancs metodològics

Abans d’escometre la descripció de la font, aquesta secció apunta 
els obstacles que l’investigador sol trobar-se a l’hora de tractar 
amb els llibres de la cort del batlle. Una catalogació i descripció 
insuficients per part de l’arxivística, i la forma en què estan assentats 
els documents són esculls de diferent naturalesa que cal superar a 
l’hora d’iniciar estudis amb aquest tipus de fonts. En aquesta secció es 
reflexiona sintèticament sobre aquests elements per tal de començar 
a desbrossar el camí. 

Cal reconèixer que una localització i catalogació deficients dels 
llibres de la cort del batlle, en els arxius, afegeix dificultat a la recerca 
històrica.21 Tot i que no n’és un eximent, pot explicar, en part, l’estat 
encara incipient de la recerca. Com que freqüentment els senyors 
i barons tingueren en destret, en monopoli, tant les escrivanies 
curials com les notaries, ambdues institucions solien ser establertes 
al mateix individu o regentades per un mateix escrivà.22 Aquesta 
casuística podria haver conduït els responsables de catalogar i de 
descriure els arxius a classificar els llibres de cort dins de les sèries 
notarials. En conseqüència, avui estem mancats d’una perspectiva 
àmplia de la disponibilitat d’aquesta font en la majoria de partits 
judicials a Catalunya. Dit això, és evident que la font conforma sèries 

21 Val a dir que aquest no és el cas de l’Arxiu Històric de Sabadell, que té a 
disposició de l’usuari un bon inventari dels registres de cort que custodia 
—registres procedents de la mateixa vila i de diverses corts foranes, d’arreu 
del Vallès, tant de titualitat reial com senyorial—, a més d’un extens catàleg 
de processos solts que foren incoats a Sabadell. Aquests darrers corresponen 
majoritàriament al període 1560-1790. Vegeu J. Torruella i Llopart (coord.) 
(2002), Inventaris i catàlegs...

22 Seguiu la discussió historiogràfica sobre aquest fenomen a Maria Àngels 
Adroer Pellicer i Josep Matas Balaguer (1994), «Sobre la propietat i la 
regència de les notaries de la demarcació de Girona» dins J.M. Sans Travé 
(coord.), Actes del primer Congrés..., p. 511, i a Marc Torras Serra (2000), 
«Escrivanies judicials, vicarials i senyorials» dins J.J. López Burniol, J.M. 
Sans Travé, (coord.), Actes del segon Congrés..., p. 361-370. Vegeu, d’altra 
banda, exemples de concessions de notaria i de cort jurisdiccional a un mateix 
escrivà a Maria Teresa Ferrer Mallol (1988), «Les escrivanies públiques 
d’Alacant, Elx, Oriola i Guardamar» dins Josep Maria Sans i Travé (coord.), 
Estudis sobre història de la institució notarial a Catalunya en honor de 
Raimon Noguera, Barcelona: Fundació Noguera, p. 115-131.
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cronològiques menys completes i contínues que les dels notaris, ja 
que la seva conservació ha estat més irregular.23 

El segon entrebanc que s’ha apuntat és el de la disposició 
de cadascun dels documents a l ’interior dels llibres de cort. 
Contràriament a allò que és propi dels processos contemporanis 
de naturalesa jurisdiccional, en què les accions d’una mateixa causa 
s’agrupen en sumaris o expedients, en època medieval les accions eren 
registrades de forma independent. Cada acció —cada procediment— 
instada per la cort quedava registrada en funció de la datació. A més, 
en l’acta rarament es feia referència a l’acció que l’havia precedit, 
o que la succeiria, ni a la causa general per la qual s’havia incoat. 
Així, els investigadors han de resoldre quines foren les normes de 
tramitació que seguia una causa (entre d’altres qüestions: quines 
disputes eren acceptades, quines accions eren prescriptives per tal 
d’iniciar una causa, com se succeïen, com s’anul·laven, com i quan 
es finalitzava una causa, quin era el cost processal o qui el satisfeia). 
A més a més, cal tenir en compte el recurs a bastament posat en 
pràctica que consistia a resoldre el litigi al marge de la institució, a 
través d’un arranjament més o menys informal. 

D’altra banda, si hom va més enllà i prova d’utilitzar aquestes fonts 
amb fins qualitatius —en el marc d’estudis econòmics i socials— la 
mateixa disposició dels documents, però, sobretot, el laconisme de les 
actes, dificultarà la identificació dels individus o de les institucions 
que participaven en els afers tractats a la cort. Pot resultar complicat 
resseguir les vicissituds d’un actor al llarg d’una causa, perquè les 
identificacions per part dels escrivans no solien ser detallades; aquest 
oficial coneixia el context i no es detenia a anotar precisions. Val a 
dir que aquest és també un tret comú dels protocols notarials. 

El fet que el motiu inicial pel qual s’havia incoat un procés no fos 
explícitament assenyalat en la documentació suposa un entrebanc 
metodològic de primer ordre. Redueix les possibilitats d’entendre de 

23 Tal vegada aquesta diferència pot explicar-se perquè els llibres de cort formaven 
part de la documentació patrimonial i de gestió de l’estat d’un senyor feudal. En 
conseqüència, han patit la sort pròpia (i diversa) dels arxius patrimonials en el 
nostre país. En canvi, les normatives públiques que van ordenar la conservació 
de la documentació notarial des de la Llei espanyola del notariat de 1862 han 
permès agrupar-la i custodiar-la als arxius provincials, independentment de 
qui tingué originàriament la potestat d’establir la notaria.



30 La jurisdicció a Sabadell a la baixa edat mitjana

forma directa quins eren els usos de la cort i deixa el terreny massa 
adobat per a les hipòtesis. Per exemple, a través d’un solitari document 
sabem que el 3 de febrer de 1403, la cort de Sabadell embargà a 
l’habitant de la vila Guillem Solvany una suma indeterminada de 
diners que aquest devia a Constança, la difunta muller de Guillem 
Ortals, de Sant Vicenç de Jonqueres.24 Més enllà d’aquesta notícia, 
sense altres referències i sense disposar, tampoc, del contracte 
original, els motius que generaren tant el deute com l’impagament 
ens resulten totalment desconeguts. El deute inicial es devia a un 
salari? A una compravenda? A un préstec? Potser a un dot?

Tenint en compte aquestes dificultats, en els darrers anys s’han 
iniciat al nostre país algunes línies d’investigació sobre la naturalesa 
documental dels registres de cort i el seu funcionament. Qui subscriu 
aquest treball de recerca ha dedicat bona part dels seus treballs 
acadèmics a investigar el funcionament de les corts jurisdiccionals 
i l’emissió dels registres. Ens hem interessat per les normes que 
regien els processos civils (especialment en el marc del crèdit i de 
la morositat), pels usos econòmics i comercials subjacents en el 
recurs a la cort o per la delimitació de jurisdiccions per part de les 
cort en àmbits eminentment rurals.25 Marc Torras, d’altra banda, ja 
havia assajat anteriorment una tipificació de les accions de la cort 
jurisdiccional.26 

24 AHS, AMH, 2591/1, f. 68v (3.2.1403).
25 Lluís Sales i Favà (2010), «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)» dins Fuentes para el estudio del negocio fiscal y financiero en los reinos 
hispánicos (siglos xiv-xvi), Madrid: Ministerio de Economía y Hacienda / 
Instituto de Estudios Fiscales, p. 249-65; Ídem (2011), «Crédito y redes...»; 
Ídem (2014), «Credit and Nonpayment in Late Medieval Catalonia: Court 
Proceedings of Caldes de Malavella (1330-50)», Continuity and Change, 29, 
p. 49-81; Ídem (2018), «Masos i renda feudal en una baronia jurisdiccional. 
El cas de Caldes de Malavella al segle xiv» dins Jordi Morelló, Pere Orti, 
Pere Verdés (eds.), Renda feudal i fiscalitat a la Catalunya baixmedieval: 
estudis dedicats a M. Sánchez, Barcelona: Institució Milà i Fontanals (IMF) 
/ Centre Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), p. 647-682; Xavier 
Marcó i Lluís Sales i Favà (en premsa), «Crèdit i estratègies comercials a les 
corts jurisdiccionals d’abast local (segles xiv-xv)» dins El sistema financer 
al final de l’edat mitjana: instruments i mètodes.

26 M. Torras Serra (2000), «Escrivanies judicials...».
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Fins avui, gran part dels nostres intents per comprendre aquesta 
font s’havien centrat en exemples de les dècades centrals del segle 
xiv. L’edició i el comentari que teniu a les mans és posterior; 
correspon a un registre dels primers compassos del segle xv. La 
precisió no és baldera. Tal com hem indicat, un gran nombre de 
les causes registrades en els llibres de cort remeten a la morositat 
provocada pel crèdit. Durant aquell període de la catorzena centúria, 
al Principat de Catalunya el crèdit privat estava monopolitzat pel 
préstec a la menuda. Sota les antigues fórmules del mutuum o de 
la comanda comercial, els diners f luïen a canvi de garanties reals 
(penyores, hipoteques). Ara bé, les darreres tres dècades del segle 
són l’escenari de la revolució del crèdit censal. Violaris i, molt 
especialment, censals morts, desplaçarien progressivament les altres 
formes de préstec.27 Així, una bona part dels conflictes assentats als 
registres de cort del segle xv, com en aquest de Sabadell, tingueren 
el seu origen en impagaments o incompliments dels contractes 
de crèdit censal. Uns contractes que generalment no obligaven 
garanties reals, sinó personals (el conjunt de béns i honors del 
prestatari) i que comprometien el pagament d’una pensió anual fins 
que el crèdit fos extingit. L’execució d’aquesta tipologia de crèdit, 
en conseqüència, presenta característiques sensiblement diferents 
d’allò que havíem analitzat fins avui pel segle xiv. 

Aquesta breu introducció vol convèncer el lector que el present 
estudi no és un caprici acadèmic, sinó que està plenament justificat 
i suposa una important contribució historiogràfica. D’un costat, 

27 El censal mort fou un préstec encobert, que es registrava sota l’aparença jurídica 
d’una compravenda. Aquesta fórmula, controvertida, suscità recorrents debats 
teològics sobre la seva licitud. El capital era el preu aportat en la compravenda i 
els interessos o les pensions, l’objecte que era adquirit. El comprador o censalista 
abonava una quantitat i, a canvi, el venedor o censatari es comprometia a 
pagar-li una pensió anual. Aquesta pensió fou originàriament del 7,14 % del 
capital (tot i que disminuí progressivament). Les pensions o els interessos no 
amortitzaven el capital i, depenent de la modalitat del contracte contret, el 
censal mort podia lluir-se retornant el capital íntegre. El violari, d’altra banda, 
fou al Principat de Catalunya, la fórmula més matinera de crèdit censal. S’havia 
anat implantant des de la segona meitat de la dècada de 1320. El tipus d’interès 
era originàriament del 14,28 % (el doble del censal mort), ja que en finalitzar 
la vida de dues persones que eren estipulades en el contracte, el crèdit era 
cancel·lat automàticament. En ambdues modalitats, aquests contractes eren 
fàcilment transportables a tercers.
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consolida el coneixement de base sobre una font i una institució 
poc estudiades, tot posant aquest coneixement a disposició dels 
investigadors i també del gran públic. Així mateix, i tenint en 
compte que gran part dels documents tenen a veure amb la 
morositat i, per tant, amb els processos d’inversió econòmica, 
d’enriquiment o d’empobriment, la font crida l’atenció d’aquells 
que vulguin utilitzar-la en estudis qualitatius. S’obren les portes a 
noves recerques sobre les dinàmiques econòmiques i socials de les 
comunitats baixmedievals. 

Finalment, però no menys important, l’estudi que plantegem 
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 molts els investigadors que treballen a l’empara d’aquesta 
perspectiva.28 Una perspectiva segons la qual 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.

Així, la cort de Sabadell no ha de ser entesa com un espai estanc 
que només regia la vida dels ciutadans de la vila, sinó com una 
infraestructura central que, juntament amb l’oferta comercial i de 
serveis, atreia la població de l’entorn. A més a més, amb la resta de 
corts habilitades arreu per les senyories, articularia la xarxa política 
i territorial de la Catalunya baixmedieval.

28 Un dels exemples més reeixits és el treball de Víctor Farías Zurita (2009), 
El mas i la vila: els fonaments d’una societat senyorialitzada (segles xi-xiv), 
València: PUV. Entre els treballs seminals de Rodney Hilton, vegeu «Towns 
in English feudal society», Review (Fernad Braudel Center), 3/1 (1979), p. 
3-20, i també Ídem (1992), English and French towns in feudal society: A 
comparative study, Cambridge: Cambridge University Press.
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1.2. naturalesa i característiques dels llibres 
de cort del batlle. El cas del llibre de cort de 
sabadell de 1401-1404

A continuació es descriuen les corts jurisdiccionals d’abast local 
a la baixa edat mitjana i la documentació que emetien. En primer 
terme, s’apunten les característiques bàsiques de l’exercici de les 
atribucions de les corts i també la nòmina d’oficials encarregats 
d’executar-les. Seguidament, s’identifiquen els llibres de la cort per, 
finalment, concentrar-nos en la font sabadellenca que hem editat. 
Com ja ha estat indicat en la introducció, basem l’estudi en el llibre 
del batlle de Sabadell que recull les accions de la cort executades 
entre 1401 i 1404, l’edició del qual consta en l’annex. Es fan unes 
breus anotacions relatives a qüestions formals i, tot seguit, es deixa 
pas a la descripció documental.

Les tipologies documentals són descrites, una a una, atenent a la 
seva pertinença a diferents esferes de la jurisdicció. Així, en primer 
terme, s’introdueixen els documents que reflecteixen la jurisdicció 
contenciosa no inquisitiva. Més endavant, es procura fer el mateix 
amb les actes de la jurisdicció inquisitiva, de la jurisdicció graciosa, 
les relatives a la governació de la vila i les que transcriuen les lletres 
enviades i rebudes per la cort. Hem vetllat perquè la descripció de 
cada tipologia documental segueixi un mateix patró: el nombre i el 
pes relatiu de cada document en el conjunt del registre; en cas de 
procediments contenciosos, la ubicació de l’acció en el procés; la 
descripció pròpiament dita del document i les possibles variacions, 
clàusules i excepcionalitats; un comentari sobre la concentració en 
el calendari de les accions de la cort (en els casos en què això apareix 
com un element realment significatiu), i, finalment, les formes de 
cancel·lació. 

1.2.1. Les corts i els seus oficials

La cort del batlle era un espai físic (depenent de cada cas: l’aula 
d’un palau, la planta baixa d’un edifici modest, uns bancs sota una 
porxada...) i, alhora, una institució formada per una sèrie d’oficials 
i regida per unes normes, que servia per impartir justícia. Així 
mateix, és sabut que les corts jurisdiccionals a la baixa edat mitjana 
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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 el registre de Sabadell que hem estudiat. 
Amb tot, 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),29 i el govern i l’administració de la comunitat.

Si bé fou instal·lada i regida per les senyories (laiques, eclesiàstiques, 
baronials o reial), avui podem acreditar que una part substancial de 
les comunitats utilitzava la cort autònomament per a resoldre negocis 
particulars.30 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. 

Tenint en compte aquesta multiplicitat d’usos, és pertinent 
preguntar-se quines foren les raons que motivaren la instal·lació 
de corts permanents a partir del segle xiii. Es tractava de l’afany 
del senyor, que aspirava a lucrar-se amb les multes i sancions 
imposades als sotmesos a la seva cort (tal com resa l’adagi iustitia 
est magnum emolumentum)? Era una estructura que reforçava el 
control senyorial sobre l’espai i els homes, i que garantia que fossin 
satisfetes les prestacions servils? O bé era un servei més —com ara 
el mercat setmanal, la botiga del gra o el forn de destret— que els 
senyors posaven a disposició de tots els habitants del territori per 

29 Sobre aquests darrers conceptes, vegeu, entre d’altres, Coral Cuadrada (1989), 
«Sobre el mer i mixt imperi als senyorius feudals de la Catalunya Vella (segle 
xiv)», Mayurqa, 22, p. 199-211 i Aquilino Iglesia Ferreirós (2010), «Et merum 
imperium et mixtum et vassa jurisdiccio tres sunt species jurisdiccionis diverse», 
Cuadernos de Historia del Derecho, v. extr., p. 239-253.

30 Tal com hem demostrat, per exemple, a L. Sales i Favà (2014), «Credit and 
Nonpayment...».
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tal d’obtenir rendes, engreixar la dinàmica comercial i dotar-la de 
seguretat jurídica? La resposta no resulta senzilla. De ben segur inclou 
tots aquests elements i tal vegada d’altres. Ara bé, per oferir respostes 
robustes requerim l’estudi del funcionament de les corts, del seu 
àmbit d’influència i de les atribucions jurisdiccionals del senyor.31 

Les corts eren formades per una nòmina d’oficials, escollits d’entre 
la comunitat. En el segon capítol d’aquest treball es descriu amb detall 
els que operaren a la cort de Sabadell durant els primers compassos del 
segle xv. Valgui aquí aquest apartat per a aclarir que, al capdamunt 
de la cort i en funcions presidencials, s’hi trobava el batlle. El batlle 
dirigia les accions de la cort —les sancionava en nom del senyor—, 
representava la cort en les relacions exteriors (en els contactes amb 
altres corts, per exemple) i, eventualment, escoltava les parts en cas 

31 Aquest fou precisament un tema de debat en la historiografia britànica. Alguns 
investigadors, seguint la tradició més institucionalista de Maitland, defensaren 
que l’aparició de les corts al segle xiii fou una de les conseqüències dels esforços 
que feren les senyories per a millorar la gestió dels seus dominis. Per aquests 
historiadors, fins a la primera meitat del segle xv, els registres haurien tingut 
com a propòsit fonamental dur una comptabilitat dels beneficis derivats de les 
sancions i de les rendes que havien de ser recaptades pels batlles o reeves. Que 
la funció de la cort del manor era essencialment administrativa i de regulació 
econòmica fou un punt de vista especialment defensat per historiadors socials 
com Henry Stanley Benett (1937), Life on the English manor. A study of 
peasant conditions, 1150-1400, Cambridge: Cambridge University Press, o, més 
darrerament, per historiadors del dret com Lloyd Bonfield (1996), «What did 
English villagers mean by ‘customary law’?» dins Richard Smith i Zvi Razi (eds.), 
Medieval society and the manor court, Oxford: Clarendon Press, especialment 
p. 105. Chris Dyer, en una posició més matisada, ha defensat que la funció 
principal de les corts fou la de salvaguardar els interessos econòmics senyorials, 
fent-ne partícips també els habitants del domini jurisdiccional. D’aquest autor, 
vegeu «Les cours manoriales», Études Rurales, 103/104 (1986), p. 19-27. En 
canvi, altres investigadors, especialment de l’Escola de Toronto, han observat 
que en els registres del manor s’hi localitzen massa informacions de caràcter 
procedimental com per considerar que els registres fossin en exclusiva eines 
per a confeccionar estats de comptes. Segons aquest punt de vista, l’increment 
d’assistència dels habitants dels dominis senyorials (els tinents) a les corts reials 
hauria fet reaccionar els barons. Amb aquesta motivació, haurien habilitat 
les primeres corts locals de caràcter permanent. Vegeu arguments en aquest 
sentit a Zvi Razi i Ricard Smith (1996), «The Origins of the English Manorial 
Court Rolls as a Written Record: a Puzzle» dins Richard Smith i Zvi Razi 
(eds.), Medieval Society and the Manor Court, Oxford: Clarendon Press, p. 
36-46. En aquesta mateixa posició interpretativa vegeu també Edwin Brezzete 
Dewindt (ed.) (1990), The Court Rolls of Ramsey, Hepmangrave and Bury, 
1268-1600, Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, p. 2-3.
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de conflicte. Com en el cas de Sabadell de 1401-1404, el batlle podia 
ser substituït interinament per un lloctinent o per un sotsbatlle. 

Per tal de dilucidar conceptes, resulta fonamental apuntar 
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. Generalment, aquests 
darrers s’anomenen batlles de sac.32 Essencialment s’encarregaven de 
la percepció de rendes, i tal vegada d’exercir una mínima jurisdicció 
coercitiva sobre els seus homes propis.33 En síntesi, aquests diversos 
batlles que interactuaven alhora tenien funcions recaptatòries. 
Mentrestant, els oficials del senyor jurisdiccional amb el mateix 
nom i que, com hem apuntat, presidien la cort regulaven l’ordre 
criminal, 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.

De fet, molts dels contenciosos que les senyories territorials tenien 
entre si o amb els particulars podien acabar despatxant-se a la cort 
de la senyoria jurisdiccional presidida pel batlle. És a dir, a la cort 
d’aquella senyoria que ostentava el mer o el mixt imperi (o bé ambdós 
alhora). Aquesta seria capaç d’impel·lir els habitants dels termes a 
complir els seus pagaments o bé a acatar ordres relacionades amb 
reclamacions emeses pels diferents batlles de sac.34 

32 En aquest sentit, Antoni Bosch i Cardellach (1991) afirmava, il·lustrativament, 
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 a Anales de la villa de Sabadell 
desde el año 987 hasta el 1770, v. i, Sabadell: Fundació Bosch i Cardellach, 
p. 67.

33 Som del parer que ja al segle xv 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 el capítol 2. 

34 En aquest sentit, els registres de cort catalans de l’època baixmedieval evidencien 
que les senyories territorials utilitzaven amb assiduïtat els mecanismes 
jurisdiccionals comuns per a resoldre els incompliments de les obligacions 
fetes pels seus clients o homes propis. Valgui com a exemple el cas registrat 
el 8 de juny de 1349, en què la cort de Caldes de Malavella (a la plana de la 
Selva), en mans del baró Pere de Montcada, actuant a instàncies de Berenguer 
Riera —batlle de sac del cambrer del monestir de Sant Pere de Galligants, a la 
ciutat de Girona—, va immobilitzar tots els esplets de Saura Nicolau, pagesa 
del veïnat de Franciac (a la batllia de Caldes). Nicolau tenia un deute pendent 
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Per sota del batlle, i a les seves ordres, s’hi trobaven els saigs, 
oficials que duien a terme requises, detencions o transport de 
mercaderies. També transmetien directament les notificacions als 
interessats, com ara les denúncies. Ocupats en una gran varietat de 
tasques, generalment exercien el càrrec diversos d’aquests oficials a 
la vegada.35 Altres oficials relacionats amb el saig, però amb tasques 
que resultaven exclusivament executives, eren el carter (encarregat 
del transport de notificacions i de lletres), el bander (al càrrec de la 
imposició de bans) o el cap de guayta (que s’assimila al saig).36 

Al mateix temps, i al marge dels saigs, es nomenava un pregoner, 
que era l’encarregat de notificar públicament ordinacions, bans 
o manaments al conjunt de la població. La cort també comptava 
amb un carceller, responsable de traslladar els reus, de custodiar-
los i d’alimentar-los. Algunes corts podien contractar un corredor, 
especialitzat a organitzar i gestionar les subhastes públiques. En 
darrer terme, una de les figures indispensables de la cort era l’escrivà. 
Era nomenat per a redactar, en els llibres, les accions dutes a terme 
per la resta d’oficials. També s’encarregava de classificar i arxivar els 
volums que tot seguit descrivim. 

1.2.2. Els llibres de la cort

Els volums preparats per aquest escrivà són 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 

amb aquesta senyoria gironina, i el batlle del Montcada actuava exclusivament 
com a instància executora. Vegeu l’Arxiu Històric de Girona (AHG), Caldes-
Llagostera (CL) 565, f. 91r (8.6.1349). Un altre exemple més proper ens trasllada 
a Sabadell, el 7 de maig de 1401, quan la cort de la vila manà pregonar, a petició 
del cambrer del monestir de Sant Cugat del Vallès, que qualsevol habitant del 
terme que ho hagués de fer, satisfés rendes pendents al cenobi. Vegeu AHS, 
AMH, 2591/1, f. 6v (7.5.1401).

35 La historiografia clàssica va entendre que els saigs tenien capacitat per 
representar la cort i la senyoria, que eventualment podien exercir com a 
autoritat jurisdiccional. Josep Coroleu i Josep Pella i Forgas (1878), Los 
Fueros de Cataluña: descripción comentada de la constitución histórica del 
Principado, sus instituciones políticas y administrativas y sus libertades 
tradicionales, Barcelona: Imprenta de Luis Tasso, p. 323-324.

36 J. Lalinde Abadia (1966), La jurisdicción real..., p. 226.
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delegats.37 Tal com hem avançat, els documents que s’hi escripturaven 
poden tenir relació amb diversos àmbits governatius i jurisdiccionals, 
però els assumptes que es relacionen amb el dret civil (i familiar) 
suposen la major part dels afers registrats.38 

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, el 15 de juliol de 1402 Bernardus Mosteroles, de ville Terracie, 
obligavit se venerabilibi curie Sabadelli....39 O només dos dies més 
tard Iacobus Soquerrats, sagio ville Sabadelli, retulit se mandato 
venerabilis Petri de Comapregona, locumtenentis baiuli Sabadelli, 
fecisse preceptum Matheo Lonch...40 A primer cop d’ull ja podem 
intuir que no 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, podem afirmar que en els llibres de la cort 
hi consten les narracions de les accions executades pels oficials de la 
cort o, també, les narracions de les accions que feien els particulars 
en el marc dels procediments incoats.41 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. La llengua vulgar, el català, es reservava 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 

37 Segons la definició oferta per Rafel Ginebra Molins (2000), «Les escrivanies 
eclesiàstiques a Catalunya» dins J.J. López Burniol i J.M. Sans Travé (coord.), 
Actes del segon Congrés..., p. 110.

38 Per exemple, en els registres que hem estudiat anteriorment pertanyents a la 
vila de Caldes de Malavella de mitjan segle xiv, un 95 % dels documents tenen 
relació amb l’àmbit del dret privat. Vegeu Lluís Sales i Favà (2008), Crèdit i 
morositat a la Catalunya del segle xiv. El cas de Caldes de Malavella. Treball 
de recerca de doctorat inèdit, Universitat de Girona. 

39 AHS, AMH, 2591/1, f. 49v (15.7.1402).
40 AHS, AMH, 2591/1, f. 49v (17.7.1402).
41 L. Sales i Favà (2008), Crèdit i morositat..., p. 67.
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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 població. 

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)42 —i altres manaments posteriors que obligaven 
notaris i escrivans a elaborar un notularum en net, al marge del 
manual— sembla que tingueren un efecte escàs en els escrivans 
de les corts. En conseqüència, tan sols es redactava un volum, que 
generalment té aparença d’esborrany.43 

Depenent, en cada 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 reservessin 
volums per assentar-hi determinades accions de la cort o bé processos 
complexos que s’estenguessin en el temps. Així, 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 judicials.44 
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 documentació.45 A Caldes de Malavella, durant el segle xiv, se’n 
distingeixen dues de separades: una que aplega els procediments per 

42 Real Academia de la Historia (RAH) (1896), Cortes de los antiguos reinos 
de Aragón y de Valencia y del principado de Cataluña (Cortes de Cataluña), 
v. i, Madrid: RAH, p. 379-380.

43 Si bé l’afirmació és vàlida en la majoria d’ocasions, aquest no és el cas del llibre 
de cort de Sabadell que data del bienni 1454-1455 [AHS, AMH, 2591/3 (1454-
1455)]. El fragment que se’n conserva testimonia una redacció més curosa i 
gairebé sense clàusules abreviades o omissions.

44 Sobre el Justícia de València, vegeu l’edició dels llibres d’aquest oficial per a les 
darreries del segle xiii: E. Guinot Rodríguez, M.A. Diéguez i C. Ferragud 
(eds.) (2008), Llibre de la Cort...; R.M. Gregori, J.V. García Marsilla i R.J. 
Pujades (eds.) (2008), Llibre de la Cort...; A. Silvestre Romero (ed.) (2008), 
Llibre de la Cort...

45 Vegeu Pere Orti Gost (2015), «Els remences i l’exercici de la jurisdicció als 
segles xiv i xv: una lluita pel poder polític» dins 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, Cherasco: 
Centro Internazionale di Studi sugli Insediamenti Medievali, p. 125-153.
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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 d’aquell territori i les transcripcions 
de les cartes dirigides o enviades als oficials de la cort.46 

La cort de Sabadell de finals del segle xiv i inicis del xv es trobava 
en un moment de desenvolupament equiparable al darrer cas. L’arxiu 
de Sabadell custodia els anomenats Libri curie Sabadelli, l’exemplar 
conservat més antic dels quals (1401-1404) analitzem al llarg de 
les pàgines següents. Com s’ha avançat, els registres sabadellencs 
contenen tot tipus de documentació relacionada amb l’exercici del 
dret civil, però també accions pròpies d’altres esferes de la jurisdicció. 
Tal com descrivim més endavant, sospitem que a inicis del segle xv 
es podien elaborar altres sèries que contenien tipus documentals 
específics. Temem que aquesta documentació ja hagi desaparegut. 
De fet, per a un període molt posterior (a partir de la dècada de 
1670), està acreditat que la cort optà per registrar un tipus concret 
de procediment (les fermes de dret) en un llibre exclusiu.47 

1.2.3. La cort i el llibre de cort de Sabadell (1401-1404)

Les accions de les corts locals i, per tant, la tipologia documental 
dels seus llibres, deriven de fonts diverses: els costums locals, el dret 
comú d’origen romà, els Usatges i les Constitucions. A més a més, 
al llarg del segle xiv es detecta una creixent estandardització dels 
procediments de les corts, independentment de la seva adscripció 
senyorial.48 Tot i que cadascuna pogués ajustar-se a uns usu et 
stilu curie particulars, totes les corts estudiades fins al moment a 
Catalunya funcionaven atenent a procediments homologables, més 
o menys semblants.49 D’aquesta manera s’avançava cap a un cert grau 

46 Vegeu L. Sales i Favà (2008), Crèdit i morositat... Vegeu-ne encara un altre 
cas a Marc Torras i Serra (1993), Inventari dels fons del veguer i del batlle 
de Manresa, Manresa: Arxiu Històric de la Ciutat.

47 Vegeu AHS, AMH, 2605/3 (1672-1773). 
48 Tal com s’ha acreditat recentment en l’estudi comparatiu entre Sant Feliu de 

Guíxols i Caldes de Malavella: X. Marcó i L. Sales i Favà (en premsa), Crèdit 
i estratègies...

49 Tesi també defensada per Víctor Ferro (1987), El Dret Públic català. Les 
institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta, Vic: Eumo, p. 145.
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d’integració institucional al Principat, malgrat l’evident fragmentació 
senyorial inherent a la baixa edat mitjana. 

A Sabadell, aquesta integració s’evidencia amb la important 
proporció de lletres i d’accions instades per particulars, senyories 
o corts alienes a l’àmbit local que es localitzen en els llibres de la 
cort. Per tal de conferir seguretat jurídica a relacions i negocis que 
transcendien l’esfera local, calien mecanismes compartits entre 
les corts que, per exemple, permetessin presentar una denúncia en 
un indret i resoldre la causa en un altre. Són nombroses les causes 
incoades fora de Sabadell i que posteriorment serien resoltes en 
aquesta cort. També, a la inversa: denúncies presentades a la cort de 
Sabadell, que més endavant eren tractades per una instància externa 
(el rastre de les qual perdem en la documentació local). En aquest 
darrer sentit, valgui com a exemple el cas registrat el 12 de maig de 
1403, en què Guillem Om, de la vila de Sabadell, dirigí una denúncia 
contra Pere Xacart, àlies Rosselló, vidrier de Martorelles, per un deute 
de 40 sous (s.) originat per la compravenda de roba.50 Acte seguit, la 
cort enviava una lletra al batlle de Santa Perpètua de Mogoda, que 
devia ser competent a Martorelles, per tal que forcés Xacart a pagar.51

Aquest darrer cas evidencia que les corts del territori, i 
específicament la de Sabadell, havien aconseguit districtualitzar 
la jurisdicció, és a dir, fixar-la en un territori, habilitar una cort i 
consolidar la plena capacitat d’impartir justícia. Tal com es descriu 
en el capítol 2, a inicis del segle xv, a Sabadell, aquest era un procés 
que pràcticament ja havia culminat. 

És necessari aclarir en aquest punt que les accions que duia a 
terme la cort de Sabadell afectaven qualsevol individu —fos quin 
fos el seu estament o la seva condició jurídica— que habités el terme 
de Sabadell.52 Això incloïa la vila i el territori circumdant, que a 
partir d’aquí anomenarem districte jurisdiccional. Les accions que 
veurem més endavant, per dret, podien implicar qualsevol dels 

50 AHS, AMH, 2591/1, f. 78r (12.5.1403).
51 AHS, AMH, 2591/1, f. 78v (12.5.1403).
52 Aquesta afirmació és vàlida especialment en el cas de la jurisdicció civil. En 

el cas del mer imperi, com veurem, els membres dels estaments privilegiats 
podien fàcilment acollir-se a l’empara de tribunals reials o eclesiàstics de rang 
superior.
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habitants del districte jurisdiccional. En canvi, per tal de resoldre 
un litigi que impliqués una institució o un particular d’un altre 
districte jurisdiccional, calia l’acció coordinada amb la cort que 
tingués capacitat per impel·lir-los. En l’exemple anterior, les corts de 
Santa Perpètua i de Sabadell s’haurien hagut de posar d’acord per 
a perseguir el morós.53 Si l’acció en qüestió repercutia en benefici 
d’ambdues senyories, el terreny institucional ja era adobat: a inicis 
del segle xv les corts compartien mecanismes de notificació, de 
sanció i d’execució.54

El llibre de la cort de Sabadell que s’ha analitzat conté documents 
que s’estenen entre el 19 de març de 1401 i el 26 d’abril de 1404 (un 
marc cronològic de 1.135 dies). En total es tracta de 556 assentaments 
diferents disposats de forma bastant regular al llarg del període: 
111 documents per als vuit mesos i mig de 1401, 164 per a 1402, 216 
per a 1403 i 65 per als quatre mesos de 1404. El llibre consta de 116 
folis —alguns dels quals foren deixats en blanc— i de nombrosos 
documents solts, que foren inserits en l’enquadernació. 

Tal com s’ha testimoniat a través d’altres llibres de la cort de 
l’època, els documents generalment es registraven no pas atenent a la 
tramitació dels processos jurisdiccionals, sinó a la data cronològica.55 
A més, successivament, s’anotaren les dates en què foren assentades 
les accions. S’emprà l’estil de la Nativitat que feia començar l’any 
el 25 de desembre, tal com era prescriptiu arreu del territori de la 
Corona catalanoaragonesa. Eventualment també s’indicava el dia 
de la setmana. 

53 A inicis del segle xv, la jurisdicció de Santa Perpètua era en mans de la Pia 
Almoina de la catedral de Barcelona. Vegeu Fermí Vinyals (1984), «Recull 
de notícies de la baronia composta per les parròquies de Santa Perpètua de 
Mogoda, Santa Maria de Martorelles, Sant Fost de Campsentelles i Sant Cebrià 
de Cabanyes, de la Vegueria del Vallès», Acta historica et archaeologica 
Mediaevalia, 5-6, p. 433-450.

54 Flocel Sabaté (2015), en canvi, ha defensat per aquest període l’existència d’un 
escenari català caracteritzat per la infranquejabilitat jurisdiccional: «Regnat de 
Martí i: el govern del territori i els bàndols» dins Maria Teresa Ferrer Mallol 
(ed.), Martí l’Humà: el darrer rei de la dinastia de Barcelona (1396-1410): 
l’Interregne i el Compromís de Casp, Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 
p. 84 i s.

55 Vegeu L. Sales i Favà (2010), «Los libros de la corte...».
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Documentem com un 37 % de les accions jurisdiccionals dutes a 
terme a Sabadell durant el període 1401-1404 foren registrades en dia 
de mercat, els dissabtes.56 L’afluència de persones i de vitualles a la 
vila amb motiu del mercat setmanal facilitava les accions de la cort 
(a l’hora de notificar, embargar, subhastar...) i així es maximitzava 
l’eficàcia de la institució i es reduïen els costos de transacció i de 
gestió. Cal dir que la fira, que començava el primer dissabte de juliol i 
durava deu dies, per contra, no significava un augment de les accions 
de la cort.57 

Damunt dels patronímics, en cada document, solen constar-hi 
dues ratlles obliqües i paral·leles en senyal d’atorgament o acceptació. 
En alguns casos aquestes ratlles van acompanyades de l’abreviatura 
iur. (per iuravit), i encara en altres ocasions, per la fórmula iur. hom. 
(per iuravit homagium). També en la majoria de documents, al marge 
esquerre, se solen trobar anotacions relatives al cost de l’assentament 
de l’acció. Redactades de forma ràpida i abreviada (a voltes obviant la 
suma, d’altres, la unitat monetària) la seva interpretació no sempre 
ha estat conclusiva.58

Alguns dels documents del registre foren cancel·lats amb un barrat 
específic, generalment en forma d’ones. Correspon a accions que 
es resolgueren o que quedaren anul·lades. Cal entendre, però, que 
l’escrivà no fou minuciós a l’hora de fer aquestes marques, ja que tan 
sols 79 documents dels 556 (14 %) en presenten. 

Al marge d’aquests apunts relatius a qüestions més aviat formals, 
pot afirmar-se que el llibre de cort tracta gairebé en exclusiva 
assumptes que corresponen al mixt imperi, al dret civil. Si bé la cort, 
i la senyoria que la sostenia, també era competent en afers criminals, 
els procediments que s’hi relacionaven no sempre eren transcrits i, 

56 Els dissabtes concentren 207 accions de les 556 assentades en el llibre (37 
%). La distribució de les accions durant la resta de dies és força equilibrada, 
excepte en el cas dels diumenges, quan gairebé no hi havia activitat a la cort. 
Els dimecres es dugueren a terme 77 accions (14 %); els dimarts, 75 (14 %); els 
dilluns, 69 (12 %); els divendres, 60 (11 %); els dijous, 56 (10 %) i els diumenges, 
12 (2 %). 

57 Sabem que la fira de Sabadell començava lo primer disapte del mes de juliol, 
qui serà disapte primer vinent, e durerà per deu dies contínuament següents. 
Vegeu AHS, AMH, 2591/1, f. 86r-86v (30.6.1403).

58 Vegeu la secció 1.7.
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en conseqüència, aquesta esfera de l’exercici del dret resulta encara 
menys coneguda pels historiadors. Amb tot, més endavant s’apunten 
algunes qüestions relatives a l’exercici de la justícia criminal. 

Centrem-nos de moment en l’exercici de la jurisdicció civil. A 
Sabadell, tal com era habitual per a l’època, el llibre de cort tracta dos 
àmbits diferenciats d’aquesta esfera de la jurisdicció. D’una banda, 
una esfera estrictament contenciosa, encaminada a perseguir els 
incompliments de contractes, la morositat, les desavinences familiars, 
els greuges produïts pel trànsit per camins particulars o finques... Es 
tracta de les accions coercitives (denúncies, avisos, embargaments o 
retencions) descrites en la majoria dels documents. D’altra banda, s’hi 
troba l’exercici de la jurisdicció graciosa, que oferia als habitants del 
districte un marc d’assentament de contractes i de deutes alternatiu o 
complementari al protocol notarial. Ens hi detindrem quan descrivim 
el registre de les anomenades obligacions.

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 es validaven proves 
o documents. Per contra, davant d’una queixa, automàticament 
s’activava un procés, sancionat per la batllia, que perseguia rescabalar 
el denunciant. Ara bé, també era molt habitual que es produïssin 
arranjaments informals, al marge de la cort, entre les parts. És per 
aquesta darrera raó que una munió de denúncies, en el llibre de la 
cort, no presenten continuïtat aparent. 

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 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. L’exposició detalla l’iter processal que creiem que 
havien de seguir els homes i dones de Sabadell que actuaven com a 
contendents. Seguidament, es descriu un altre grup d’accions de la 
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cort, propi dels processos estrictament inquisitius: els procediments 
que corresponen a les investigacions, compareixences, declaracions i 
sentències. En un apartat subsegüent, s’aborden les accions pròpies de 
la jurisdicció graciosa, específicament les obligacions i els dipòsits. Més 
endavant es tracta l’esfera pertanyent a les accions pròpies del govern i de 
l’administració de la comunitat. Finalment, es descriu la correspondència 
de la cort que també fou incorporada en el lligall estudiat. 

1.3. Els procediments contenciosos a la cort de 
Sabadell

1.3.1. Els procediments contenciosos no inquisitius

A partir d’aquest punt es repassen els documents propis de l’exercici 
de la jurisdicció contenciosa; aquells que transcriuen les accions que 
s’activaven a la cort per intervenir en els conflictes entre particulars 
i/o institucions. En primer terme, es descriuen els procediments no 
inquisitius (236). En segon terme, s’introdueixen les actes pròpies del 
procés inquisitiu o judicial, que són força menys freqüents (43). Uns i 
altres, plegats, representen el 50 % dels documents assentats en el registre. 

1.3.1.1. Els clams i els reclams 

Les denúncies emeses davant de la cort donaven inici al procés 
jurisdiccional. La presentació d’una queixa resultava indispensable 
perquè més endavant la cort pogués actuar contra la persona o 
institució demandada. Ara bé, a Sabadell, durant el període estudiat, 
creiem que els clams o bé no s’assentaven per escrit i es conduïen 
oralment, o bé eren continguts en un llibre específic avui desaparegut. 
Ho deduïm atenent al reduït nombre de clams (9),59 comparant-ho 
amb la xifra dels reclams o segones denúncies (30).

59 En dues d’aquestes nou ocasions, els documents descriuen, strictu senso, un 
clam i una ferma de dret que van ser decretats conjuntament: AHS, AMH, 
2591/1, f. 4v (foli solt) (4.8.1401) i també f. 32v (30.1.1402).
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El retroclamo, secunda querela o, en català, reclam, en canvi, 
fou registrat sistemàticament per l’escrivà. Després d’una primera 
denúncia, el denunciant tornava a personar-se davant de la cort. 
Podia veure’s-hi empès per diversos motius: un rescabalament tan sols 
parcial, l’absència de resposta del denunciat o, també, la inefectivitat 
de la cort en primera instància.

El reclam és la descripció del mecanisme pel qual un particular, 
en nom propi o d’una institució, es presentava davant de la cort i 
emetia una segona queixa contra algú, sovint de caràcter monetari.60 
Els reclams són una de les tipologies documentals que més usualment 
especificaven el motiu que hauria generat el deute o el greuge. Així, 
quan el 6 d’agost de 1401, Bernat Bonet, de Sabadell, presentà una 
queixa per recuperar 20 s. contra Ramon de Mas de Frigola i una 
sèrie d’avaladors seus, el document que en dona fe detalla que els 
diners corresponien als 86 s. 6 d. que aquests li devien, en total, per 
una pensió de censal mort.61 Com en aquest cas, 35 dels 38 clams i 
reclams (un 92 %) exigien la restitució d’una quantitat econòmica.62 

Tant el clam com el reclam, posteriorment, eren notificats per 
alguns dels oficials de la cort al denunciat, per tal que actués en 
conseqüència. 

Durant el període en estudi, aquestes denúncies no foren 
presentades de forma significativa en un moment específic de l’any, 
si bé és de destacar que durant els mesos estivals disminuïen. Les 
collites a l’abast —la disponibilitat de cereal, primer, i de la verema, 
després— podien evitar la denúncia. Moltes disputes no continuarien 

60 Constitueix una excepció, per la forma de comunicar-lo, un clam registrat l’any 
1401. Sibil·la, muller del cavaller Bernat Rosseta, demanà el pagament d’un 
deute a Gabriel Soler, de Sabadell. Ho feu de forma espontània i verbalment, 
quan se’l trobà a prop de la plaça de la vila. Sibil·la requerí a la cort que assentés 
per escrit aquell encontre: Sènyer, jo us requir que fassats ço que los senyors \
consellers/ manan. En altra manera, jo us protest de tots dans e dampnatges, e 
requir vós n’escrivà que me levets carta [AHS, AMH, 2591/1, f. 27v (7.12.1401)].

61 AHS, AMH, 2591/1, f. 12r (6.8.1401).
62 Dels 3 clams restants, 2 foren dirigits per Guillem Martina, de Barcelona, 

contra Antic Pèlacs, exigint que abandonés el molí que ocupava per tal que el 
primer, el nou senyor útil, en pogués prendre possessió [AHS, AMH, 2591/1, 
f. 4v (foli solt) (4.8.1401) i f. 32v (30.1.1402)]. La redacció d’un altre clam resta 
incompleta i, en conseqüència, no en coneixem la naturalesa [AHS, AMH, 
2591/1, f. 80v (19.5.1403)].
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essent regulades per la cort perquè els conflictes incipients podien 
arranjar-se, hipotèticament, mitjançant pagaments informals en 
espècie. 

1.3.1.2. Les empares

Un cop presentada la denúncia, els contendents podien enfilar 
diverses vies, entre les quals hi havia la negociació informal per 
tal de rescabalar l’agreujat, tant en diners com en espècies. Un dels 
mecanismes administratius més utilitzat, però, era l’embargament 
preventiu de les propietats del denunciat, a l’espera d’una requisa 
final per tal de satisfer el denunciant, o també com a mecanisme per 
a forçar la negociació. Aquest embargament preventiu, que sovint 
prenia forma d’immobilització, rebia el nom d’empara. Es tracta d’un 
dels mecanismes més a bastament posats en pràctica per la cort de 
Sabadell entre 1401 i 1404: se’n documenten 67. 

En l’instrument, l’escrivà descrivia que un saig havia reconegut 
haver embargat un objecte concret —descrit i localitzat en l’espai— a 
un particular i a instàncies d’un denunciant. Rarament s’indicava la 
causa que hauria generat l’acció. A vegades l’empara era efectuada 
mitjançant un ritual amb significació pública: el saig dibuixava 
el signe de la creu, probablement amb un pal, al terra (cum signo 
crucis).63 A partir d’aquell moment i fins que la causa no fos resolta, 
l’objecte no podia ser consumit, alienat ni hipotecat (non abstrahit).

Les empares s’abatien sobre una àmplia varietat d’objectes, però a 
Sabadell rarament afectaven els béns mobles o objectes menors. Tan 
sols 7 documents (el 10 % de les empares) testimonien l’embargament 

63 Tot i que en una ocasió es clavà una creu davant d’un camp per advertir de la 
immobilització de la verema: …posuit in ipsa vinea quandam cruxdem ibi 
fixam [AHS, AMH, 2591/1, f. 96v (2.10.1403)], tal com també apuntava Pedro 
Nolasco Vives y Cebrià (1864), Traduccion 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, v. iv, Madrid: Librería de Emilio Font, p. 264. En 
tractar-se de l’empara d’edificis o d’hostals, es segellaven les portes, impedint 
l’entrada al morós. Vegeu en aquest sentit la petició de dessegellar les portes 
d’una heretat que era de l’alou de la pabordia de Sabadell: AHS, AMH, 2604, 
f. 1r (19.2.1445).
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de mercaderies, roba de llit i, en una ocasió, un moltó.64 Era més 
habitual, en canvi, que s’emparessin deutes a tercers o, també, collites.

En 31 ocasions (un 46 %), les empares es decretaren contra deutes o 
salaris pendents. Així, el 8 d’octubre de 1401, el saig Romeu Franquesa 
informava la cort que, a instàncies de Ramon Dalmau, de la vila de 
Sabadell, havia fet empara a Guillem Om, també de la vila, sobre 
unes quantitats degudes a·n Fontanet de Sa Riba, del terme de Santa 
Perpètua de Mogoda.65 Altres vegades, l’empara especificava que 
era un instrument públic, acreditatiu del deute, allò que quedava 
requisat. Tal és el cas de l’empara que patí el propi escrivà de la cort, 
Francesc Ajac, a instàncies de Pere Fonts, de Terrassa. Ajac disposava 
d’un document en què s’hauria registrat un deute de Bernat Soler 
a Pere Vallhonrat.66 En tots aquests casos, els instigadors de l’acció 
perseguien ser rescabalats a través de les rendes dels seus clients, 
encara que aquestes es trobessin eventualment en mans de tercers. 

Les collites esdevingueren l’objecte d’empara en unes altres 25 
ocasions (el 37% dels casos). Podia tractar-se d’una acció més o 
menys genèrica, com ara la que l’any 1401 afectava omnibus bladis 
qui sunt in honoribus manssi de Frigola,67 però també d’una operació 
executada amb cert detall, com ara la que un any més tard tingué 
lloc contra la vindemiam et omnes alios fructus qui sunt in quadam 
pecia terre loco vocato Pontonal, iuxta perilliatam d’en Marín, et in 
alia pecia terre que est loco vocato a Saltells, quam emparam intimavit 
dicte uxori Petri Ciiar.68 El nivell de precisió l’interès demostrat per 
un producte o altre, o per una parcel·la— probablement denotava la 
voluntat de convertir la requisa en definitiva. Entre 1401 i 1404, a la 
cort de Sabadell, les empares sobre productes agrícoles afectaren els 
conreus més comercialitzables: les collites de forment i la verema i, en 
menor proporció, el cànem. Generalment es decretaven poc abans de 
la collita, o durant aquesta. És per aquesta raó que una part important 
de les empares es registraren entre el mes de juny —quan es collien 

64 El 19 de juny de 1403, a instància de Guillem Canalies, de la vila, la cort emparà 
un arietem a Antoni Carnicer: AHS, AMH, 2591/1, f. 84v (19.6.1403). 

65 AHS, AMH, 2591/1, f. 21v (8.10.1401).
66 AHS, AMH, 2591/1, f. 38r (4.4.1402).
67 AHS, AMH, 2591/1, f. 8r (3.6.1401).
68 AHS, AMH, 2591/1, f. 53r (22.8.1402).
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els cereals primerencs— i el setembre —la verema. Les empares dels 
quatre mesos estivals (36) representen el 54 % del total. 

Les dues tipologies majoritàries d’empares evidencien que la 
societat sabadellenca del segle xv era, en primer terme, una comunitat 
amb estrets vincles de proximitat i familiaritat. Els denunciants 
coneixien amb detall, d’una banda, els deutes contrets pels seus 
veïns amb tercers i, de l’altra, l’estat de la collita de cadascú. Només 
un elevat nivell d’informació feia possible l’empara sobre aquest 
tipus d’objectes.

Les empares també evidencien que els prestadors agreujats preferien 
apropiar-se dels títols de deute, que eren fàcilment transportables 
a tercers, o bé acaparar les collites dels seus veïns per introduir-
les al mercat. En canvi, la requisa de béns mobles —que requerien 
ser revenuts al mercat d’objectes de segona mà a un preu incert— 
resultava una opció menys atractiva.69 

1.3.1.3. Els empenyoraments i les fadigues de penyora 

És necessari apuntar que, durant el període baixmedieval, la figura 
descrita com a penyora (pignora) pot remetre a diversos conceptes 
jurídics. Un primer tipus de penyora correspon a les obligacions reals 
que eren lliurades durant la constitució d’alguns crèdits, de forma 
voluntària, com a garantia del retorn del capital i dels interessos.70 A 
l’inici del segle xv aquest tipus de penyora es trobava en retrocés en 
un món del crèdit àmpliament dominat per les rendes censals. Aquest, 
com ja sabem, era un producte financer en què es contreien garanties 
personals (tots els béns, genèricament, del prestatari) i no pas reals.

Un segon tipus de penyora, que intuïm que era majoritària en 
la casuística sabadellenca, ha estat anomenada penyora judicial 

69 Sobre mercats de segona mà, vegeu Carles Vela (2015), «Llarga vida a tot! El 
mercat de vell a Barcelona a la baixa edat mitjana» dins Neus Puig i Amat i 
Montse Viader i Crous (eds.), La vida quotidiana a l’Edat Mitjana. Actes 
del IV Seminari d’Estudis Medievals d’Hostalric (20-21 de novembre de 
2014, Hostalric), Hostalric: Ajuntament d’Hostalric, p. 35-56.

70 Vegeu, entre d’altres, Josep Hernando i Delgado (1983), «El problema del 
crèdit i la moral a Catalunya (segle xiv)», Acta historica et archaeologica 
Mediaevalia, 1, p. 113-136.
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pels investigadors.71 Nosaltres preferim recórrer al terme penyora 
processal.72 Semblant a l’empara, es tractaria de la requisa d’un 
objecte efectuada per la cort, per tal que un deute fos saldat de 
forma executiva. Els investigadors no disposem de gaire informació 
sobre aquest tipus d’empenyoraments, ja que no s’aixecava pas acta 
d’aquesta acció.73 Ara bé, en el cas específic de Sabadell, tenim 
documentat com, després d’un avís per part de la cort, el deutor 
disposava de quatre dies per reunir penyores per valor del deute 
exigit, i notificar-ho a l’autoritat.74

El saig també podia manar registrar les propietats dels morosos 
per a designar-hi penyores, una circumstància que no estava exempta 
de conflictes i resistències. Tal és el cas documentat el 23 d’agost de 
1447 en una lletra dipositada a l’AHS.75 Segons aquest document, el 
saig de la cort de Sabadell, en accedir a casa de Bartomeu Deganet 
per fer penyores a causa d’unes pensions de censal mort impagades, 
es trobà amb la muller d’aquest, Gaspara, que s’hi oposà de paraula 
e ab testimonis, tot al·legant el dot que tenia obligat en els béns del 
marit i la ferma d’espoli. 

El procediment específic a través del qual s’instava a resoldre 
una causa que implicava una penyora, fos quina fos la naturalesa 
d’aquesta, s’anomena fadiga de penyora. La fadiga de penyora podia 
ser, per tant, una acció posterior al mateix empenyorament que 
acabem d’apuntar. D’aquest procediment, a Sabadell, sí que se’n feia 
un assentament en el llibre del batlle. El document de la fadiga descriu 
com el saig notificava a la cort que, a instància d’un particular o d’una 
institució, havia ofert deu dies de termini (dedisse decem dies) a algú 

71 Patricia Zambrana Moral (2007), «La insolvència i el concurs de creditors en 
el dret històric català», Revista de Dret Històric Català, 7, p. 221; M. Torras 
Serra (2000), «Escrivanies judicials...», p. 385-388 i 389.

72 Optem per aquest terme, i no pas per judicial, ja que, tal com veurem, el 
procediment no necessàriament requeria la participació de la figura del jutge. 

73 En el llibre de la cort de Sabadell disposem d’un sol exemple d’empenyorament. 
Datat el 29 de desembre de 1402, el document, que és més aviat lacònic, revela 
que aquell dia fou feta penyora a Pere Solà, per raó de 40 s. 6 d., a instància de 
Guillem Vicens i per indicació del barceloní Pere Sesdeus, llicenciat en decrets 
canònics [AHS, AMH, 2591/1, f. 65r (29.12.1402)]. Sesdeus probablement havia 
actuat com a jutge en el litigi.

74 Segons consta en crida pública registrada a AHS, AMH, 2591/1, f. 30v (14.1.1402).
75 AHS, AMH, 2604, s. f. (23.8.1447).
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perquè saldés un deute. En cas contrari, executaria la penyora. Segons 
el cas, la faria vendre pel corredor o bé la cediria definitivament al 
denunciant.76 Quan es tractava del primer cas, les vendes no solien 
registrar-se per escrit.77 La fadiga de penyora rarament descriu el 
context processal en què tenia lloc el procediment: quin conflicte 
havia originat l’acció.

A Sabadell, durant el període examinat, documentem 23 documents 
d’aquest tipus.78

Les fadigues de penyora podien extingir-se per dues vies. 
Per un costat, hom podia saldar el deute i anul·lar l’advertència 
del saig. Per l’altre, si el deutor no disposava de numerari per a 
satisfer el denunciant, s’executava definitivament la penyora un 
cop transcorregut el termini. A la documentació sabadellenca tan 
sols s’anotaren cancel·lacions de fadigues en el primer cas, quan el 
procediment era anul·lat mitjançant l’abonament del deute.79 

Contràriament al que s’ha descrit per al cas de l’empara, en la fadiga 
de penyora els objectes requisats solien ser béns mobles o objectes 
d’ús: generalment, peces de roba o eines de treball i domèstiques. 
Sovint els objectes tenien caràcter sumptuari, com per exemple les 

76 Així, d’una banda, el 10 de febrer de 1403, Romeu Franquesa, saig, a instància 
de Joan Borrell, de Cerdanyola, donà deu dies a Guillem Ramonell, de la vila de 
Sabadell, perquè retornés cinc f lorins d’or. En cas contrari, hauria d’entregar 
(traderetur) a Borrell la verema que havia estat empenyorada [AHS, AMH, 
2591/1, f. 68v (10.2.1403)]. D’altra banda, el 10 de novembre de 1402, una altra 
fadiga contenia l’advertència de la venda de la penyora si transcorreguts deu 
dies no se satisfeia el deute [AHS, AMH, 2591/1, f. 63r (10.11.1402)]. En aquella 
ocasió, el saig Jaume Socarrats anuncià que, a instància d’un prebere dit en 
Fogàs, havia assignat deu dies a Antoni Verger perquè saldés el deute; altrament 
faria subhastar (venderetur) una romana que li havia estat empenyorada.

77 Només tenim constància escrita d’una penyora venuda pel corredor de la cort. 
Es tracta de la cota blanca que el 28 de maig de 1401 fou posada a la venda per 
saldar un deute a Guillem Om: AHS, AMH, 2591/1, f. 6v (27.4.1401). 

78 De la mateixa manera que encara tenim mal descrit el procés d’empenyorament 
dictat per la cort, també manca informació sobre les fadigues de penyora. 
Aquest és un procediment que, de fet, resulta encara més escadusser en altres 
contextos estudiats fins ara. A la cort de Caldes de Malavella, per exemple, 
durant els vint anys que s’estenen entre 1340 i 1360, els llibres de cort tan sols 
recullen dotze procediments d’aquest tipus. Vegeu L. Sales i Favà (2008), 
Crèdit i morositat..., p. 215.

79 Vegeu una fadiga de penyora cancel·lada mercès al pagament del deute a AHS, 
AMH, 2591/1, f. 68v (10.2.1403).
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tres culleres d’argent apercebudes l’1 de juliol de 140280 o el llauder, 
una peça de vestir pròpia de l’estament militar, assenyalada el 31 
de desembre de 1401.81 En aquest sentit, creiem que la principal 
diferència amb l’empara era el tipus d’objecte sobre el qual s’abatia 
l’acció: en aquest cas, béns mobles; en aquell, títols de deute o fruits 
agrícoles.82 Així, podem formular la hipòtesi que els empenyoraments 
i les fadigues, força menys freqüents que les empares, afectaven 
bàsicament aquells deutors que es trobessin en possessió d’objectes 
valuosos, prou interessants per ser introduïts en l’actiu mercat de la 
revenda i la segona mà. 

En relació amb aquesta hipòtesi, les fadigues de penyora no 
presenten un repunt en mesos que facilitessin l’extracció de l’excedent 
agrícola. Es distribueixen equilibradament al llarg de l’any.83 Aquests 
mecanismes es revelen, per tant, com una forma d’accedir a béns més 
o menys sumptuaris en execució de deutes impagats. 

1.3.1.4. Els encants públics

 
Com és ben sabut, el concepte de propietat, a la baixa edat 

mitjana, resulta problemàtic. En el nostre context geogràfic, els 
béns immobles estaven majoritàriament sotmesos a l’emfiteusi, pel 
qual una multiplicitat d’individus o institucions ostentaven drets 
sobre una parcel·la o un immoble. Els béns mobles, sovint entregats 

80 Vegeu AHS, AMH, 2591/1, f. 49r (1.7.1402).
81 Vegeu AHS, AMH, 2591/1, f. 29f (31.12.1401). De les 23 fadigues de penyora 

documentades, 8 apunten genèricament a quodam pignora, mentre que les 
15 restants indiquen explícitament quins foren els objectes apercebuts de ser 
confiscats. D’aquests, 8 foren utensilis, eines o armes (aixada i poal de coure, 
tres culleres d’argent, tassa d’argent daurada i anap d’argent, anap d’argent, 
romana, aixada, romana amb son piló i unes altres tres culleres d’argent); 5, 
peces de roba (cota blanca, jaqueta de roba, lleuder, algunes tovalles, i tovallons i 
capa morada). Només en una ocasió s’empenyorà la producció agrícola (verema) 
i en una altra, bestiar (moltó). 

82 Diferència que ja intuïa M. Torras Serra (2000), «Escrivanies judicials...», 
p. 389.

83 Entre 1401 i 1404, a Sabadell, es documenten 3 fadigues durant els mesos de 
febrer, 2 al març, 2 a l’abril, 2 al maig, 2 al juny, 2 al juliol, 2 al setembre, 4 a 
l’octubre, 2 al novembre i 2 al desembre. Als mesos de gener i agost no se’n 
decretà cap. 
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en comanda, empenyorats, o adquirits en societat, solien trobar-se 
en circumstàncies similars. D’altra banda, les obligacions dotals, per 
les quals es garantia la capacitat de retornar el dot si el matrimoni 
era dissolt, solien condicionar també la lliure alienació dels béns i 
objectes que formaven part d’aquest tipus d’hipoteques.

Per totes aquestes raons, els encants públics —vendes notificades 
per l’autoritat jurisdiccional, contra les quals hom podia al·legar 
títols i drets, o bé rescabalar-se els deutes— esdevenien mecanismes 
recomanables per a executar els béns. Eren la forma més efectiva 
d’executar un objecte sobre el qual pesaven diverses càrregues. 

L’encant públic, en conseqüència, era una de les formes de cloure 
un litigi (i liquidar un deute) que s’havia iniciat amb un clam i podia 
haver transitat cap a l’empara o per l’empenyorament. Ara bé, abans 
de cloure el procés d’aquesta forma, la negociació entre les parts 
hauria ofert la possibilitat d’arranjar el conflicte per vies menys 
traumàtiques, que no impliquessin la pèrdua definitiva del dret d’ús 
o la propietat de l’objecte i la seva liquidació. És per aquesta raó que 
els encants públics, arreu, solien presentar-se de forma més aviat 
esporàdica. Aquest també és el cas de la cort de Sabadell durant els 
anys estudiats. Tan sols se’n documenten 7 (1 el 1401, 1 el 1402 i 5 
al llarg de 1403).

Els documents que descriuen els encants públics són les 
notificacions dels saigs o del corredor, als escrivans, de la realització 
efectiva de la subhasta (vendidisse in encanto publico). S’hi enumeren 
els objectes posats a la venda, l’import obtingut, el nom del propietari 
original dels béns i el del millor postor, el comprador. En canvi, no 
es dona cap informació sobre el lloc físic on es conduïa la venda, 
si bé suposem que era en un espai públic (per exemple, una de les 
places de la vila).

Una subhasta també 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 venda.84 Per aquest motiu, en alguns dels encants s’hi donen 
nòmines dels interessats, que haurien percebut diners per diferents 

84 Vegeu P. Zambrana Moral (2007), «La insolvència...».
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motius. Així, el 2 d’agost de 1402, després d’un encant públic en què 
foren posades a la venda tres quarteres de forment, tres quarteres i 
mitja d’ordi, dues quarteres i mitja de civada i una gran bota de fusta 
—tot pertanyent a Guillem Sallent—, l’escrivà percebé 1 s. 2 d. per 
son dret i 15 d. més per cercar i dampnar el deute pendent registrat 
en els llibres i que hauria donat peu a tot el procés; el saig, 2 s. també 
per son dret; l’instigador del procés, Peric Sibiula, 90 s., i, finalment, 
el ferrer de la vila, 80 s. per un deute pendent.85

Entre 1401 i 1404, a Sabadell, essencialment es subhastaren caps 
de bestiar i fruits agrícoles. Resulta molt interessant la subhasta 
efectuada el 29 de setembre de 1403 sobre la verema sencera de dues 
vinyes que eren propietat del mateix Guillem Sallent. Abans de poder 
dur el raïm a vendre, el document descriu com el saig supervisà la 
valoració de les somades, a més del procés d’encamarar-les i d’avaluar-
ne la tara.86 Tots els 7 encants públics registrats a Sabadell en aquest 
període tingueren lloc entre els mesos de juliol i desembre, és a dir, 
després de les principals collites de cereals i de la verema.87

1.3.1.5. Les imposicions de penes i els manaments

En el marc d’un litigi, la cort de Sabadell posava en pràctica dos 
mecanismes diferenciats, la imposició de pena i el manament, per 
tal de forçar els implicats a efectuar una acció. Aquestes accions 
són extremadament variades, si bé les més habituals consistien a 
dur a terme un pagament, respondre d’una demanda, presentar un 
document a la cort o, en el marc de conflictes per termes o honors, a 
impedir el trànsit d’algú per una determinada propietat. Es tracta de 
mecanismes coercitius que feien valdre la capacitat jurisdiccional de 
la senyoria sobre els habitants del districte. Es presentaven d’ofici o 
bé a instàncies del denunciant, en gairebé qualsevol estadi del litigi, 
sempre que l’acció fos necessària per orientar el procés. Donada 

85 AHS, AMH, 2591/1, f. 51r (2.8.1402). Encara es localitza un darrer cobrador, 
senyor del procurador dessús dit, que hauria percebut 80 s., però que creiem 
que es tractaria del mateix concepte ja anotat per a Peric Sibiula. 

86 AHS, AMH, 2591/1, f. 98v-98r (29.9.1403).
87 Un dels encants públics, datat el 12 de desembre de 1403, no és un procediment 

en el marc d’un litigi, sinó la venda pública de les rendes del batlle. Vegeu AHS, 
AMH, 2591/1, f. 105v (12.12.1403).
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l’enorme versatilitat d’aquests procediments, se’n documenta una 
quantitat destacada: 23 imposicions de penes i 76 manaments. Entre 
les dues accions representen un 17,8 % del total dels assentaments 
del volum que hem estudiat. 

En primer terme, els manaments són les notificacions del saig a 
l’escrivà d’una ordre donada a un particular ( fecisse preceptum)88 
sobre qualsevol de les accions suara esmentades. Depenent del cas, es 
dictava un termini màxim per executar l’acció. El manament indicava 
per ordre de qui s’instava, o bé un denunciant o bé el mateix aparell 
jurisdiccional. La imposició de pena és exactament la mateixa acció, 
si bé contenia l’advertència que s’incorreria en una multa dinerària en 
cas d’incompliment. El volum de la sanció varia en cada procediment. 
Generalment, els documents no indiquen en quin context processal 
es donava l’acció o quina era la causa que la motivava. 

Donada l’executivitat d’aquest tipus de procediment, no és 
d’estranyar que els particulars que eren impel·lits a actuar se’n 
lamentessin. Alguns dels documents descriuen aquestes queixes 
espontànies. És el cas de l’episodi registrat el 20 de juny de 1403, 
quan Bernat Soler, Joan Soler i les seves respectives mullers reberen 
un manament per tal que deixessin de transitar per una feixa de 
Bartomeu Gamir, que estava situada al lloc de Reglàs. El saig notificà 
a la cort que els dos Soler replicaren que sí que hi podien passar, amb 
àrguens, en temps de messes.89 Aquests homes probablement s’atenien 
a la consuetud o fins i tot a antics arbitratges. En circumstàncies 
com aquesta és versemblant pensar que s’inicià un litigi successiu 
de tipus judicial, en què les raons de les parts s’haurien de dirimir. 

Però la forma més habitual de cancel·lar els manaments era obeint-ne 
l’ordre, el més diligentment possible. El 18 de juny de 1403, el saig manà 
a Berenguer Cases, de la vila de Sabadell, que estengués una àpoca al 
prevere i antic rector de Sant Feliu, Bartomeu Estapera, per les 45 l. que 
aquest darrer hauria satisfet per a comprar-li un alberg a la vila. També 
l’advertia que fes efectiva de forma definitiva la cessió de l’immoble.90 

88 S’inclou en la categoria de manaments un nombre reduït de documents que 
utilitzen altres fórmules imperatives: gratiose requisuit i també dedisse o bé 
assignase un termini per a realitzar una acció.

89 AHS, AMH, 2591/1, f. 84v (20.6.1403).
90 AHS, AMH, 2591/1, f. 84r (18.6.1403).
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Sabem que aquell mateix dia, volens adimplere dictum mandatum, 
Cases reconegué davant del notari el pagament i la possessió per part 
del prevere.91 En aquest sentit, un petit nombre d’imposicions de penes 
i de manaments (6) presenten cancel·lació en una data més o menys 
propera a l’assentament original.92 Resolta la causa o trobant-se el litigi 
en una altra fase, hom aixecava la prohibició.

Amb tot, sembla evident que aquestes accions també podien 
donar-se al marge d’un procediment contenciós no inquisitiu (que 
són els que s’han descrit fins aquí). En 21 ocasions, per exemple, 
el manament o la imposició de pena remeten a casos de baralles 
o insults entre particulars o a conflictes per termes (el 21 % del 
total d’aquests documents). Conflictes, tots aquests, que potser eren 
conduïts oralment pel batlle o, més probablement, per prohoms o 
àrbitres escollits ad hoc. En aquest context, la imposició de pena o 
el manament apareixen com la certificació pública d’un acord al 
qual s’havia arribat al marge de l’estricta mediació de la cort. En 
altres ocasions, els manaments eren ordres administratives que no 
s’inscrivien en un procés jurisdiccional, sinó que eren el resultat 
de l’acció governativa de la cort.93 És el cas del manament que el 
12 de juny de 1403 el saig, per ordre del senyor de Sabadell, dirigí 
contra els flequers de la vila, ordenant que pasten o que renuncien 
a la flequeria.94

Com en el cas de les empares, les imposicions de penes i els 
manaments presenten una concentració destacada durant els mesos 
estivals, quan tenien lloc les principals collites i l’excedent agrícola 
era a l’abast. Així, entre el mes de juny i el setembre es documenten 
44 actes d’un total de 99 (44 %). Com en el cas de les empares, els 
procediments es revelen com una mesura efectiva que generava un 
marc de negociació en què el denunciant buscaria, en darrer terme, 
la confiscació de les collites. 

91 Vegeu AHS, Fons Notarial, Protocols de Francesc Ajac, E 16/2, f. 119v-120r 
(18.6.1403) i f. 120r (18.6.1403).

92 Curiosament, totes aquestes cancel·lacions registrades en el mateix llibre de 
cort es donen en el marc de procediments que explícitament havien vetat una 
acció (i.e. alçar una paret, maltractar un parent, transitar per una propietat...).

93 Vegeu la secció 1.5.
94 AHS, AMH, 2591/1, f. 84v (12.6.1403).
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1.3.2. Els procediments contenciosos inquisitius

Fins a aquest punt hem descrit com una part dels conflictes a 
Sabadell, a l’alba del quatre-cents, eren resolts a través d’una cort 
jurisdiccional, presidida pel batlle o pel seu representant. S’hi 
activaven procediments força rígids, que abocaven els contendents 
a resoldre les seves diferències o bé amb una negociació informal fora 
de la cort, o bé amb el pagament, o bé, en darrera instància, amb la 
requisa d’objectes per saldar el dany ocasionat. Ara bé, ja hem avançat 
que quan els contendents es contradeien sobre els fets i al·legaven les 
seves raons, calia una investigació (i.e. inquisitio) i l’emissió d’una 
sentència que fos escoltada per les parts.

En aquest estadi, el litigi entrava en el carril judicial, en què es 
posaven en marxa un altre tipus de procediments, més oberts, 
aparentment sotmesos a menys formalismes. La major part d’aquests 
procediments eren conduïts oralment. Solien incloure un procés 
inquisitiu en el marc del qual es comprovaven documents, se citaven 
testimonis i s’escoltaven les parts. Es podien fer estimacions sobre 
el valor dels objectes, dels immobles o de les collites; també sobre 
l’estat de conservació, la mida... Es feien assignacions provisionals 
sobre l’ús dels béns. Finalment, s’emetien interlocutòries (decisions 
sobre la forma, però no el fons del procés) i sentències. 

Tot aquest procés, a Sabadell, era dirigit pel titular de la cort 
jurisdiccional, el batlle o el seu substitut. Ara bé, en causes més 
complexes, en què era requerida certa perícia processal (per exemple, 
el recurs a diverses fonts del dret), entrava en escena la figura del 
jutge. Els jutges, llicenciats en dret o en decrets canònics, eren figures 
itinerants que solien posar-se al servei de diferents corts jurisdiccionals 
a la vegada, per tal de dirimir conflictes i emetre sentències. Altres 
vegades, resultava suficient la cooptació de prohoms de la comunitat 
que exercirien com a àrbitres per tal d’emetre una decisió. 

Tal com hem apuntat en altres llocs, aquests tipus de procediments 
són mal coneguts per la historiografia.95 Creiem que generalment 
eren conduïts oralment, sense suport escrit. Això n’enterboleix la 
comprensió. Afortunadament, en el llibre de Sabadell que hem 
examinat, la proporció de documents localitzats, en comparació amb 

95 L. Sales i Favà (2014), «Credit and Nonpayment...».



58 La jurisdicció a Sabadell a la baixa edat mitjana

altres àmbits estudiats fins al moment, és destacable. Un total de 44 
assentaments (7,9% del total) remeten a aquesta esfera contenciosa. 
Malgrat que no es tracti d’un volum impressionant de documentació, 
podem assajar-ne la descripció i analitzar qualitativament els 
procediments. 

1.3.2.1. Les fermes de dret

De la constel·lació d’accions relatives als processos inquisitius, la 
més ben descrita i estudiada fins ara és la ferma de dret.96 Aquesta 
era una acció més o menys voluntària per part de l’encausat, que amb 
la prestació d’una penyora econòmica a la cort, es comprometia a 
complir les exigències del procés: respectar penes, atendre les citacions 
i obeir les sentències relacionades amb la causa. 

L’acció, en principi, evitava eventuals embargaments, en qualsevol 
de les seves tipologies (empares o empenyoraments). 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 únicament 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 del conflicte. A 
efectes immediats, l’activació d’una ferma de dret remetia la causa a 
la via inquisitiva, un tipus de procés en què les parts serien escoltades 
i, finalment, s’emetria una sentència.97 

96 Vegeu algunes investigacions sobre aquesta institució del dret, per exemple, 
a Pío Ballesteros Álava (1904), Origen de la Firma de Derecho ante el 
Justicia de Aragón, Madrid: Establecimiento Tipográfico de la Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos; Eugenio Ciscar Pallarés (1992), «La ‘Ferma 
de Dret’ en el Derecho Foral Valenciano», Anuario de Historia del Derecho 
Español, 62, p. 327-354; Juan Alfredo Obarrio Moreno (2011), «‘Remedium 
jurisfirmae vel manutendae’ en el Reino de Valencia», Anuario de Historia 
del Derecho Español, 81, p. 575-677.

97 Vegeu P.N. Vives y Cebrià (1864), Traducción al castellano..., v. iv, p. 152 
i 170-171. Per la seva banda, Pere Benito i Monclús (2003), pels 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), Barcelona: IMF-CSIC, p. 493-496.
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Les fermes de dret tenien lloc un cop iniciat el procés, quan ja 
s’havia presentat una denúncia o fins i tot havien estat activades 
altres accions a la cort. Sembla que foren especialment utilitzades 
quan el litigi avançava cap a fases executives, per exemple com 
a resposta al decret d’empara. Així, després que el 9 de febrer de 
1403 el saig hagués emparat a Guillem Roure, a Jaume Roure i a 
Guillem Ullastrell, tots de Sabadell, mercaderies i diners a instància 
de Bernat Mirot, els primers decidiren presentar ferma de dret per 
aturar l’embargament.98 La ferma, registrada el 7 d’abril d’aquell 
any, cancel·là l’empara (dicta empara fuit cancellata, de mandato 
dicti venerabilis Petri de Comapregona, locumtenentis baiuli, eo quia 
dictus Iacobus Riffos, dicta die, firmavit ius dicto Bernardo) i tingué 
el vistiplau del mateix Mirot (erat contentus de dicta firma iuris).99 En 
una lletra es documenta un altre cas, en què el batlle de Barberà del 
Vallès demanava a la cort de Sabadell la cancel·lació d’una empara 
efectuada temps enrere, a Sabadell, contra Pere Llobet i a petició de 
Pere Serra.100 Llobet, després de l’empara, hauria fet ferma de dret 
a la cort de Barberà obligant-s’hi a seguir la causa que l’enfrontava 
amb Serra. La cort d’aquest terme, en conseqüència, demanaria 
l’anul·lació de l’empara a Sabadell, tot al·legant el principi jurídic 
actor sequitur forum rei. 

Ambdós exemples demostren clarament que a Sabadell, però també 
en altres corts, els procediments executius podien ser continguts a 
través de la ferma de dret. També evidencien com, d’una banda, les 
fermes de dret iniciaven un procés que a partir d’aquell moment 
implicaria més activament el denunciant (en el primer cas, Bernat 
Mirot, contentus, s’implicava com a subjecte actiu) i, de l’altra, que 
les fermes podien ser presentades cert temps després de l’empara.101 

Es documenta un nombre molt reduït de fermes de dret al llarg del 
període estudiat: tan sols en són 7.102 Atès que en el registre de cort 

98 AHS, AMH, 2591/1, f. 68r (9.2.1403).
99 Vegeu també AHS, AMH, 2591/1, f. 75r (7.4.1403).
100 AHS, AMH, 2591/1, f. 6r-6v, 21.4.1401.
101 Desconeixem, de moment, quin era aquest termini, o si existia. 
102 Recordem que dels 9 clams que s’han documentat i han estat classificats com 

a tals, 2 incorporen també una ferma de dret. Tanmateix, el volum de fermes 
presenta una diferència considerable amb la cort de Caldes de Malavella que 
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es localitza, en canvi, un nombre important de documents relatius 
al procés inquisitiu (al qual donava pas la ferma de dret), sospitem 
que aquestes haurien estat registrades, normalment, en un llibre 
específic. De l’existència d’aquest llibre, tanmateix, avui no se’n té 
cap altra evidència. 

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, entre 5 s. i 10 s. (firmavit ius pro quinque s.). Ho 
feia per totes les actionibus, questionibus, petitionibus et demandis que 
es derivessin de la causa que havia motivat el procés. Generalment 
s’informa d’aquesta causa de forma bastant precisa. S’hi descriu tant 
el motiu del conflicte com els darrers procediments que s’haurien 
activat en relació amb aquest. Qui prenia la iniciativa processal es 
comprometia a assistir als procediments judicials i a pagar-ne els 
costos en cas de ser-hi sentenciat (iudicio sisti et iudicatum solui). 
En una ocasió, hom també s’obligà específicament a comparere 
diebus, horis et locis sibi assignandis.103 Finalment, el document 
indica l’obligació general de béns per part de l’actor en cas d’incórrer 
en algun incompliment, així com la presentació d’un avalador que 
assumia el mateix risc. 

1.3.2.2. Les declaracions i els juraments

Tal com indica el seu nom, les declaracions són la prestació de 
testimoni per part d’un individu, en representació pròpia o d’una 
institució, davant de l’autoritat. Aquesta autoritat podia tractar-se 
de la mateixa cort, presidida pel batlle o pel seu lloctinent, o bé del 
jutge. Les declaracions es donaven gairebé en qualsevol moment d’un 
litigi. Podien ser instades per una citació104 o bé constituir una acció 

també hem estudiat, on, per exemple, només al llarg d’un any ordinari com el 
1340, documentàvem 92 fermes de dret (que al seu torn suposaven el 8,7 % dels 
registres emesos per la cort durant aquell període). A la tardor de l’edat mitjana, 
Caldes de Malavella i Sabadell eren dues viles demogràficament equiparables. 
Vegeu L. Sales i Favà (2008), Crèdit i morositat..., p. 70.

103 AHS, AMH, 2591/1, f. 62r-62v (2.11.1402).
104 Un formulari notarial i judicial eclesiàstic del segle xiv custodiat a l’AHS 

diferencia tres estadis de les citacions en funció de la resistència a comparèixer 
(litera citatoria de sis dies, litera secunda i litera publicatoria). Vegeu AHS, 
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espontània d’un actor per efectuar un aclariment o una queixa. En 
diferents moments, prestaven declaració els encausats, en defensa 
pròpia; els denunciants, argumentant la seva posició, o els testimonis 
que podien aportar informació sobre una controvèrsia. 

Els juraments, d’altra banda, són les declaracions d’un particular 
comprometent-se a seguir un manament, una ordre donada oralment 
o qualsevol altra decisió presa pels oficials jurisdiccionals. També 
s’efectuaven davant de l’autoritat. El llibre de la cort que hem estudiat 
tan sols recull 14 declaracions i 5 juraments. 

Si existeixen unes tipologies documentals que mostrin de forma 
més diàfana la manera com s’expressaven davant de la cort els homes 
i les dones de la baixa edat mitjana, aquestes són les declaracions i els 
juraments. Els documents que n’aixecaren acta solen contenir algunes 
de les expressions o frases pronunciades pels actors en el transcurs del 
seu testimoni. Així, el 28 de desembre de 1402, Guillem Remonell, de 
la vila de Sabadell, es presentava davant del lloctinent del batlle per 
declarar que, segons una sentència arbitral, havia d’entregar 5 florins. 
Ara bé, expressava que no sé bé al present a qual los he a dar, i en 
conseqüència decidia depositar-los a la cort.105 Dubtes, vacil·lacions, 
oblits, digressions... i expressions més o menys espontànies solen 
formar part del cos del document. 

Tant les declaracions com els juraments presenten estructures 
documentals diverses. Ara bé, les declaracions solen precisar dia, 
hora i lloc on es feien efectives. Registrades en tercera persona, 
en la part dispositiva l’escrivà solia incloure la forma comparuit 
i, eventualment, abans de descriure el contingut de la declaració, 
l’expressió asseruit. Seguidament, hi consta allò que havia estat 
manifestat verbalment, bé expressat de forma indirecta, bé mitjançant 
una transcripció. L’escrivà, que efectuava aquesta transcripció de 

Fons Notarial, E 438/1, f. 39r-39v. Ara bé, a Sabadell les citacions formulades pels 
saigs— no sembla que prenguessin una forma documental definida; es tractava 
d’un tràmit verbal. En documentem un exemple, en el qual es transcrigué com 
el saig, per mandat del batlle de Sabadell, cità Guillem Deganet de la vila, a 
ora terciarum, a la cort del procurador de la ciutat de Barcelona (que en aquell 
moment es trobava a Terrassa). La citació s’efectuava per tal d’oir el seu testimoni 
sobre un conflicte, de motiu desconegut, entre en Padrallers e n’Antich Gili. 
Vegeu AHS, AMH, 2591/1, f. 40v (29.4.1402). Algunes altres citacions eren 
expressades públicament, a través dels pregons. Vegeu la secció 1.5.1.

105 AHS, AMH, 2591/1, f. 65v-65r (28.12.1402).
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memòria, era conscient de la imprecisió i per aquest motiu podia 
anunciar que el contingut era hec vel similia verba. Els juraments 
eren formulacions similars, per bé que en la part dispositiva s’hi 
fixava que hom havia efectuat sacramentum et homagium. També 
s’empraven altres tipus de fórmules de prometença. 

Una majoria de declaracions resulten la resposta més o menys 
immediata a un manament o a un pregó públic. És el cas registrat el 
8 d’abril de 1402, quan Bartomeu Riera declarà que no pensava ni 
podia pagar el preu d’una terra (non tenetur nec vult solvere) a què 
estava obligat segons un manament emès aquell mateix dia.106 

En altres ocasions, els documents de les declaracions recullen 
el procés establert segons el qual, durant un període prefixat, hom 
s’obria a rebre els testimonis. Un cas notable és el document datat 
entre el 12 i el 27 de maig de 1403.107 Un anunci efectuat per la cort 
precisament el dia 12 havia demanat als habitants de Sabadell de 
notificar quins objectes havien adquirit a la vídua de Francesc 
Botet.108 Disposaven de deu dies per presentar les seves declaracions. 
El document testimonia com, en sis jornades diferents, fins a 34 
persones reconegueren haver comprat objectes domèstics i béns 
immobles (tots aquests, terres en franc alou) a més del preu que havien 
hagut de satisfer per a cadascun (en suma, declararen la respectable 
quantitat de 4.019 s. 10 d.).

1.3.2.3. Les estimacions i les distribucions

Malgrat que en aquest apartat només ens referim directament 
a 3 documents continguts en el llibre de la cort de Sabadell (dues 
estimacions i una distribució), creiem que aquests eren mecanismes 
freqüentment posats en pràctica en el marc dels processos inquisitius. 

Les estimacions eren el procediment pel qual l’autoritat manava 
taxar el preu d’un objecte o determinar-ne l’estat de conservació, 

106 AHS, AMH, 2591/1, f. 38v (8.4.1402).
107 AHS, AMH, 2591/1, f. 79r-80r (12.5.1403 - 27.5.1403).
108 Vegeu la crida pública en què es recull aquesta requesta a AHS, AMH, 2591/1, 

f. 79r (12.5.1403). Desconeixem la naturalesa del conflicte, però tot apunta 
que Rumia Bonet, membre del segment més benestant de la comunitat, havia 
fet valdre les obligacions dotals per tal de recuperar els béns alienats. 
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mesurar una peça de terra... amb l’objectiu de discernir com s’havia 
de dur a terme una execució dels béns (generalment per causa de 
deutes o de disputes testamentàries). D’altra banda, les distribucions 
eren els processos pels quals l’autoritat, un cop consumada l’estimació 
i, tal vegada, una venda, repartia els diners entre diversos actors. 

Per ordre del batlle o del jutge, les estimacions eren efectuades 
per persones amb especial perícia. En alguns casos, els mateixos 
oficials de la cort; en d’altres, estimadors especialment escollits, 
que generalment eren prohoms de la comunitat o persones d’edat 
avançada i experiència contrastada. 

En l’estimació assentada el 4 de novembre de 1402, s’hi descriu com 
tres homes, Pere Cardús, Jaume Roure i Bernat Vilanova, declararen 
haver estimat quandam sortem palearum, ordei et frumenti en 30 s.109 
Els cereals i la palla es trobaven a casa de Guillem Sallent, habitant de 
l’espai descrit com el barri de Sabadell. És a dir, a través del document 
aprenem com, per mandat de la cort, els taxadors havien accedit a 
l’immoble per tal de fer els mesuraments. Sabem que els estimadors, 
a més, havien d’acordar el procediment i estar d’acord, tots ells, en 
les mesures preses.110 

Les estimacions i les distribucions no presenten una fórmula 
documental definida amb clàusules específiques, fet pel qual podem 
deduir que majoritàriament es tractava d’un procediment oral, que 
solia estar subsumit en les inquisicions o en l’emissió d’una sentència. 

1.3.2.4. Les sentències i altres documents relatius a les inquisicions

Ja hem apuntat que les inquisicions públiques són les investigacions 
dutes a terme per l’autoritat (la cort o el jutge) per tal de, finalment, 
emetre una sentència basada en les proves presentades.

A banda dels mecanismes que ja han estat descrits, les inquisicions 
podien incorporar altres passos o mecanismes, que hem aplegat 
genèricament sota l’epígraf «Inquisició» en l’edició de la font. Es 
tracta de 5 documents molt diferents entre si, tres dels quals tot just 
testimonien el trasllat de processos d’una instància jurisdiccional 

109 AHS, AMH, 2591/1, f. 62v (4.11.1402).
110 Tal com és descrit en una altra estimació registrada el 9 d’agost de 1401. Vegeu 

AHS, AMH, 2591/1, f. 12r (9.8.1401).
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a una altra (cort local, veguer de Barcelona, jutge...) atenent a les 
seves diferents competències.111 Un altre document assenta el trasllat 
físic d’un pres.112 El darrer, datat entre el 23 de maig de 1403 i el 
19 d’abril de 1420, és una descripció detallada d’un procés, que 
inclou una demanda inicial, una ferma de dret, diverses declaracions 
i procediments executius per part de la cort.113 El cas, en el qual 
els contendents litigaven per 50 l. corresponents a un dot, s’allargà 
durant, com a mínim, disset anys.114 Desconeixem quines van ser 
les raons que van fer que l’escrivà registrés aquests procediments.115 

D’altra banda, disposem de 5 exemples de sentències i de 3 
remissions de penes (que han de ser enteses com a sentències 
interlocutòries, ja que el procés podia seguir posteriorment). Podien 
ser emeses tant pel representant de la senyoria jurisdiccional com 
per jutges assignats a la causa. Les sentències dictades pel jutge que 
hem localitzat tingueren valor consultiu; servien per informar el 
criteri del batlle. Valgui com a exemple el cas datat l’1 de desembre 
de 1403, en què actua Pere Pellicer, jutge escollit per a dirimir qui 
era obligat a satisfer les despeses processals per l’impagament d’un 
censal mort.116 La sentència del jutge, escrita en català, especificava 
que vydes les rahons cascuns, consell a vós honrat batlle... O encara 
el 12 d’abril de 1404, quan Pere Coll, iudex et assessor, aconsellà al 
batlle emetre un manament (consulo vobis quatenus preceptum fieri 
faciatis).117 Les notícies disponibles no permeten concloure si el jutge 
actuava en algun cas de forma discrecional i no com a figura auxiliar.

Les sentències assentades en primera persona podien incloure la 
fórmula condempnamus o bé, si eren transcrites en tercera persona, 

111 AHS, AMH, 2591/1, f. 4v (foli solt) (4.8.1401); f. 34v (18.2.1402); f. 99r-100r 
(29.10.1403). 

112 AHS, AMH, 2591/1, f. 101v-102r (20.11.1403).
113 AHS, AMH, 2591/1, f. 81r (foli solt) (23.5.1403-19.4.1420).
114 Aquest darrer document està registrat en format de notes, en diversos fulls 

solts.
115 Si bé sospitem que la petició expressa de les parts per guardar-ne còpia en fou 

el motivant. Així, en el trasllat d’una inquisició per un assassinat —de la cort 
del batlle a un jurista— el lloctinent del batlle manà tradat transsumptum 
et copiam dicte inquisitionis. Vegeu AHS, AMH, 2591/1, f. 34v (18.2.1402). 

116 AHS, AMH, 2591/1, f. 104r (1.12.1403).
117 AHS, AMH, 2591/1, f. 115v (12.4.1404).
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dedit suam sententiam. En el primer cas, resulta cridaner el document 
registrat el 22 de novembre de 1403, quan el procurador general de 
la senyoria emeté una sentència per la qual condemnà vos Bonantum 
Flor (...) ad exilium perpetuum de Sabadell.118 Si fos trobat a la vila, 
el text advertia de forma lúgubre que sitis suspensus per collum, ita 
quod naturaliter moriamini.119

1.3.3. A mode de conclusió

En aquest apartat de conclusions parcials es reprenen les principals 
característiques dels procediments contenciosos a la cort de Sabadell 
i, alhora, es procura oferir una explicació sobre la seva funcionalitat. 

Amb allò que s’ha descrit fins a aquest punt per a Sabadell, i també 
amb les evidències acumulades per les investigacions recents, es 
pot defensar un elevat grau d’homogeneïtzació dels procediments 
en les corts jurisdiccionals de la baixa edat mitjana. La majoria de 
corts a la Catalunya dels segles xiv i xv compartien uns mateixos 
codis d’actuació que els permetien intercanviar denúncies amb 

118 AHS, AMH, 2591/1, f. 102v-103r (22.11.1403).
119 Una altra forma d’emetre decisions que tenim ben documentada —però de 

la qual només trobem referències indirectes en el registre de cort estudiat— 
era l’emissió de sentències arbitrals. Eren dictades per àrbitres sancionats 
per la cort, tot i que podien ser escollits per les parts en conf licte. Una de 
les imposicions de pena del llibre de cort remet a una d’aquestes sentències. 
El 9 de març de 1403 s’imposà pena de 1.000 s. a Antic Marquet i a Guillem 
Marquet perquè deixessin d’adreçar-se paraules injurioses [AHS, AMH, 
2591/1, f. 70v (2.3.1403)]. El procediment havia estat instat per Ramon 
Rovira, de Barcelona, i per Guillem Om, de Sabadell, àrbitres escollits 
per a resoldre els conf lictes que mantenien els dos primers. Com en el 
cas dels taxadors, els dos àrbitres havien d’estar d’acord en la decisió i 
posar-la en coneixement de la cort perquè aquesta la fes complir. Valgui 
com a exemple d’aquestes exigències el cas registrat l’any 1402, del qual 
tenim notícia mercès a una lletra enviada pels consellers de Barcelona a 
Bernat de Boadella, del mas Bonet de Sabadell [AHS, AMH 2602/1, s.f. 
(13.1.1402)]. Aquest individu havia estat nomenat coàrbitre conjuntament 
amb el donzell Pere Santmartí, per tal de resoldre unes bandositats entre 
famílies que havien tingut lloc en el territori. Els representants urbans 
manaren pressa a Boadella perquè prengués una decisió, avisant que si 
per ventura, ço que no pensam, vos ab lo dit vostre coarbitre no us 
concordavets, certificats-nos-en (en) continent, perquè nosaltres dins lo 
temps provehissen de tercer e fahessen posar los fets de les dites bandositats, 
qüestions e contrasts, en deguda conclusió.
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altres instàncies i fer-se càrrec de litigis incoats en altres llocs, si era 
necessari. Enantar contra un determinat individu —és a dir, procedir 
amb accions destinades a confiscar-li els béns— era una expressió 
compartida per les corts. L’expressió remet específicament al conjunt 
d’accions executives (empares, empenyoraments, subhastes...) i solia 
formar part de les ordres que les corts s’intercanviaven per a procedir 
contra algú.

Al seu torn, aquesta certa homogeneïtzació institucional facilitava la 
fluïdesa dels mercats que, com el del crèdit, exigien normes comunes 
per poder operar més enllà de les estrictes fronteres jurisdiccionals.120 
No podem negar l’existència de variacions en els procediments de 
corts que pertanyien a territoris o a tipus de senyories diferents. Però 
les diferències (en els terminis concedits, en la manera d’anunciar els 
procediments, en el volum de procediments específics) no suposaven 
un entrebanc a la creixent integració institucional.

Tal com ja havíem detectat amb Xavier Marcó en el cas de la cort 
de Sant Feliu de Guíxols d’inicis del segle xv, les corts en aquest 
període ja tenien a la seva disposició un nombre considerable i, 
sobretot, variat de mecanismes.121 Sembla que aquests mecanismes 
s’havien anat refinant al llarg de la segona meitat del segle xiv, per tal 
d’atendre les necessitats d’una clientela cada cop més diversificada, 
que operava amb crèdits i negocis també ben diversos i que incloïen 
clàusules cada cop més sofisticades. A Sabadell, un exemple evident 
d’aquesta especialització són els empenyoraments, específicament 
destinats a confiscar objectes sumptuaris. 

Entre els seus mecanismes, les corts admetien un procés dual, 
en què era possible remetre la causa a la via inquisitiva. Tal com 
hem descrit, es tractava d’un conjunt de procediments aparentment 
menys estandarditzats i més basats en interaccions verbals. S’hi 
accedia mitjançant la ferma de dret, la fiança judicial que garantia a 
les parts que la causa seria tractada atenent a proves i testimonis, és 
a dir, aproximant-se a l’exercici d’una justícia més raonada i menys 
discrecional. El 8 d’octubre de 1401 Feliu Mir, ciutadà de Barcelona, 
denuncià que la part de collita en concepte de tasca que havia de 

120 Stephen R. Epstein (2009), Libertad y crecimiento. El desarrollo de los estados 
y de los mercados en Europa, 1300-1750, València: PUV, p. 86-87.

121 X. Marcó i L. Sales i Favà (en premsa), «Crèdit i estratègies...».
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percebre havia estat tractada amb poca cura i malmesa per animals 
de tir.122 El lloctinent del batlle, atenent al fet que el requeriment 
iustam fore et raonabilem, cità testimonis per acreditar que Mir 
realment solia rebre aquella tasca. Es posava en marxa, així, una 
via a través de la qual s’obtindria un resultat més proper a allò que 
la comunitat podia percebre com a just, i que, sobretot, tindria en 
compte la complexitat dels fets.123 

Amb les fonts a l’abast, malauradament no és possible comparar 
el volum de casos vistos discrecionalment per la cort i els que foren 
conduïts per la via inquisitiva, tot i que els primers —resulta evident— 
generaven molta més documentació.

També hem avançat algunes qüestions relatives a l’efectivitat 
dels mecanismes contenciosos de la cort. Lluny de valorar 
aquesta efectivitat, en exclusiva, com la capacitat de castigar o de 
desposseir els denunciants, creiem que la cort era eficaç a l’hora de 
resoldre les causes per la via més satisfactòria per ambdues parts. 
Hem suggerit que moltes d’aquestes accions proveïen espai per a 
la negociació informal entre les parts, i que el nombre decreixent 
de procediments a mesura que esdevenen més executius n’és una 
prova evident.

Creiem que aquesta negociació informal tenia com un dels propòsits 
més explícits rescabalar deutes i greuges a través de l’excedent 
agrícola. La mateixa estacionalitat dels mecanismes descrits així 
ho indica (per exemple, les empares eren principalment decretades 
durant les collites). La majoria de procediments conduïen cap a la 
confiscació d’una part de la producció, i en els comptats casos més 
expeditius, de la totalitat de la collita. 

En aquest sentit, les viles o petites ciutats medievals han estat 
definides com espais on operaven els mercaders que, a canvi 
d’oferir crèdit o productes manufacturats, acaparaven les collites de 
l’entorn rural per tal d’orientar-les cap al mercat. Sabem que aquesta 
descripció resulta operativa per a moltes petites ciutats catalanes 
dels dos darrers segles medievals. Un dels mecanismes jurídics 
que, de fet, eren utilitzats amb aquest fi eren els embargaments, per 

122 AHS, AMH, 2591/1, f. 21v-21r (8.10.1401).
123 Vegeu una discussió sobre aquest tema a L. Sales i Favà (2014), «Credit and 

Nonpayment...», p. 71-72.
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exemple les empares.124 Empares que eren instades pels mercaders 
en època de sega i periòdicament s’abatien contra llargues llistes 
dels seus clients morosos. Els préstecs pendents podien ser, així, 
rescabalats a través de la confiscació de la collita, consolidant un 
intercanvi desigual entre el camp i la ciutat.125 Una altra lectura 
menys dramàtica interpreta que les corts senzillament facilitaven 
la col·locació d’excedents al mercat. 

Ara bé, la imatge preliminar que s’obté de l’estudi del registre de 
cort de Sabadell apunta cap a una altra direcció. A Sabadell, sembla 
que la conf lictivitat registrada a la cort té un abast més aviat 
local (entre els mateixos veïns de la vila o del seu terme); tampoc 
no era instada, majoritàriament, per l ’activitat de mercaders 
professionals.

Fixem-nos específicament en el cas de les empares que, tal com 
hem indicat, són els mecanismes que amb més seguretat serviren 
per a la confiscació dels esplets. D’entrada, les empares a Sabadell 
dibuixen un abast essencialment comarcal. Els pagesos als quals 
eren confiscades les collites habitaven, en tots els casos, el terme de 
Sabadell.126 Semblantment, els denunciants provenien, en la seva 
gran majoria, del mateix terme o dels nuclis immediats (Sant Quirze 
del Vallès, Santa Maria de Barberà, Sant Vicenç de Jonqueres). 
És el cas de 41 de les 59 empares (el 69 %), de les quals coneixem 
l’origen del denunciant (vegeu la taula 1). La resta d’empares van 
ser instades per individus que provenien d’altres parròquies de la 
plana del Vallès. Només 5 procediments foren activats per ciutadans 
de Barcelona (per part de 3 individus diferents; un dels quals, de 
fet, vivia a Sabadell127). Aquest radi d’acció extremadament local 

124 L. Sales i Favà (2011), «Crédito y redes urbanas...».
125 Prenent l’expressió de l’enyorada Mercè Aventín (1996) a La societat rural 

a Catalunya en temps feudals: Vallès Oriental, segles xiii-xvi, Barcelona: 
Columna. 

126 No podia ser d’altra manera, ja que es tractava dels aforats al districte sobre 
el qual la cort tenia competència i podia exercir la requisa. 

127 Pere Rovires, que dirigí dues empares contra sabadellencs, i que el febrer de 
1404 era descrit com a lapicidie civis Barchinone, habitatoris ville Sabadell 
[AHS, AMH, 2591/1, f. 111 (16.2.1404)]. Vegeu la primera empara decretada 
per ordre d’aquest individu a AHS, AMH, 2591/1, f. 110r (7.2.1404). 
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és similar al que dibuixen la resta d’accions executives de la cort 
de Sabadell durant el període 1401-1404. 

Taula 1. Empares contra habitants de Sabadell. Origen 
dels individus que les van instar (1401-1404) 

Parròquia d’origen nre.

Sabadell 37

Sant Vicenç de Jonqueres 2

Sant Quirze del Vallès 1

Santa Maria de Barberà 1

Barcelona 5

Terrassa 4

Sant Llorenç del Munt (monestir) 2

Sant Cugat del Vallès 2

Caldes de Montbui 1

Castellar del Vallès 1

Marganell (monestir de Santa Cecília) 1

Sant Esteve de Palaudàries 1

Sentmenat 1

Total 59

Amb aquestes primeres evidències, sembla descartar-se la 
participació de mercaders barcelonins (o d’altres urbs) en els 
mecanismes jurisdiccionals que tenien com a objectiu acaparar 
l’excedent agrícola del hinterland rural de Sabadell. Tampoc no sembla 
que els homes de negocis locals utilitzessin la cort amb fins extractius. 
No es localitza ni tan sols un individu que instés a decretar empares 
de forma cíclica o reiterada contra les collites dels seus veïns. Al llarg 
del període estudiat, només es documenten 4 noms que sol·licitaren un 
màxim de 3 empares.128 La gran majoria de denunciants tot just van 
promoure una sola empara. A més, en els casos en què el document 
ho acredita, sabem que el deute havia estat originat per impagaments 

128 Es tracta dels influents habitants de la vila Bernat Mirot, Jaume Rifós i Ramon 
Dalmau, a més de Pere Sanias o Seniars, paborde de la parròquia de Sant Salvador.
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generats entre particulars (que tenien el seu origen en préstecs personals 
o en donacions dotals), o bé per censos pendents de satisfer-se a les 
senyories alodials (en aquest sentit, és destacable la intervenció de 
representants de senyories eclesiàstiques com a instigadors d’empares). 

És necessari efectuar una advertència. Amb aquesta reflexió no 
volem negar les evidències que indiquen que Sabadell, a inicis del 
segle xv, ja tenia ben consolidada la naturalesa urbana. La vila estava 
habitada, entre d’altres, per menestrals i homes d’ofici que oferien 
serveis variats als seus veïns i a la població rural de l’entorn. Sabadell 
celebrava un mercat setmanal, disposava de ferreria o de forn de 
cocció de pa. Està ben acreditat que aquestes instàncies atreien la 
població de diverses parròquies properes de la plana vallesana. 

Ara bé, no sembla que la cort que s’havia instal·lat a Sabadell 
fos, específicament, un mecanisme a través del qual els mercaders 
drenessin l’excedent cerealícola o vitícola cap a les xarxes comercials 
que arribaven fins a les grans ciutats de la Corona catalanoaragonesa. 
No pretenem estendre’ns-hi més perquè el present capítol té 
pretensions estrictament descriptives. Caldrien tanmateix estudis 
que resolguessin com es dirigia, en aquest territori, l’excedent 
agrícola cap al mercat. Com a hipòtesi, podem apuntar que algun 
altre nucli comarcal (Cardedeu, Caldes de Montbui, Sant Cugat), 
amb activitat mercantil més intensa, podria haver concentrat aquest 
tipus d’operacions extractives durant el període inicial del segle 
xv.129 Els homes de mas de Sabadell s’hi podrien haver desplaçat per 
a contractar alguns dels serveis oferts pels mercaders, vendre el seu 
excedent agrícola i, tal vegada, ser-hi processats en cas de demores 
o impagaments.130 

S’ha indicat que les estratègies mercantils no devien ser la causa 
principal de conflictivitat. Quines eren, doncs, les principals fonts 
de conflicte tractades per la cort, a inicis del segle xv a Sabadell? 
Aquesta és una qüestió sobre la qual certament es poden proporcionar 

129 En aquest sentit, cal subratllar que un segle abans, l’any 1293, l’infant Pere 
havia manat que els homes de Sabadell visitessin el mercat de Cardedeu cada 
setmana. Citat per V. Farías Zurita (2009), El mas..., p. 399. 

130 Aquests darrers apunts no són fruit d’una investigació amb documentació 
seriada, sinó de l’observació d’un sol registre que correspon a un període 
acotat, de poc més de tres anys. No pot descartar-se, en conseqüència, que 
l’atzar o alguna circumstància puntual proporcioni una imatge esbiaixada.
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més evidències. Tot i les ambigüitats pròpies de la font, fins a 98 
documents d’un total de 279 corresponents a l’esfera processal (el 
35 %) descriuen de forma explícita les causes que haurien donat peu 
al conflicte. Les notícies sobre els motius que suscitaren el plet es 
localitzen en el redactat de les actes (vegeu la taula 2).131

Taula 2. Causes dels procediments incoats per les vies 
inquisitiva i no inquisitiva a la cort de Sabadell (1401-1404)

Concepte nre. %

Assumptes relatius al dret privat 49 50 %

Crèdit privat

Comanda 1

Préstec 1

Lluïcions de censals morts 2

Pensions de censals morts 19

Compravendes

de béns mobles 1

de collites 4

de béns immobles 2

de rendes 1

Dots i esponsalicis 8

Conflictes per drets de propietat 2

Conflictes per heretaments 1

Despeses de tutories (incapacitats) 2

Lloguers d’immobles 2

Salaris 1

Serveis 2

Conflictes predials 16 16 %

131 Els tipus documentals que indiquen de forma més o menys precisa quin havia estat 
el motiu de la disputa són els següents (entre parèntesis, el nombre de documents): 
clams (7), reclams (14), declaracions (5), empares (10), encants públics (2), fadigues 
de penyora (1), fermes de dret (3), imposicions de penes (10), inquisicions (2), 
juraments (3), manaments (39), remissió de pena (1) i sentència (1). 
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Concepte nre. %

Ordre públic 14 14 %

Causes penals 3

Insults 5

Juguesques 2

Altres d’ordre públic 4

Censos de les senyories territorials 15 15 %

Deute públic i fiscalitat 4 4 %

Deute de la universitat 1

Salari d’un oficial de la cort 1

Imposicions sobre mercaderies 2

Gràcies a aquestes notícies, pot acreditar-se de forma concloent 
que una part destacable de les causes tractades, tant a la cort com 
per via inquisitiva, responien a deutes entre particulars. Deutes que 
s’haurien originat per endarreriments en els pagaments de dots, en 
compravendes d’objectes de diferent naturalesa o en els interessos 
de préstecs i crèdits privats. En relació amb aquest darrer element, 
destaquen els plets originats per l’impagament de les pensions de 
censals morts (i també per la seva lluïció). És destacable el fet que 
18 de les 19 referències a pensions de censals morts apareguin en 
clams i en reclams, i no en altres procediments. A tall d’hipòtesi, es 
pot afirmar que l’activació d’una denúncia per morositat, en el cas 
del crèdit censal, podia tenir conseqüències processals executives i 
immediates, no essent necessari procedir amb altres mecanismes.132 

La meitat de les causes de les quals es coneix el motiu (49 de 98) 
s’inscriuen en l’esfera que engloba la compravenda de béns mobles 
i immobles, les obligacions pròpies del dret familiar i el crèdit entre 
particulars.

132 Sobre les clàusules penals en els censals morts, vegeu Daniel Rubio i Mànuel 
(2003), 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, 
p. 204 i s.
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Així mateix, els conflictes originats per la delimitació de finques, el 
manteniment de camins o rases i per ocupacions de terres —sempre 
entre veïns— suposen una part significativa dels processos registrats. 
Són els anomenats conflictes predials, que representen fins a un 16 % 
dels casos. Tampoc no poden ignorar-se les conteses entre particulars 
relatives a l’ordre públic en general (14 %). La resta de qüestions es 
degueren a impagaments de rendes alodials (15 %) i a les exigències 
de l’aparell jurisdiccional o del govern urbà (4 %). 

En síntesi, la cort de Sabadell a inicis del segle xv pot ser definida 
com una institució a) efectiva per a resoldre conflictes (sovint amb 
l’amenaça o amb el recurs real a la confiscació de producció agrícola); 
b) amb cert nivell d’especialització per atendre la diversitat de negocis 
i assumptes d’un espai urbà del segle xv, i c) que fou utilitzada 
essencialment entre els mateixos membres de la comunitat. 

Amb tot, no pot donar-se per conclosa la descripció del registre 
del batlle en aquest punt, ja que la cort, al marge de les funcions en 
la mediació de contenciosos, era també una instància que emetia un 
registre d’obligacions i, alhora, regulava l’esfera pública i el govern 
de la comunitat. Aquests aspectes s’exploren en les seccions que 
segueixen a continuació. 

1.4. La jurisdicció graciosa 

1.4.1. El registre d’obligacions

La jurisdicció graciosa, també anomenada voluntària, pot ser 
definida com la capacitat que tenia la cort per exercir funcions 
administratives, sense que necessàriament hi hagués relació amb un 
litigi.133 Els particulars tenien dret a generar contractes, en forma de 
decisió jurisdiccional, de tal manera que eren autentificats per la cort.

133 Per aquesta denominació —jurisdicció graciosa— seguim Julie Claustre 
(2006), «Introduction» dins J. Claustre (dir.), La dette et le juge..., p. 9-14. J. 
Lalinde Abadía (1966), per la seva banda, en discutir les competències dels 
veguers, ja havia fet notar l’exercici d’una jurisdicció voluntària, és a dir, ... 
todas aquellas actuaciones en las que a la intervención judicial sanciona o 
establece una situación legal, sin que, propiamente, exista una contraposición 
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L’expressió més clara d’aquesta esfera de la jurisdicció, en les corts 
d’abast local a la baixa edat mitjana, és el registre de les obligacions. 
En el lligall analitzat es documenten 50 obligacions, que representen 
pràcticament el 9 % del total d’assentaments entre 1401 i 1404.134 

Qualsevol individu o grup d’individus, en representació pròpia o 
d’una institució o senyoria, podia dirigir-se a la cort i comprometre’s 
a realitzar una acció. Atenent al dret d’obligacions d’origen romà, 
aquesta acció podia ser de naturalesa variada. Ara bé, a Sabadell, entre 
1401 i 1404 les obligacions a la cort foren exclusivament emprades 
per a garantir la satisfacció d’un pagament futur. 

Els documents que recullen les obligacions són la transcripció en 
tercera persona de la promesa. L’atorgant es comprometia a pagar a 
algú una quantitat de diners especificada, en un termini prescrit i 
amb motiu d’un deute que —en aquest tipus documental— quedava 
ben explicitat. L’obligació era efectuada davant de la cort i del seu 
representant principal. 

Les obligacions podien ser el resultat d’un contracte exnovo acordat 
entre les parts, però també podien motivar-se per la renegociació 
de deutes anteriors.135 Tot i que no tenia conseqüències processals, 
l’obligació quedava directament lligada a un procediment a la cort en 
cas de produir-se algun incompliment. A través de l’anomenada pena 
de terç —que teòricament suposaria una tercera part de la quantitat 
obligada— l’atorgant reconeixia la potestat de la cort per intervenir 
en cas que es fallés en el pagament o s’intentés algun engany.136 
Per aquest motiu, el document era anomenat, pels contemporanis, 
escriptura de terç. 

litigiosa de intereses, que es lo que caracteriza la jurisdicción contenciosa. 
Vegeu La jurisdicción real..., p. 120.

134 Un volum de documentació que resulta similar al del registre de cort de Sant 
Feliu de Guíxols de l’any 1409 estudiat a X. Marcó i L. Sales i Favà (en 
premsa), «Crèdit i estratègies...». En aquell cas, les obligacions representen el 
6,5 % del total de documents.

135 O fins i tot originar-se en el marc d’un procés judicial. El 28 de novembre de 
1401 Bartomeu Riera, de la vila, s’obligava a pagar 30 s. a Pere Parets abans 
de 10 dies. Uns diners que reconeixia confesus fuit in iudicio debere [AHS, 
AMH, 2591/1, f. 27v (21.11.1401)].

136 Sobre aquesta figura, vegeu R. Lázaro de Dou y de Bassols (1802), Instituciones..., 
v. vi, p. 396-397.
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L’atorgant se sotmetia a l’acció sancionadora de la cort, ja que 
generalment aquest es trobava adscrit al districte jurisdiccional de 
Sabadell (val a dir que s’hi documenten tant homes com dones, de 
tots els estaments). Tant la persona com els seus béns estaven exposats 
a la potestat normativa del batlle. Ara bé, quan aquell qui registrava 
una obligació no tenia fixat el domicili al districte, per fer-la efectiva 
calia que renunciés al seu for d’origen i als privilegis que això li podia 
concedir en relació amb el compromís, i sotmetre’s a les normes que 
regien al districte de Sabadell.137 

El caràcter coercitiu del document es reforçava quan l’actor 
s’obligava a pagar, tot especificant que no caldria que fos advertit 
per cap requeriment, sive reclam. A més a més, l’operació es garantia 
amb una obligació general de béns i amb una sèrie de renúncies 
que incloïen no demanar aplaçaments ni modificar el contracte de 
forma unilateral. 

Les obligacions, així descrites, podien suposar un marc alternatiu al 
notari a l’hora de registrar compromisos. Aquells lectors que estiguin 
familiaritzats amb la documentació notarial ja hauran detectat les 
nombroses similituds formals entre els debitoris dels notaris i les 
obligacions de la cort. 

A banda d’aquesta consideració, sabem que a Sabadell, tant els 
notaris com l’escrivà de cort cobraven l’assentament de les actes. En 
22 de les 50 obligacions (44 %) en el llibre de la cort, una anotació 
dorsal indica que el seu cost fou de 4 d.138 Notari i escrivà de cort bé 
podrien haver-se fet la competència pel cost dels seus serveis. Ara bé, 
si la comunitat tenia a disposició dos sistemes similars, creiem que 
es devia a altres causes que provem d’aclarir a continuació. 

L’obligació era un document en què es reconeixia implícitament la 
capacitat de la cort per intervenir en cas d’incompliment. Es tractava 
d’un assentament més aviat senzill, en què no sembla que els actors 

137 Vegeu, per exemple, l’obligació registrada per Francesca, muller de Pere 
Vilanova, de Cerdanyola, que s’obligà a pagar a 22 s. a un habitant de Sabadell, 
tot especificant Renuncians foro curie cuius est, subponendo et submitendo 
se districtu curie et baiulorum dicte ville, et omni alii iuri et cetera [AHS, 
AMH, 2591/1, f. 94v-94r (1.9.1403)].

138 També es documenten 3 obligacions que costaren 1 d.; 2 d’obligacions de 2 d., 
i 1 obligació de 4 s. En la resta de documents, l’escrivà no hi feu cap anotació 
relativa al cost. 
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insistissin a incloure-hi clàusules específiques relatives al contracte 
o acord. Se’n documenten poques, de clàusules especials. En canvi, 
els debitoris eren documents estrictament privats, no directament 
lligats a la sanció pública, i en els quals les parts, si ho desitjaven i 
satisfeien les taxes pertinents, podien incloure qualsevol tipus de 
clàusules suplementàries (per exemple, condicions relatives a la forma 
o al moment de pagament, o l’aplicació de caucions més severes.).

De fet, eventualment hom registrava diferents peces d’un mateix 
negoci, o bé al notari, o bé a la cort. El març de 1401 Andreu 
Muntanyola, prevere de l’església de Sant Feliu, vengué a Ramon 
Masferrer, de Sant Vicenç de Jonqueres, un censal mort de 56 l. 
de capital a canvi d’una pensió anual de 80 s.139 El contracte de 
compravenda fou registrat en el llibre del notari. L’obligació de 
pagament dels 80 s. anuals, en canvi, seria assentada en forma 
d’obligació a la cort.140 En aquesta època, la majoria dels documents 
de creació de censals morts registrats a Sabadell estipulaven que el 
pagament seria també compromès a través d’una obligació a la cort 
(malgrat que en altres contextos aquest concepte constava en exclusiva 
en un debitori, immediatament després de la compravenda).141 
D’aquesta manera, l’incompliment del contracte quedava directament 
vinculat a l’acció automàtica de la cort.

Si el recurs a una instància o a una altra podia esta condicionat 
—com en l’exemple anterior— pel costum, sabem també que les 

139 Vegeu AHS, Fons Notarial, Protocols de Francesc Ajac, E 16/1, f. 31r-34r 
(23.3.1401). En el cas d’aquest manual notarial també s’ha consultat l’edició 
de Miquel Forrellad Solà (ed.) (1998), Manual de Francesc Ajac, notari 
de Sabadell, 1400-1402, Barcelona: Fundació Noguera. 

140 AHS, AMH, 2591/1, f. 3r (24.3.1401).
141 Específicament, la compravenda del censal mort, en cas que el venedor de la 

renda fos de Sabadell solia preveure: sub pena tercii in libro curie Sabadelli, 
cuiquidem scripture per hoc instrumentum nec per ipsam scripturam hinc 
instrumento minime derogatur nec fiat aliquod periudicium, novatio vel 
derogatio, tacite vel expresse… Vegeu per exemple AHS, Fons Notarial, Protocols 
de Francesc Ajac, E 16/1, f. 2 (4.12.1400). En canvi, en la venda d’un censal 
mort d’Andreu Muntanyola, de Sabadell, a Ramon Masferrer, de Sant Vicenç 
de Junqueres (que no pertanyia al districte de Sabadell), s’estipulà que en cas 
d’incompliment hauria de ser la cort del veguer de Barcelona qui actués. Vegeu 
AHS, Fons Notarial, Protocols de Francesc Ajac, E 16/1, f. 31r-34r (24.3.1401). És 
probable, en conseqüència, que Muntanyola hagués de registrar una obligació 
en el llibre de la cort del veguer. 
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parts podien escollir de registrar els seus compromisos a la cort o al 
notari en funció de les seves preferències en cada negoci. Fins i tot 
atenent al nivell de confiança contret entre els actors.142 Així doncs, 
incidim en la tesi que els homes i les dones a la baixa edat mitjana, 
independentment de la seva posició social o estament, gaudiren de 
certa autonomia pel que fa a l’accés al dret i als diferents mecanismes 
institucionals. L’accés més o menys lliure a instàncies com les corts 
jurisdiccionals acabarien conferint nocions, fins i tot perícia jurídica, 
a sectors amplis de la societat feudal.

Ja hem indicat que les obligacions són un document privilegiat pel 
que fa a la informació sobre el motiu que les originava. En 29 dels 50 
assentaments s’hi inclou aquesta informació. Així, documentem com 
en 13 ocasions els atorgants van decidir registrar una obligació per 
comprometre el pagament d’objectes o fruits agrícoles prèviament 
adquirits en una operació de compravenda (saumades de vi, roba de 
llit, un vestit i, sobretot, diferents estocs de draps de qualitat modesta). 
En 6 ocasions les obligacions es van registrar per comprometre el 
pagament de censos i rendes a diferents senyors, i en 2 altres, per 
retornar el capital d’un crèdit senzill, un mutuum. A més a més, es 
documenta 1 obligació per a pagar una compravenda de bestiar; 1 per 
a pagar el preu d’un immoble; 1 per a pagar l’arrendament de l’ofici 
de carceller; 1 per la definició general de deutes entre dos individus; 
1 pel retorn d’un préstec genèric entre particulars (aiudam); 1 pel 
preu del lloguer d’una peça de terra; 1 per saldar cuiusdam questiones 
entre els consellers de Sabadell i el govern urbà, i encara 1 altra pel 
pagament d’una talla. Tot i que no queda especificat, creiem que un 
altre grup d’obligacions era el resultat de la negociació sobre antics 
deutes (la novació, en termes jurídics).

Atenent a la diversitat de causes, les sumes monetàries obligades 
varien notablement. Amb tot, un 74 % dels documents (37 dels 50) 
comprometien quantitats que oscil·laven entre els 7 i els 100 s. La resta 
d’obligacions es registraren per quantitats entre els 110 i els 450 s., tot 
i que es documenta un màxim de 2.200 s.143 La mateixa versatilitat 

142 L. Sales i Favà (2014), «Credit and Nonpayment...», p. 63.
143 El maig de 1403, el sastre Pere Vives, Romeu Prat i Ramonet Prat (pare i fill, 

respectivament), reconegueren deure a Jaume Trilla, fill de Pere Trilla, 110 l. 
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del document també fa inviable establir un paràmetre temporal 
definit sobre el moment en què van ser registrades les obligacions.

Les obligacions eren cancel·lades amb el pagament, amb la 
renegociació del deute, o bé quan, efectivament, s’incorria en 
impagament i s’iniciava un procés executori. Disposem de 25 
obligacions en què l’escrivà confirmà el pagament, la data en què 
es feu efectiu i, en conseqüència, la cancel·lació. En alguns casos les 
dates de cancel·lació no corresponen amb els terminis originàriament 
previstos en el registre d’obligació, element que assenyala que un acord 
entre les parts hauria permès ajornar el pagament. Els pagaments van 
ser majoritàriament efectuats abans del termini d’un any (excepte 
en 4 ocasions). Aquesta tendència confirma l’efectivitat de la cort a 
l’hora de fer complir els compromisos.

1.4.2. Els dipòsits

Considerem els dipòsits de numerari a la cort com una acció 
integrant de la jurisdicció graciosa, ja que, en principi, es tractava 
d’una pràctica voluntària per a qui hi dipositava els diners. Es 
documenten 17 actes d’aquest tipus en el llibre de la cort de Sabadell 
entre 1401 i 1404.

Aquests documents són la certificació pública d’un dipòsit, 
generalment monetari, en mans de la cort, per tal que el muntant 
fos posteriorment entregat a un tercer o bé custodiat fins que es 
resolgués qui tenia drets sobre els diners.144 En la part dispositiva 
d’aquests documents breus, s’hi inclouen els termes fecit depositum, 
deposuit o bé inserabat.

Aquests dipòsits s’efectuaven per causes variades, per bé que en 
9 ocasions es tracta del preu de l’arrendament anual d’un mas del 

(2.200 s.). Sembla que el deute es remuntava a 1380. Vegeu AHS, AMH, 2591/1, 
f. 80v (19.5.1403).

144 Josep Maria Masachs i Suriol (2001) ja havia advertit que la cort del veguer 
de Vilafranca del Penedès feia funcions de dipòsit de mercaderies i de diners. 
Vegeu «Arxius judicials de Vilafranca del Penedès», Revista de Dret Històric 
Català, 1, p. 256. Sobre la figura del dipositari, vegeu alhora M. Turull i 
Rubinat (1990), La configuració..., p. 435-435 i Pere Verdés-Pijuan (1999), 
«Les finances del clavari: abast, límits i funcionament (Cervera, 1442)», Anuario 
de Estudos Medievales, 29, p. 1160.
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terme de Sabadell. Qui dipositava els diners, l’arrendatari, en totes 
les ocasions provenia d’una parròquia forana, element que podria 
donar sentit a la necessitat de recórrer a aquest mètode per fer efectiu 
el pagament anual. Antoni Canyameres, de Sant Vicenç de Jonqueres, 
va fer sengles dipòsits de 35 s. per l’arrendament anual del mas Salom 
de Sabadell, el 21 de desembre de 1401 i, altra vegada, el 20 de gener 
de 1403.145 En conseqüència, aquests documents es registraven a inicis 
o a finals d’any, quan tocava fer efectiu el preu de l’arrendament per 
l’any següent. 

En altres ocasions, el dipòsit d’una suma per part del deutor 
permetia que la cort efectués una crida pública per avisar els seus 
creditors i que posteriorment fes les adjudicacions pertinents. Tal és 
el cas de l’entrega de 4 florins d’or i 5 s. que feu l’any 1401 Francesc 
Miralles, com a curador del jove Arnaldó Solà, amb l’objectiu que 
en fes crida pública, rebés notificacions dels creditors del menor i 
acabés assignant —quatre anys després— pagaments a una vídua, a 
l’arrendatari de les imposicions i a un tercer individu.146

Dipositar diners a la cort suposava finalment una manera de 
protegir els drets del dipositant, evitant d’ésser damnificat per l’acció 
contenciosa contra tercers. Disposem d’un exemple explícit d’aquesta 
motivació corresponent a l’any 1406.147 Pere Rosseta entregà una 
lletra al notari de Sabadell notificant-li que havia fet un dipòsit a la 
cort pel valor d’una pensió de censal mort que acostumava a pagar a 
Gilabert Rosseta. Trobant-se aquest crèdit emparat per circumstàncies 
alienes, Pere Rosseta preferia dur els diners a la cort per tal que yo 
no caygués en perill de celaris ni de penes.

Pot concloure’s que en exercici de la jurisdicció graciosa, la cort de 
Sabadell habilitava mecanismes eficients perquè els individus o les 
institucions garantissin el pagament dels seus deutes. Així mateix, 
és destacable l’autonomia dels membres de la comunitat a l’hora 
d’escollir alguna de les eines legals a l’abast per tal de garantir les 
transaccions econòmiques.

145 AHS, AMH, 2591/1, f. 28v (21.12.1401) i f. 66v (21.1.1403).
146 AHS, AMH, 2591/1, f. 7r-7v (14.5.1401-27.8.1405).
147 AHS, Fons Notarial, Protocols de Joan Moles, E 18/1, f. 97r-97v (24.11.1406). 
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1.5. Les accions relatives al govern i a 
l’administració de la comunitat

Un total de 134 documents assentats en el llibre de la cort del batlle 
pertanyen a l’esfera que hem anomenat del govern i de l’administració 
de la comunitat. Representen el 24 % del contingut del lligall. Són 
actes que tenen a veure amb el disciplinament social, amb la concessió 
de llicències, permisos i franqueses i també amb el regiment dels 
òrgans de poder públic relacionats amb la senyoria jurisdiccional. Els 
documents són introduïts per ordre, atenent a aquests tres àmbits.

1.5.1. Les crides públiques 

Es localitzen 70 crides públiques en el registre. Es tracta del tipus 
documental més freqüent després dels manaments: representen un 12,6 % 
del total d’assentaments. En el document, el saig reconeixia —en la seva 
condició de pregoner— que per mandat de l’autoritat havia dut a terme 
una crida o pregó públic, que era copiat íntegrament a continuació. La 
transcripció de la crida seguia les fórmules imprecatòries habituals (ara 
oiats, us fa hom a saber...). Tal com és de suposar, les crides públiques 
preconitzatione— eren emprades amb objectius molt diversos, per bé 
que un nombre considerable d’aquestes, tal com veurem, van servir per a 
imposar l’ordre i la pau socials. Sempre foren efectuades en català, perquè 
notificaven un determinat fet o n’advertien el conjunt de la població. El 
document pot incloure referències al moment o al lloc en què havia estat 
efectuada (hora terciarum, loca assueta ville Sabadelli) o, fins i tot, a les 
conseqüències de la crida pública o a la seva resolució.

Per il·lustrar aquesta darrera característica, valgui d’exemple el pregó 
registrat el 8 d’octubre de 1401, que manava comparèixer en menys de 10 
dies a Ramon Salelles, al carnisser Berenguer Roig i a Pericó Gomar, tots 
de la vila, per tal de prestar declaració com a sospitosos d’una agressió, 
que havia tingut lloc al camí públic, contra el fill d’en Cardús.148 Com que 
aquests individus ja s’haurien mostrat evasius en anteriors citacions de 
la cort, el pregó advertia a tots els habitants del terme que els tres homes 
es consideraven bandejats i que ningú no els podia oferir ajuda ni socors. 
Finalment, la crida manava als aforats al districte que si detectaven 

148 AHS, AMH, 2591/1, f. 19r (8.10.1401).
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els sospitosos so matent los passaguesquen fins a dur-los a disposició 
de la cort. Mesos després, el 14 de març de 1402, una anotació dorsal 
donava per cancel·lat el bannimentum perquè els homes havien estat 
exculpats de l’atac (en el marc d’una causa de la qual no es conserva 
cap altre document). L’exemple indica que les crides públiques podien 
formar part de l’utillatge amb el qual la cort resolia les causes per via 
inquisitiva: citacions, crides per a oferir proves o testimonis, manaments 
per a efectuar pagaments, advertències per no col·laborar amb pròfugs...

Així mateix, cal apuntar que diverses de les crides públiques 
eren instades pel requeriment d’una autoritat jurisdiccional o d’un 
particular. Un requeriment que sovint havia estat presentat a través 
d’una lletra (preconitzationem contentam in quadam littera), un dels 
documents que repassem més endavant.149

Les 70 crides públiques registrades a Sabadell entre 1401 i 1404 
tenen relació, a grans trets, amb set grans àmbits: la regulació de 
l’activitat econòmica, la regulació de l’espai agrícola i de l’activitat 
cinegètica, la notificació d’empares i la sanció del règim senyorial, la 
notificació de compravendes i alienacions, les citacions en el marc de 
processos inquisitius, els bandejaments i el monopoli de la violència. 

Taula 3. Crides públiques efectuades per la cort de Sabadell (1401-1404)

Funcions nre.

Regulació de l’activitat econòmica i els monopolis 7

Regulació de l’espai rural i la cinegètica 3

Sanció de les senyories territorials i notificació d’empares 10

Avís per notificar drets sobre objectes alienats 12

Citacions per testificar a la cort 13

Bandejaments per incompareixença 14

La regulació del monopoli de la violència 9

En primer terme, es documenten 7 crides que tenen a veure amb 
la regulació de l’activitat econòmica i dels monopolis senyorials a 

149 Així, en una lletra dels consellers de Barcelona al seu procurador general a 
Sabadell, s’hi manava amb cert detall— que després de dur-se a terme la crida, 
es registrés el contingut en el llibre de la cort i es confirmés, per carta, quin 
dia exacte s’havia fet el pregó [AHS, AMH, 2591/1, f. 60v-61r (19.10.1402)].
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la vila: dos pregons que notificaven i regulaven l’assistència a la fira 
que tenia lloc un cop l’any;150 un que establia el vet de blats en un 
context d’escassetat;151 dos que regulaven la forma de tallar per part 
dels carnisserss;152 un que manà l’obligació de notificar compravendes 
als lleuders,153 i, finalment, una ordinació sobre la forma de notificar 
les penyores processals.154 En segon lloc, es documenten 3 crides 
relatives a la regulació del trànsit per l’espai agrícola i dels usos 
cinegètics: dues advertències per no transitar amb bestiar per honors 
i camins,155 i una prohibició de fer la cacera de la perdiu mitjançant 
l’art del calderó.156

Les empares contra senyors, aloers o propietaris agrícoles afectaven 
de ple aquells particulars que els devien censos o rendes d’altres 
tipus; les prestacions d’aquests darrers acabaven afectades de forma 
col·lateral per les empares. Notificar aquesta afectació àmplia de les 
mesures jurisdiccionals —o el seu relaxament, quan es produïa— fou 
l’objectiu de 5 de les crides públiques.157 A la vegada, 5 altres pregons 
foren emesos per tal de ratificar o legitimar la capacitat extractiva 
de les senyories territorials i dels seus batlles: un en relació amb el 
monestir de Sant Cugat,158 dos amb el titular del feu d’Arraona,159 
i dos més amb el domini territorial de la ciutat de Barcelona (una 
senyoria que durant l’any 1402 feu servir les crides públiques per a 
recordar als habitants del terme l’obligació de participar en una nova 
capbrevació160). En total, són 10 les crides públiques, instades o bé 
pels senyors territorials amb dominis a la zona, o bé per la cort amb 
motiu d’accions contra aquests senyors alodials.

150 AHS, AMH, 2591/1, f. 86r-86v (30.6.1403) i f. 86v (30.6.1403).
151 AHS, AMH, 2591/1, f. 34r-35v (26.2.1402).
152 AHS, AMH, 2591/1, f. 83r-83v (12.6.1403) i f. 110v (6.2.1404). 
153 AHS, AMH, 2591/1, f. 15r (31.8.1401). 
154 AHS, AMH, 2591/1, f. 30v (14.1.1402).
155 AHS, AMH, 2591/1, f. 50v (29.7.1402) i f. 89r (16.7.1403). 
156 AHS, AMH, 2591/1, f. 110v (6.2.1404).
157 AHS, AMH, 2591/1, f. 8r (21.5.1401); f. 8v (4.6.1401); f. 29v (3.1.1402); f. 75r-75v 

(10.4.1403); f. 95r (5.9.1403). 
158 AHS, AMH, 2591/1, f. 6v (7.5.1401).
159 AHS, AMH, 2591/1, f. 94r (1.9.1403) i f. 112v (27.2.1404).
160 AHS, AMH, 2591/1, f. 60v-61r (19.10.1402) i f. 61v-62r (27.10.1402). 
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Abans d’executar objectes empenyorats o efectuar vendes 
públiques, la cort podia concedir un marge de dies per tal que els 
particulars o les institucions que se’n veiessin afectats presentessin 
títols i drets sobre els objectes. Així, fins a 12 crides públiques instaren 
qualsevol particular qui age o entena haver algun dret, qüestió, petició, 
ne demanada per deuta, o per fermanssa, o per qualsavol títol, rahó, 
condició, obligació, ne manera a notificar-ho per tal d’aturar l’alienació 
o percebre’n satisfacció.161 

En el marc dels processos inquisitius, ja hem apuntat que la cort 
tramitava citacions per tal d’oir les parts o els testimonis. Com en 
l’exemple de l’inici d’aquesta secció, fins a 13 d’aquestes crides van 
tenir com a objectiu la citació d’una persona o d’un grup de persones 
per tal de, per exemple, fer testimoni de veritat sobre alguns crims, 
dels quals són stats inculpats.162 Les citacions que hem documentat 
solien oferir 10 dies per comparèixer, després dels quals, si no s’havia 
produït cap declaració, la cort advertia que enentarien contra los 
depús dits e lurs béns.163

Si els citats no compareixien, el procurador general els podia 
declarar bandejats per incompareixença, apartats temporalment 
de la comunitat i de l’empara de la llei. Fins a un total de 14 crides 
públiques notificaren els bandejaments o bé la seva relaxació, si 
eventualment s’arribava a un acord.164

Un pas més cap a l’ostracisme públic era ésser gitat de pau e treva. 
És ben conegut que les violències i els delictes criminals provocaven 

161 AHS, AMH, 2591/1, f. 17v (26.9.1401); f. 40v (13.5.1402); f. 58r (5.10.1402); f. 
65r-65v (30.12.1402); f. 67r (8.1.1403); f. 76r (28.4.1403); f. 77r (5.5.1403); f. 79r 
(12.5.1403); f. 98v (20.10.1403); f. 103r (24.11.1403); f. 104r (24.11.1403), i f. 114v 
(18.3.1404). 

162 Vegeu AHS, AMH, 2591/1, f. 14r (27.8.1401); f. 17r-17v (24.9.1401); f. 19r (8.10.1401); 
f. 26r (29.11.1401); f. 30r (12.1.1402); f. 51v (3.8.1402); f. 53r (21.8.1402); f. 56r 
(26.9.1402); f. 73v (29.3.1403); f. 76v-77r (4.5.1403); f. 84r-84v (18.6.1403); f. 98r 
(29.9.1403), i f. 116v (26.4.1404). 

163 AHS, AMH, 2591/1, f. 15v (27.8.1401).
164 AHS, AMH, 2591/1, f. 9r (2.7.1401); f. 9r-9v (3.7.1401); f. 17r (12.9.1401); f. 

28r (24.12.1401); f. 32v (31.1.1402); f. 35r (25.2.1402); f. 52v-53r (21.8.1402); f. 
53r-53v (22.8.1402); f. 59v (14.10.1402); f. 88r-88v (7.7.1403); f. 88v (12.9.1403); 
f. 88v-89r (8.7.1403); f. 89r (14.7.1403), i f. 107v (16.1.1404).
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aquest tipus de càstig.165 Tres documents notifiquen aquesta mesura 
o la seva suspensió.166 Amb tot, sis altres crides públiques fan menció 
explícita de la regulació de la violència: la prohibició de participar en 
bregues (1)167 o en bandositats (3),168 la prohibició d’anar armat (1)169 o 
la notificació de participar en la milícia urbana, el sagramental (1).170 

1.5.2. Les manlleutes i les seguretats

Es disposa de poques dades sobre la forma d’empresonar a la 
baixa edat mitjana.171 Tal vegada tenim més informacions sobre el 
procediment específic pel qual un reu era alliberat, sota la declaració 
jurada d’un segon individu que es comprometia a vetllar que el seu 
company no cometés més infraccions i a retornar-lo a l’autoritat si 
era citat. Aquest mecanisme s’anomena manlleuta. Se’n localitzen 
un total de 16 a Sabadell, entre 1401 i 1404. En aquest mateix període 
hi ha 9 documents que s’hi relacionen: les seguretats (securitas). A 
través d’aquesta declaració, hom es comprometia a quedar-se reclòs 
en un perímetre físic predeterminat a l’espera que es resolgués un 
procés jurisdiccional pendent. 

165 Lluís Sales i Favà (2010), «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, p. 55-77.

166 AHS, AMH, 2591/1, f. 44r-44v (20.5.1402); f. 48v (23.6.1402), i f. 106v (28.12.1403).
167 AHS, AMH, 2591/1, f. 31v-32r (24.1.1402).
168 AHS, AMH, 2591/1, f. 8r (14.6.1401); f. 58v-59r (30.10.1402), i f. 63r (11.11.1402). 
169 AHS, AMH, 2591/1, f. 25r-25v (31.10.1401).
170 AHS, AMH, 2591/1, f. 88r (7.7.1403). En una de les 70 crides públiques, la seva 

funcionalitat no ens queda del tot clara: AHS, AMH, 2591/1, f. 8r (21.5.1401). 
En un altre cas, un pregó tan sols fou anunciat però no transcrit en la seva 
totalitat: AHS, AMH, 2591/1, f. 16v (1.9.1401).

171 La presó medieval ha de ser entesa com una mesura bàsicament cautelar, que 
obligava el condemnat a actuar en una determinada direcció, més que no pas 
com una institució amb voluntat finalista. Sense ànims d’exhaustivitat, sobre 
aquesta temàtica vegeu Justo Serna Alonso (1990), «Los límites de la reclusión 
carcelaria en la Valencia bajomedieval», Revista d’Història Medieval, 1, p. 
39-57; Maria-Teresa Vinyoles i Vidal (1997), «Queixes dels pobres presos de 
la presó de Barcelona (1445)», Acta historica et archaeologica Mediaevalia, 
18, p. 67-88, i també P. Zambrana Moral (2007), «La insolvència...», p. 230 
i s.
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Tant l’empresonament i la posterior manlleuta com les seguretats 
—aquesta darrera, una forma de recloure algú en un espai físic més 
ampli, sense la tutela directa del carceller— eren mesures de força 
per part de la cort. Ambdues mesures obligaven el reu a personar-se 
en un procés, també a satisfer penes pecuniàries o deutes pendents.

La manlleuta és un document atorgat en primera persona, en 
què un o diversos individus expressaven que haurien manulevavit 
de la cort un individu, qui captus detinebatur, delatum de aliquibus 
criminibus. La descripció del delicte generalment no ofereix altres 
detalls. Seguidament, els atorgants prometien retornar la persona 
encausada al batlle o procurador general quan els fos requerit, 
sota l’amenaça d’una pena econòmica, renunciant a privilegis i 
allargaments, i obligant-hi les seves persones i béns. 

Les manlleutes eren cancel·lades quan la instrucció de la causa 
s’acabava. Així, el 23 de juliol de 1401 es donà per cancel·lada una 
manlleuta de Francesc Padrós perquè non fuit inventus culpabilis.172 
La manlleuta d’Antic Cardús, en canvi, fou anul·lada en el moment 
en què fou retornat a mans del procurador general pels seus 
supervisors.173 En aquest cas, es procurà la presència d’un parell de 
testimonis durant l’intercanvi.

La seguretat, d’altra banda, és un document també atorgat en 
primera persona, en què el mateix reu assegurava que no sortiria 
d’un espai determinat —generalment la vila i el terme de Sabadell i 
d’Arraona, però a vegades també albergs o edificis específics— sota 
l’amenaça d’una pena pecuniària, renunciant a qualsevol tipus de 
privilegis i prestant també una obligació general.174 El document 
podia també asseverar que, en cas de contravenir-se la seguretat, 
es prendria el reu per confés del delicte o dels crims dels quals se 
l’acusava.175 Com en el cas de les manlleutes, eren cancel·lades bé 
quan el procés arribava a la fi, bé quan el processat era retornat a 
mans de l’autoritat. 

172 AHS, AMH, 2591/1, f. 8v-9r (14.6.1401).
173 AHS, AMH, 2591/1, f. 18v (30.9.1401).
174 En un dels documents es transcriu com un grup d’individus, i el mateix acusat, 

prometeren servar l’hostatjament d’un tercer: AHS, AMH, 2591/1, f. 1r-1v. 
(23.3.1401).

175 AHS, AMH, 2591/1, f. 2v (23.3.1401).
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Les seguretats podien ser una mesura cautelar decretada just 
després d’una manlleuta, com ara en el cas registrat el 20 de juny 
de 1403 quan una sèrie d’homes van manllevar Guillem Montagut 
del lloctinent del batlle, prometent de tornar-lo a la cort quan fossin 
requerits.176 El mateix dia l’encausat s’imposava hostatjament, tot 
jurant no traspassar les muralles de Sabadell (non exiet extra menia). 
Però aquestes accions generalment es decretaven per separat: cal 
concebre la seguretat com una forma d’evitar les despeses carceràries. 

A més d’esperar la resolució de la causa, la seguretat podia suposar 
un tràngol econòmic per al reu, inhabilitat per desenvolupar les seves 
activitats professionals amb llibertat. Potser per aquesta raó, quan 
Ferrer Salses —processat per una causa a Sabadell però oriünd de 
Santa Maria d’Horta (Avinyó)— jurà no sortir de l’alberg d’Huguet 
de Requesens, la cort excepcionalment li permetria anar i tornar 
fins a l’hort del donzell (possit transire et redire de dicto hospicio ad 
ortum).177 Molt probablement Salses era un jornaler a sou d’aquest 
noble i formava part de la seva clientela.

En darrer terme, és necessari aclarir que ambdós procediments, 
manlleuta i seguretat, apareixien en causes civils, però també en altres 
de naturalesa criminal. Així ho indica el cas de Jaume Canalies, de 
la vila de Sabadell, que fou custodiat pel donzell Joan Togores.178 La 
manlleuta de Canalies fou cancel·lada en el moment en què s’emeté 
sentència sobre l’homicidi de Pere Bertran, del qual estava acusat 
juntament amb Bartomeu Prats.179

1.5.3. Els guiatges

Els guiatges són els documents atorgats per l’autoritat jurisdiccional 
—el lloctinent del batlle en tots els casos, en el nostre llibre de cort— 
per tal que un foraster (adscrit a un altre terme jurisdiccional) pogués 

176 AHS, AMH, 2591/1, f. 85r (20.6.1403).
177 AHS, AMH, 2591/1, f. 97r-97v (10.10.1403).
178 AHS, AMH, 2591/1, f. 36r (4.3.1402).
179 La manlleuta d’aquest segon home, que fou custodiat pel també donzell Huguet 

de Requesens, es troba a continuació en el registre de cort [AHS, AMH, 2591/1, 
f. 36r (4.3.1402)]. Aquesta causa probablement estava relacionada amb les 
bandositats entre els Requesens i els Togores que van afectar el terme de Sabadell 
a inicis del segle xv i a les quals es fa referència en el capítol 2. 
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transitar lliurement pel territori de Sabadell. Es documenten fins a 
11 permisos d’aquest tipus, que sempre foren retribuïts amb sumes 
d’entre 1 i 2 s. 

El guiatge tenia vigència fins que hom era disguidatus. Durant 
aquest temps, un individu (o un petit grup de persones) podria 
transitar amb béns i mercaderies sense ser importunat per raó 
de cap excés o crim del qual hagués estat inculpat o que hagués 
comès. Així, la cort no el podia detenir, prendre, impedir, molestar 
ni agreujar. Tanmateix, s’advertia que no es tolerarien els crims 
més greus previstos en la legislació del Principat (non sitis proditor, 
bausator, itinerum fractor seu viarum, hereticus, sodomita, aut crime 
lese magestatis comisseritis).

Els guiatges generalment tenien relació amb viatges comercials, 
els detalls dels quals no acabem de conèixer. Ara bé, amb motiu de 
la fira de Sabadell —al juliol— la cort concedia guiatges generals, 
habilitant que tothom ab totes ses mercaderies, pogués transitar segur 
pel terme, vinent, stant e tornant de la dita fira.180

D’altra banda, els guiatges també 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 Sabadell, el guiatge servia per 
viatjar amb plenes seguretats. D’aquesta manera, es renunciava a fer 
detenir el foraster per motiu d’altres causes.

1.5.4. Les llicències i les llicències d’obres

La cort de Sabadell concedia llicències relacionades amb les seves 
atribucions jurisdiccionals (les llibertats personals, el dret familiar, 
la capacitat de pledejar a la cort), i també amb l’ordenació de l’espai 
urbà i de l’agrícola. Hom podia dirigir-se al lloctinent del batlle i 
demanar autorització o permís en algun d’aquests àmbits. En cas de 
ser concedit, es registrava un document, que tenia efectes únicament 
sobre el particular, i que servia per a certificar-ho. Tanmateix, 
ignorem si se n’expedia còpia per a l’interessat. Es documenten 23 
assentaments d’aquest tipus, 12 dels quals són llicències per assumptes 

180 AHS, AMH, 2591/1, f. 86r-86v (30.6.1403).
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diversos; 10 són específicament llicències d’obres, i 1 és la confirmació 
dels privilegis de la vila a un particular.181

El document que transcriu la llicència pot anunciar, lacònicament, 
que el representant senyorial hauria dedit licentiam a un particular 
per a dur a terme una acció. Ara bé, se’n localitzen d’altres que 
contextualitzen el procés; descriuen el motiu del particular per 
acostar-se a la cort i com s’havia produït, específicament, la petició. 
És el cas del document datat l’1 de setembre de 1401, pel qual Jaume 
Querc, de la vila, rebé llicència del lloctinent del batlle per a obrir un 
camí que anés cap al seu hort i passés pel marge del rec que separava 
una sèrie de parcel·les veïnes.182 Aquestes peces de terra limítrofes 
estarien afectades, fins al punt que un tal Jaume Mates es veuria 
obligat a escapçar les vimeteres que hi tenia. Un dels veïns —que, 
a més a més, era un dels saigs de la vila— es trobava a la cort en el 
moment de concessió de la llicència. Romeu Franquesa manifestà 
que s’oposava a l’obertura d’un nou camí i anuncià que aportaria 
testimonis que podrien argumentar-ho: yo us provaré que aquex 
camí no·s deu fer aquí. Però el lloctinent del batlle, fent-ne cas omís, 
reiterà la seva decisió. Tots aquests detalls consten en el document 
de concessió de la llicència. 

Com en aquesta darrera llicència, les que estaven relacionades amb 
obres permetien tancar un vall per tal d’habilitar una nova parcel·la 
agrícola183 o construir un porxo en un hort.184 També permetien 
millorar l’habitabilitat de les cases de la vila, amb la construcció de 
clavegueres i finestres185 o amb l’enderrocament d’una tàpia.186 La cort 
senyorial, com a titular del mercat, també concedia llicències per a 
instal·lar-hi taules,187 engrandir-les o fins millorar-ne la seguretat de 
les mercaderies amb la construcció de murs i porxos.188 

181 Vegeu aquest darrer cas a AHS, AMH, 2591/1, f. 26v (20.11.1401).
182 AHS, AMH, 2591/1, f. 16r (1.9.1401).
183 AHS, AMH, 2591/1, f. 71v (17.3.1403).
184 AHS, AMH, 2591/1, f. 23v-24r (15.10.1401).
185 AHS, AMH, 2591/1, f. 30r-30v (12.1.1402) i f. 105r (7.12.1403).
186 AHS, AMH, 2591/1, f. 40r (29.4.1402).
187 AHS, AMH, 2591/1, f. 103r (22.11.1403) i f. 108r (16.1.1404).
188 AHS, AMH, 2591/1, f. 92v (6.8.1403).
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D’altra banda, la resta de llicències inclouen permisos per assumptes 
tan diversos com poder fer clams o empares contra persones aforades al 
districte,189 vendre béns de menors per tal de saldar deutes,190 o bé d’altres 
de propis per sortir d’un mal pas econòmic.191 La cort també concedia 
el permís de plantar oliveres (per tractar-se d’un canvi de conreu i, per 
tant, probablement de tipus de prestació senyorial).192 Les llicències, 
en darrer terme, podien rectificar manaments o seguretats anteriors 
que haguessin restringit els moviments d’un particular, bé permetent 
moviments esporàdics,193 bé concedint-los de forma permanent.194 

1.5.5. L’elecció de jurats i de consellers

Entre els anys 1401 i 1404 l’escrivà de la cort fou el responsable 
de registrar i notificar l’elecció dels representants de la comunitat: 
jurats i consellers. Els privilegis concedits a la vila establien que els 
primers havien de ser tres individus i els segons, una dotzena. En 
el capítol següent descrivim més a bastament les funcions d’aquests 
càrrecs, i, sobretot, la relació amb l’aparell jurisdiccional. Apuntem 
aquí que es tractava d’un document com els que ja han estat a 
bastament identificats per a altres comunitats urbanes, en què es 
deixava constància del mecanisme pel qual els prohoms escollien 

189 AHS, AMH, 2591/1, f. 27v-28r (10.12.1401); f. 34v (15.2.1402); f. 54r (15.9.1402), 
i f. 105r (7.12.1403).

190 AHS, AMH, 2591/1, f. 71r (17.3.1402), i f. 113v (15.3.1404).
191 El 24 de novembre de 1403 el bracer Guillem Riera rebé llicència per vendre 

els seus propis béns mobles i immobles— ja que aparentment es trobava en 
una situació desesperada en què no podia garantir-se cibo, potu, calciate et 
aliis sibi necessariis ad sustentationem vite sue. Vegeu AHS, AMH, 2591/1, 
f. 103v (24.11.1403). Riera requeria autorització per tal d’efectuar aquestes 
vendes, probablement atenent a diversos deutes contrets. D’aquesta manera, 
després de vendre’s un hort que tenia a l’horta major de Sabadell, un creditor 
seu —Arnau Soler— es personà a la cort exigint 12 s. pel lloguer de l’alberg 
on Guillem Riera feia residència habitualment. Vegeu AHS, AMH, 2591/1, f. 
104r (24.11.1403) i f. 104r (1.12.1403).

192 AHS, AMH, 2591/1, f. 104v (foli solt) (3.12.1403) i f. 105r (7.12.1403).
193 AHS, AMH, 2591/1, f. 50r (17.7.1402) i f. 50r (17.7.1402).
194 AHS, AMH, 2591/1, f. 92v (9.8.1403). En el capítol de llicències, sabem també que 

la cort o el seu representant sancionaven l’elecció de marmessors testamentaris. 
Vegeu AHS, Fons Notarial, Protocols de Francesc Ajac, E 16/1, f. 6v (19.12.1400).
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els representants, del seu nom, i del jurament d’aquests per exercir 
el càrrec durant l’any següent. Alhora, se’n descrivien les funcions.

El 12 d’octubre de 1401, un primer document dona fe de l’elecció 
dels jurats per part dels consellers de l’any anterior; i dels consellers 
per part dels jurats recent escollits.195 S’elegiren quatre consellers per 
cada mà o grup de renda (menor, mitjana, major). Mentre que els 
jurats eren escollits amb l’encàrrec genèric de faciant et procurent 
facta et negocia dicte ville et termini eiusdem et termini castri de 
Rehona, els consellers eren designats pels jurats amb la funció 
principal de consulendo eis in negociis dicte ville.

El 3 d’octubre de l’any 1402 s’assentaren dos documents diferents que 
deixen constància, separadament, de les dues eleccions.196 En aquest 
cas, s’intueix un context de major conflictivitat social. S’escolliren 
tan sols dos jurats, si bé una nota especifica que, pocs dies després del 
nomenament —el 16 d’octubre—, foren reemplaçats per tres altres 
homes pel fet que els primers que havien estat escollits eren absents. En 
el cas dels consellers, el document reconeix que cada grup de quatre fou 
designat en funció de la seva pertinença a les dues faccions enfrontades 
en les bandositats entre els Togores i els Requesens, a més de quatre 
individus considerats neutrals en el conflicte (comuns).197 El 29 de 
setembre de 1403, un sol document torna a contenir les dues eleccions.198 
Els consellers eren de nou designats atenent a les disputes entre faccions 
que tensaren la vida urbana al Sabadell d’inicis del segle xv. 

En aquesta secció s’ha evidenciat que el registre de la cort del 
batlle també recollia una part dels documents relatius a la gestió 
pública i al manteniment de la pau social. Així, les ordres dirigides 
per l’autoritat al conjunt de la població o a grups determinats es 
canalitzaven a través de les crides públiques. La privació de llibertat 
i el permís de circulació eren potestat de la senyoria jurisdiccional 
que tenia habilitada la cort, i els documents que s’hi relacionen també 
s’assentaven en el llibre del batlle. L’ordenació de l’espai i dels usos 
de la via pública apareix també com una atribució de la cort. Les 
llicències a particulars regien aquestes pràctiques. 

195 AHS, AMH, 2591/1, f. 23r-23v (12.10.1401).
196 AHS, AMH, 2591/1, f. 57r-57v (3.10.1402) i f. 57v (3.10.1402).
197 Vegeu més referències a aquest conflicte en el capítol 2.
198 AHS, AMH, 2591/1, f. 95v-96r (29.9.1403).



La cort i el llibre del batlle. El cas de sabadell (1401-1404) 91

1.6. La correspondència: les lletres 

Deixem per al final la descripció d’un dels documents més 
habituals del registre del batlle de Sabadell: les lletres. Són les cartes 
enviades i rebudes per la cort. Se’n documenten fins a un total de 
51. No podem inscriure aquest document específicament en cap 
de les esferes jurisdiccionals que hem tractat, ja que eren un recurs 
utilitzat en afers molt diversos. Ara bé, un nombre destacat de lletres 
mantenen relació amb processos a la cort, els quals calia notificar a 
particulars i, molt especialment, a altres corts. 

Algunes d’aquestes lletres foren transcrites en el mateix llibre de 
la cort, mentre que en altres casos es documenten a través dels fulls 
solts que hi són o bé continguts o bé cosits. Fulls, aquests, que estaven 
preparats per ser enviats, que havien estat rebuts o que constituïen 
un primer esborrany de la carta.

Cal advertir que en algunes ocasions la correspondència dels 
òrgans jurisdiccionals fou registrada en els llibres del notari. En 
el nostre context aquest és el cas, molt notablement, del protocol 
notarial coetani de Francesc Ajac (1402-1404).199 En aquest registre, 
s’hi documenta un nombre important de lletres rebudes o enviades 
pel lloctinent del batlle o per altres oficials jurisdiccionals. Aquest 
llibre i d’altres són també una font de primer ordre que permet 
documentar el context jurisdiccional de la vila.200 

És a bastament coneguda l’estructura documental de les lletres, en 
el protocol de les quals s’hi registrava l’origen i el destí de la missiva, 
a més de les dates tòpica i crònica en què havia estat tramesa. De 
la mateixa manera, abans o després de la mateixa carta, l’escrivà hi 
podia deixar testimoni de l’ordre que el lloctinent del batlle li hauria 
donat per tal d’efectuar una transcripció en el llibre.201 En cas de 

199 AHS, Fons Notarial, Protocols de Francesc Ajac, E 16/2.
200 Vegeu el llibre de lletres de la cort del batlle AHS, AMM, 2602/1 (1378-1417) 

i el llibre de requestes AHS, AMH, 2604 (s.d/1421-1632). Tal com s’ha descrit 
anteriorment, també es localitza un cert nombre de lletres en el cos documental 
de les crides públiques, ja que la correspondència podia servir per a instar pregons.

201 És el cas de la lletra rebuda el 12 de juny de 1403 a la cort i tramesa per Pere Vigatà, en 
el protocol de la qual l’escrivà explicità que Venerabilibis Petrus de Comapregona, 
locumtenens baiuli Sabadelli, requisuit hic scribi et continuari quod die domenica 
proxime lapsa qua fuit X dies mensis iunii antedicti, per Petrum Vigatani, filium 
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tractar-se de lletres rebudes, també hi constava la data en què havia 
estat presentada i qui l’havia dut físicament fins a la cort. 

Tan sols 13 de les 50 lletres foren enviades per les instàncies 
jurisdiccionals de Sabadell, mentre que la resta, 37, foren rebudes per 
aquestes (vegeu la taula 4). Les lletres contingudes en el registre anaven 
dirigides o eren enviades majoritàriament pel lloctinent del batlle, l’oficial 
jurisdiccional de més rang que es trobava permanentment a la vila. Però 
eventualment també es documenten lletres del procurador general de 
Sabadell, de l’escrivà de la cort o, fins i tot, dels jurats de la vila. 

La nòmina de remitents i destinataris amb qui la cort mantenia 
la correspondència és eloqüent. Delimita els àmbits respecte als 
quals Sabadell tenia algun tipus de subordinació jurisdiccional (els 
consellers de Barcelona, el veguer), i també els àmbits amb els quals 
tocava coordinar-se en determinats procediments o inquisicions 
(altres corts). En aquest sentit, destaquen les lletres (remeses o 
rebudes) amb el veguer reial de Barcelona (16) i amb els consellers 
de la ciutat de Barcelona (12). També resulta significativa la sèrie 
de correspondència mantinguda amb les corts jurisdiccionals de 
l’entorn de Sabadell (Castellar, Cerdanyola, Santa Perpètua, Barberà 
i Ripollet). En aquestes darreres lletres, generalment es notificaven 
procediments que afectaven la potestat jurisdiccional de cada cort. En 
el segon capítol d’aquest treball, precisament, abordem les relacions 
entre institucions jurisdiccionals en el context vallesà baixmedieval. 

Taula 4. Remitents i destinataris de les lletres rebudes 
i enviades a la cort de Sabadell (1401-1404)

Institucions, senyories, particulars Lletres 
rebudes

Lletres 
enviades

Total

Consellers de Barcelona 12 12

Veguer de Barcelona 11 5 16

Oficial del bisbe de Barcelona 2 3 5

Batlle de Barcelona 1 1

Batlle de Castellar del Vallès 1 1

Raymundi Vigatani, eiusdem ville, fuit eidem locumtenenti tradita quadam 
littera papirea, clausa [AHS, AMH, 2591/1, f. 83v (12.6.1403)].
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Institucions, senyories, particulars Lletres 
rebudes

Lletres 
enviades

Total

Batlle de Sant Marçal (Cerdanyola) 2a 2

Batlle de Santa Perpètua 1 1 2

Batlle de Barberà del Vallès 1 1

Cort jurisdiccional de Ripollet 1

Òrgans jurisdiccionals de Sabadell 2b

Castlà d’Arraona 1 1

Particulars, interessats en una causa 
i àrbitres

4 4

Desconeguts 3 3

a Es tracta de la mateixa lletra, registrada dues vegades [AHS, AMH, 2591/1, f. 115v-116r 
(21.4.1404) i f. 116r (foli solt) (24.4.1401)].
b Es tracta de lletres de caràcter intern, una tramesa pel procurador general als jurats de 
Sabadell [AHS, AMH, 2591/1, f. 38r (foli solt) (24.4.1402)], i l’altra tramesa pel procurador 
general al lloctinent del batlle de Sabadell [AHS, AMH, 2591/1, f. 83v (12.6.1403)].

Proposem dividir les funcions que van tenir aquestes lletres en 
quatre grans àrees significatives: la demanda i prestació d’informació; 
l’ordre d’aturar procediments a la cort; l’ordre d’iniciar-ne, i, 
finalment, el regiment dels òrgans jurisdiccionals i del govern urbà.

Taula 5. Funcions de les lletres rebudes i enviades 
a la cort de Sabadell (1401-1404)

Funcions nre.

Demanda i prestació d’informació 9

Ordre per aturar procediments 8

Ordre per iniciar procediments 19

Regiment de l’aparell jurisdiccional 6

Altres 2

No identificat 7

Són 9 les lletres destinades a obtenir informació o a proporcionar-
ne a la cort de Sabadell. Hi apareixen amb freqüència les missives 
enviades per a notificar empares o procediments executius instats en 
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una cort forana contra els béns d’un habitant del districte de Sabadell. 
Sabem, així mateix, que la competència entre senyories jurisdiccionals 
generava tensions. La desconfiança manifesta s’evidencia en les lletres 
en què es demanava informació sobre procediments que se sospitava 
que podien perjudicar la potestat de la cort o, tal vegada, els béns i 
privilegis dels homes adscrits al districte. Un exemple força il·lustratiu 
d’aquests recels es documenta en una carta registrada el 9 de març de 
1403, però que havia estat enviada per la cort de Sabadell al veguer 
de Barcelona el 28 de febrer.202 L’escrivà hi descrivia com uns dies 
enrere, un home desconegut s’havia presentat a la cort de Sabadell 
mostrant una carta del veguer en un foli de paper doblegat (quoddam 
folium papiri ad modum litere plicatum). A Sabadell, desconfiant-ne, 
exigien al veguer que la carta, si realment li pertanyia, fos presentada 
debito modo i que es fessin efectius els diners per admetre-la a tràmit 
i registrar-la. L’escrivà de Sabadell concloïa, agrament, que només 
quan això fos fet d’aquesta manera, atendria les peticions del veguer 
contingudes a la carta (de les quals no tenim cap informació).

En segon terme, 8 lletres són advertències entre corts o senyories 
jurisdiccionals per tal d’aturar un procediment prèviament iniciat. 
Destaquen els casos en què s’exigia donar per cancel·lada una empara 
atenent a la presentació d’una ferma de dret en una cort forana 
(5), però també podien notificar-se pagaments i dipòsits per tal de 
cancel·lar mesures executives.

Ja s’ha indicat que les corts d’abast local, independentment de la 
seva adscripció senyorial, funcionaven, a inicis del segle xv, atenent a 
uns codis i procediments similars. És d’aquesta manera que les lletres 
podien servir per instar mesures en una altra cort en el marc de causes 
ja iniciades en la cort local (tal com assenyalàvem anteriorment en 
un assumpte tractat entre la cort de Santa Perpètua i la de Sabadell). 
Documentem fins a 18 lletres amb aquesta funció. Aquestes accions 
bé podien ser la citació d’un individu per tal de prendre-li testimoni 
(declaració que seria, al seu torn, registrada en una lletra de retorn); 
l’activació d’una acció executiva (empara o requisa de béns, la detenció 
d’un fugitiu...), o bé compel·lir un individu per a satisfer un deute a 
través de les mesures previstes per la cort interpel·lada. És coneguda 

202 AHS, AMH, 2591/1, f. 71r (9.3.1403).
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la sèrie d’advertències que s’intercanviaven les corts si no respectaven 
les mesures que s’exigien mútuament: marcar, empenyorar et alia 
iusticia mediante els béns dels habitants del districte, la cort del qual 
s’hagués mostrat contumaç.203

Un nombre més reduït de lletres (5) té relació amb el regiment dels 
òrgans jurisdiccionals competents a Sabadell. Es tracta de missives 
generalment trameses pels consellers de Barcelona i destinades a 
notificar els nous nomenaments del procurador general o a orientar 
els jurats de la vila en les seves tasques. Encara dues darreres lletres 
es relacionen amb altres conceptes: l’argumentació per part de la cort 
de Sabadell en defensa de les seves atribucions jurisdiccionals en un 
contenciós que arbitrava conjuntament amb el veguer de Barcelona,204 
i un interessant missatge de caràcter familiar enviat a un dels notaris 
de la vila.205 Finalment, un bon nombre de documents (7) tan sols 
van ser transcrits inicialment, no conclosos, i, en conseqüència, no 
proporcionen gaire informació.206

1.7. Les tarifes de l’escrivà: indicis sobre el cost de 
recórrer a la cort

En la coberta anterior del lligall estudiat, s’hi conserva una anotació 
de l’escrivà, on deixà constància d’una sèrie de deutes derivats de la 

203 Vegeu Albert Riera i Pairó (1996), «Deutes insatisfets i dret de marca: l’exemple 
de Bàscara al segle xiv», Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, 29, p. 
79-96.

204 AHS, AMH, 2591/1, f. 69r-70r (16.2.1403).
205 En què el prevere Jaume Mitabé, de Valldoreix, aparentment demanava al 

notari Joan Moles que tingués cura d’un infant. Vegeu AHS, AMH, 2591/1, 
f. 66v (foli solt) (8.1.1403).

206 Per tal de ser el més exhaustius possible aclarim aquí que, en el registre de la cort 
de Sabadell estudiat, localitzem un petit grup d’actes que, a priori, formen part 
del catàleg documental que és propi dels notaris. Probablement foren assentats 
en el registre del batlle per descuit del seu escrivà. Són 1 àpoca, 1 arrendament, 
1 cessió de drets, 2 comandes comercials, 1 establiment emfitèutic, 1 tutela 
i 6 documents d’indemnitat. Finalment, es documenten 7 llistes de noms o 
apunts escadussers —per bé que amb caixa pròpia— que no segueixen cap 
fórmula documental predefinida (els anomenem anotacions) i 6 documents 
totalment incomplets que no hem pogut catalogar. 
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seva feina.207 Notes d’aquest tipus proporcionen pistes sobre el cost 
que tenia el registre de documents en el llibre de la cort de batlle. En 
aquest sentit, i a manca d’una veritable taxació salarial com les que es 
conserven per a altres territoris,208 l’assentament és interessant perquè 
evidencia l’existència de tarifes prefixades a disposició dels usuaris 
de la cort. Aquesta nota en particular descriu fins a 15 processos o 
cancel·lacions, amb la taxació corresponent.

Ara bé, de forma més sistemàtica, en el llibre de cort, un total de 
157 documents conserven una anotació dorsal corresponent al seu 
cost. Costos, aquests, que havien d’atendre els atorgants del document, 
o bé aquells que havien instat l’acció. D’altra banda, 17 documents 
més presenten anotacions relatives al cost d’extingir-los. Aplegant 
totes aquestes notícies —un total de 189 referències— hem elaborat 
la taula 6 sobre el cost de l’assentament dels documents.

Taula 6. El cost del registre a la cort de Sabadell (1401-1404)

Tipus documental
nre. Cost

modaa
Cost 
mitjana

Arrendament 1 10 d. 10 d.

Citació 1 2 d. 2 d.

Clam 3 1 s. 10 d.

Clam i ferma de dret 1 1 s. 1 s.

Comanda 2 1 s. 1 s.

Cancel·lació 1 1 s. 1 s. 

Confirmació de privilegis 1 1 s. 4 d. 1 s. 4 d. 

Crida pública 11 2 s. 1 s. 8 d. 

Declaració 3 2 d. 9 d. 

Cancel·lació 1 2 d. 2 d. 

Dipòsit 10 4 d. 4 d. 

Document d’indemnitat 2 1 s. 1 s.

207 AHS, AMH, 2591/1, tapa-v (s.d.).
208 Josep Maria Pons Guri (1989), «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)» dins Pons 
Guri, Josep Maria, Recull d’estudis d’història jurídica catalana, v. i, Barcelona: 
Fundació Noguera, p. 95-157.
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Tipus documental
nre. Cost

modaa
Cost 
mitjana

Empara 29 2 d. 2 d. 

Cancel·lació 1 2 d. 2 d. 

Encant públic 2 - 1 s. 1 d. 

Fadiga de penyora 1 2 d. 2 d.

Guiatge 6 1 s. i 2 s. 1 s. 1 d. 

Seguretat 1 1 s. 1 s. 

Cancel·lació 1 1 s. 1 s. 

Imposició de pena 2 - 1 s. 6 d. 

Cancel·lació 2 - 1 s. 6 d. 

Lletra 22 2 s. 2 s. 3 d. 

Llicència 4 1 s. 9 d. 

Llicència d’obres 3 - 11 d. 

Manament 25 4 d. 4 d. 

Cancel·lació 1 4 d. 4 d. 

Obligació 28 4 d. 4 d. 

Cancel·lació 10 4 d. 4 d. 

Reclam 2 - 3 d.

Sentència 1 2 s. 2 s. 

Tutela 1 5 s. 5 s. 

a màxima freqüència

A partir de la taula 6 es dedueix que els procediments executius 
eren relativament barats (empares, 2 d.; manaments, 4 d.). En aquests 
casos, suposem que el responsable de satisfer la taxa a l’escrivà era 
la mateixa senyoria jurisdiccional, o tal vegada l’instigador de la 
causa. En el cas de les obligacions, el mateix atorgant satisfeia una 
quantitat similar (4 d.). La presentació de reclams o clams se situava 
també per dessota dels 5 d.

Tal vegada, la ferma de dret, que en principi era retribuïda amb 
5 s., suposava el procediment més costós per als particulars. L’accés 
a la justícia raonada —la possibilitat de recórrer a una sentència— 
suposava un esforç econòmic superior, per bé que no necessàriament 
insalvable. Si tenim en compte, a títol d’exemple, que l’any 1403 a 
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Sabadell una mula era venuda per 130 s.209 o, dos anys abans, una 
criada domèstica rebia la promesa de ser remunerada amb 30 s. 
anuals,210 pot considerar-se que el cost d’accés a la cort, per a les 
classes populars, era, en general, assequible.211

1.8. Les conclusions

Els oficials de la cort de Sabadell i del seu terme van produir 
un registre que contenia les accions dutes a terme en exercici de la 
jurisdicció senyorial. El present capítol ha classificat els assentaments 
d’un d’aquests registres atenent a l’àmbit jurídic i a la seva funció. En 
aquest sentit, s’han intentat descriure els procediments contenciosos 
no inquisitius, els procediments inquisitius, l’exercici de l’anomenada 
jurisdicció graciosa i, finalment, els documents relatius al govern de 
la comunitat. 

S’ha posat el focus sobre l’exemplar de llibre de cort de la vila 
més antic conservat fins avui, que correspon al quadrienni 1401-
1404 i que resta custodiat a l’Arxiu Històric de Sabadell. Conté 556 
transcripcions de diferents accions de la cort, que majoritàriament 
foren executades en les jornades en què se celebrava el mercat 
setmanal.

Si bé la senyoria titular de Sabadell entre finals del segle xiv i inicis 
del xv —la ciutat de Barcelona— hi detenia el mer i el mixt imperi, 
el llibre essencialment reflecteix les accions pròpies del segon àmbit. 
Mentre que l’exercici del mixt imperi —les causes civils— ocupa la 
majoria dels folis del llibre de la cort, de les causes criminals tan sols 
en tenim notícies esporàdiques. Una mica menys de la meitat dels 
documents (235) correspon estrictament a procediments relatius a 
causes civils no inquisitives, majoritàriament incoades per conflictes 
sobre deutes o crèdits entre particulars. 

209 AHS, AMH, 2591/1, f. 96v (2.10.1403).
210 AHS, Fons Notarial, Protocols de Francesc Ajac, E 16/1, f. 15r (8.1.1401).
211 D’altra banda, els documents extensos que requerien més perícia per part 

de l’escrivà, com ara les lletres o les crides públiques, eren remunerats més 
generosament (entorn dels 2 s., ambdós documents).
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Les causes d’aquest darrer àmbit, a Sabadell, seguien un procés 
altament estandarditzat, tal com també s’ha pogut documentar 
per a altres corts d’abast local que operaven a Catalunya en aquest 
mateix període. Es tractava d’un mecanisme en el qual no es 
verificaven proves, i que activava per compulsió una sèrie d’accions 
que tenien com a objectiu final la confiscació material del denunciat. 
Malgrat l’aparent caràcter expeditiu d’algunes de les accions, el 
sistema permetia concertar mesures cautelars de tipus informal o la 
renegociació dels deutes. I això es produïa pràcticament en qualsevol 
estadi del litigi. Els clams i els reclams —denúncies orals— engegaven 
el procés. Aparentment, ambdós mecanismes resultaven especialment 
efectius en casos d’impagament de les pensions de censals morts, el 
tipus de crèdit més estès en aquest període. 

Si aquestes queixes no rebien resposta satisfactòria, la cort permetia 
l’activació d’una empara, és a dir, l’embargament preventiu d’objectes 
(especialment, de fruits agrícoles) o de deutes a tercers. Un tipus 
alternatiu d’embargaments —anomenats empenyoraments— eren, 
en canvi, un recurs utilitzat per a requisar objectes de cert caràcter 
sumptuari. A més a més, la cort posava a disposició dels denunciants 
una darrera sèrie de mecanismes (les imposicions de penes i els 
manaments) amb els quals es dictaven ordres d’obligat compliment 
per tal de forçar els denunciats a actuar en un determinat sentit. 
La varietat de mecanismes de la cort permetia resoldre conflictes 
apareguts en contractes o circumstàncies ben diferents. 

La temporalitat apuntada per les accions a la cort —amb mesures 
apressants a les portes de la collita— pot indicar que el marge 
negociador concedit, generalment, buscava que els conflictes fossin 
resolts o atenuats a través de la confiscació de l’excedent agrícola. 
Ara bé, atenent a la reduïda participació d’homes de negocis o de 
forasters com a denunciants en aquests mecanismes, no pot deduir-
se, a priori, que en aquest període la cort es trobés fagocitada per 
una classe mercantil amb fins extractius. Creiem que es tractava, 
més aviat, d’una instància utilitzada pels mateixos membres de la 
comunitat (majoritàriament, pagesos i menestrals) per tal de resoldre 
els seus conflictes amb eficàcia.

El cost de registrar les accions, generalment assequible per les 
economies familiars dels estaments populars, garantia un accés sense 
excessius entrebancs a la justícia. De fet, en alguns dels documents 
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que són més proclius a recollir l’expressivitat dels particulars que 
participaven a la cort, s’evidencia cert hàbit i familiaritat dels 
sabadellencs amb les normes d’aquesta instància, i, fins i tot, amb 
les diferents fonts del dret. 

Amb tot, el mecanisme descrit fins aquí sovint no oferia garanties 
de resoldre els conflictes més complexos de forma satisfactòria, 
especialment aquells en els quals era necessari recollir deposicions 
(declaracions) de testimonis i verificar proves, o aquells en els quals 
col·lidien versions contradictòries sobre un mateix fet. En aquests 
casos, s’activava una via inquisitiva, regulada també per la cort però 
assistida per un expert en lleis, el jutge. 

A la via inquisitiva —els documents de la qual representen poc 
menys d’un 8 % del llibre— s’hi accedia mitjançant la prestació d’una 
penyora processal (la ferma de dret), que alhora garantia que només la 
cort de Sabadell tractaria la causa en qüestió i que cap altra instància 
hi prendria mesures. El jutge o els oficials de la cort prenien declaració 
a les parts, comprovaven títols i documents, dictaven estimacions i 
distribucions de numerari o de béns, i finalment emetien sentències. 
Aquesta via resulta eixuta pel que fa a la producció de documents, 
si bé el cas de Sabadell proporciona exemples de gairebé cadascun 
dels passos. 

A banda de l’exercici contenciós, la cort també permetia registrar 
documents en el marc de l’anomenada jurisdicció graciosa. Els 
particulars que habitaven el districte jurisdiccional tenien la 
possibilitat d’accedir a la cort i generar contractes compulsats pel 
batlle o pel seu representant. Contractes que eren validats, per 
tant, per la senyoria. L’expressió més eloqüent d’aquesta jurisdicció 
graciosa eren les obligacions, que per si soles representen un 9 % de 
les actes contingudes en el llibre del batlle de 1401-1404. Aquests són 
documents en els quals un individu s’obligava a un altre a dur a terme 
una acció —eren pagaments, en tots i cadascun dels casos analitzats— 
en un termini determinat. L’atorgant se sotmetia a la sanció de la cort, 
que actuaria d’ofici en cas de dilació o d’incompliment. D’aquesta 
manera, la cort no només procurava la resolució de conflictes (en 
molts casos per impagament), sinó que permetia registrar obligacions 
de pagament directament lligades a l’acció punitiva de la senyoria 
jurisdiccional. 
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En darrer terme, el registre estudiat evidencia que la cort regida 
per la ciutat de Barcelona a Sabadell també era competent en la 
governació de la vila i del seu terme. En aquest sentit cal interpretar 
l’expedició de llicències relatives al dret familiar o a les obres en 
finques i carrers; o també les relatives a la limitació de moviments 
i a l’empresonament de persones. Tal com veurem, a inicis del segle 
xv la senyoria jurisdiccional mantenia una tutela efectiva sobre els 
òrgans de representació urbana. Per aquesta raó, l’escrivà de la cort 
—actuant com a tal— transcrivia i validava l’elecció dels jurats de la 
vila o també s’encarregava d’arxivar i transcriure la munió de lletres 
adreçades per les autoritats barcelonines a l’assemblea de prohoms 
sabadellencs. 
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Capítol 2.  
L’exercici de la jurisdicció  

a Sabadell (c. 1400) 

2.1. Introducció

El teló de fons de les institucions jurisdiccionals que s’analitzen 
en aquest treball és la plana del Vallès. És ben sabut que aquest és 
un territori de carenes suaus i terrenys raonablement fèrtils, que ja 
a la baixa edat mitjana acollia un volum notable de població pagesa 
i que constituïa un dels graners de cereals més pròxims a la ciutat 
de Barcelona.212 A més, el territori era ric en vinya i en altres cultius 
especialitzats per al mercat, com ara el safrà. Enmig d’aquest escenari 
agrícola s’alçava la petita ciutat, o vila, de Sabadell.

Cal reconèixer que entre els segles xiv i xv Sabadell era un nucli 
més aviat petit en el context català. Està documentat que l’any 1378, 
al conjunt del terme de Sabadell hi coexistien unes 700 persones, 
que habitaven 152 focs diferents.213 Es fa difícil determinar quantes 
famílies vivien a la vila i quantes als masos disseminats pel territori 
adjacent. Després d’un llarg període de crisis socials i demogràfiques, 

212 Atenent a les evidències en la documentació consultada, a inicis del segle xv 
els masos sobretot plantaven cereals de cicle llarg (d’hivern), específicament 
l’ordi i els diferents tipus de blat (forment). 

213 Segons el fogatjament elaborat aquell any, 145 dels focs eren de titularitat 
reial (més endavant passarien al Consell de Barcelona), mentre que tan sols 
7 serien d’altres senyories nobiliàries. Els focs de la vila i també un mas Bonet 
pertanyien al rei. Els nobiliaris, en canvi, eren masos disseminats pel terme. Vegeu 
Esther Redondo García (ed.) (2002), El fogatjament general de Catalunya 
de 1378, Barcelona: IMF/CSIC, i també RAH, Cortes, v. iv. Anteriorment, en 
el fogatjament de l’any 1360, s’havien recomptat 244 focs per a Sabadell. En 
tenim notícia gràcies al donatiu concedit a les corts de Barcelona de 1368-1369. 
Vegeu ACA, Generalitat, n. 615, f. 148r (20.4.1369). Agraïm aquesta referència 
al doctor Pere Orti Gost. 
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l’any 1496 un segon fogatjament reduïa gairebé a la meitat els focs 
localitzats arreu del terme (82), xifra que podria donar uns 370 
habitants.214 Malgrat que les dades ofertes per aquests recomptes 
fiscals s’hagin de tractar amb molta cautela, la tendència indica que 
la població de Sabadell i els seus rodals haurien patit una contracció 
severa en els darrers compassos de la baixa edat mitjana. 

Tot i la migradesa del contingent demogràfic i la tendència 
decreixent, Sabadell tingué, durant tot el període, elements que li 
conferien fisonomia i funcions clarament urbanes.215 El cert és que la 
vila havia crescut durant els decennis previs a les grans mortaldats del 
segle xiv. Així, s’havien construït ravals o agrupacions d’habitatges 
allunyats de la sagrera original i, fins i tot, externs a la muralla, a 
més d’un sistema d’horts periurbans.216 Dins del nucli, l’activitat 
immobiliària continuava essent intensa, tal com ho acrediten la 
munió d’arrendaments i compravendes d’albergs assentats en els 
protocols notarials a inicis del segle xv.217 Fins i tot es documenta 
l’existència de dependències privades situades dins mateix de les 
muralles.218 A més a més, els veïns gaudien d’un sistema de captació 

214 Josep Iglésies (ed.) (1991), El fogatge de 1497: estudi i transcripció, 2 v., 
Barcelona: Rafel Dalmau.

215 Tal com conclou Mercè Argemí (2010), D’Arraona a Sabadell: el naixement 
de la vila al voltant d’un mercat medieval (segles xi-xv), Sabadell: Amics de 
l’Art Romànic, p. 107. 

216 És el cas de l’anomenat raval superior o de dalt, que tal vegada podia tenir 
elements defensius propis (un vall). Vegeu AHS, AMH, 2591/1, f. 40r (29.4.1402). 
En aquest raval hi destacaven les possessions de l’antic mas Deganet, flanquejades 
pel camí de Manresa [vegeu AHS, AMH, 2591/1, f. 71v (17.3.1403)]. Sobre aquest 
espai urbà, vegeu Jordi Roig, Joan Maria Coll, Josep Antoni Molina i Isabel 
Villares (2013-2014), «El quarter nord de la vila fortificada de Sabadell i el 
barri artesà del Raval. Intervencions 2011-2013», Tribuna d’Arqueologia, 20, 
p. 11-37.

217 Només a tall d’exemple, vegeu la venda l’any 1401 del conjunt de cases de 
Romeu Franquesa (que era el saig de la vila) a Ramon Salelles, al carrer d’en 
Botet: AHS, Fons Notarial, Protocols de Francesc Ajac, E 16/1, f. 94r-95v 
(12.9.1401-15.6.1402).

218 El 28 de juliol de 1403 els jurats de la vila i els consellers, amb l’assentiment del 
batlle, feien donació a Romeu Franquesa, a perpetuïtat, d’una torre situada al 
costat del portal de la vila que rebia el nom de portal de Malany, per tal que la 
mantingués en bon estat i no la vengués ni establís a ningú altre. Vegeu AHS, 
Fons Notarial, Protocols de Francesc Ajac, E 16/2, f. 127v (28.7.1403) i f. 129r 
(28.7.1403). Poques setmanes abans, el 19 de juny, un tal Llorenç Guerau havia 
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i proveïment d’aigua219 i d’una xarxa de camins que connectava la 
vila amb les poblacions de l’entorn.220

Pel que fa, estrictament, a les funcions de la vila, Sabadell disposava 
de diverses infraestructures centrals que oferien serveis a l’entorn i als 
mateixos veïns. D’una banda, estava dotada d’instàncies comercials 
com ara el mercat setmanal221 i un sistema de mesures propi,222 
la fira estacional, una sèrie d’obradors menestrals especialment 
dedicats a la draperia i a la llana,223 una f lequeria, una ferreria, 
un hostal,224 o un grup de molins fariners i drapers a la vall del 
Ripoll.225 L’oficina notarial instal·lada a la vila permetia certificar 
les operacions comercials que tenien lloc en tots aquests àmbits. El 
nucli de Sabadell, que s’havia convertit a les darreries del segle xiv en 

demanat al procurador general que fes enderrocar latrines (les privades) que 
s’haurien construït al mateix mur. Vegeu AHS, AMH, 2591/1, f. 84v (19.6.1403).

219 M. Argemí (2010), D’Arraona..., p. 111 i s.
220 Francesc Romagosa Casals (2012), «Els camins històrics de Sabadell», Arraona: 

revista d’història, 33, p. 216-227.
221 Està ben documentat que el mercat disposava d’un espai especialment dedicat 

a la carnisseria. Vegeu AHS, AMH, 2591/1, f. 91v (6.8.1403) i també M. Argemí 
(2010), D’Arraona..., p. 86. El mercat setmanal de Sabadell tenia certa tradició, 
ja que havia estat atorgat pel comte Ramon Berenguer III l’any 1113. Vegeu 
Josep Maria Font i Rius (1985), «Orígenes del régimen municipal de Cataluña» 
dins Josep Maria Font i Rius, Estudis sobre els drets i institucions locals en 
la Catalunya medieval, Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat 
de Barcelona, p. 346 (nota 309). 

222 Malgrat que l’any 1387 l’infant Martí havia concedit a la vila el privilegi d’usar les 
mesures frumentàries de Barcelona [AHS, Pergamins, SGF 63/1, r. 22 (8.7.1387)], 
a inicis del segle xv la mesura vella de Sabadell encara es mantenia en ús, tal 
com s’acredita, per exemple, en una obligació de cort: AHS, AMH, 2591/1, f. 
16r-16v (1.9.1401).

223 Tal com veurem, la documentació de cort evidencia l’existència d’un cert 
nombre de teixidors, sastres i drapers.

224 Vegeu el conflicte que protagonitzà l’any 1402 l’hostalera na Puig: AHS, AMH, 
2591/1, f. 50r (17.7.1402).

225 El llibre de cort ofereix notícies de tres molins situats a la riba del Ripoll: 
el molí de la Garriga, que l’any 1401 era del domini útil del jurista i draper 
barceloní Guillem Martina [AHS, AMH, 2591/1, f. 4v (foli solt) (4.8.1401); f. 16r 
(1.9.1401); f. 32v (30.1.1402) i f. 90r-90v (24.7.1403). Sobre els Martina, vegeu la 
nota 328]; el molí de Trilla, arrendat al moliner Berenguer Cies [AHS, AMH, 
2591/1, f. 30v (16.1.1402)]; i el molí Baix de Saltells Cies [AHS, AMH, 2591/1, 
f. 96v (2.10.1403)]. Sobre els molins baixmedievals al territori, vegeu Miquel 
Sánchez González (2001), «Els molins de la conca inferior del riu Ripol (s. 
x-xviii) (I): molins fariners», Arraona: revista d’història, 24, p. 9-20.
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seu de la seva pròpia parròquia, també exercia de centre devocional. 
Aquest treball situa l’objectiu sobre una darrera institució central, 
la cort jurisdiccional, que, tal com hem après, oferia als veïns tant la 
possibilitat de pledejar com de registrar-hi compromisos. 

Aquesta extensa col·lecció d’infraestructures permeté que a 
Sabadell, a inicis del segle xv, hi coincidís una notable diversitat 
humana: persones dedicades a diferents oficis i arts, pagesos, donzells 
i cavallers, i clergat secular.

Tant entre les famílies que habitaven la vila, com entre la pagesia, 
s’evidencia certa polarització social. Específicament en el medi 
agrícola, s’intueixen algunes diferències pel que fa al benestar 
material i a l’accés a diferents recursos econòmics. Per exemple, 
poden documentar-se fenòmens com el de la casa de Togores Jussanes 
(al terme de Sant Vicenç de Jonqueres), que era una gran explotació 
gestionada com a reserva senyorial, que sembla que comptava, fins 
i tot, amb una part de mà d’obra esclava.226 En contrast amb això, 
en aquest període inicial del segle xv, al terme de Sabadell hi havia 
alguns masos que passaven per serioses dificultats econòmiques, 
i encara d’altres que havien caigut en benevís enduts per la crisi 
demogràfica: jahen inculturats e herms.227 La majoria, tanmateix, 
devien ser explotacions més o menys rendibles, sotmeses a les 
oscil·lacions naturals del cicle de vida d’un mas.

Encara pel que fa a la polarització social, entre les capes més 
subalternes de la comunitat sabem de l’existència de servents 
domèstics, o també de passavolants de fortuna que arribaven 
atrets per les oportunitats que trobaven a Sabadell.228 Un contracte 
matrimonial de l’any 1403 (i editat fa un quart de segle per Miquel 

226 AHS, AMH, 2591/1, f. 25r (29.11.1401). Un tipus d’explotació similar, ja al terme 
de Sabadell, és identificada per la documentació com la domus de Sobarber. 
Vegeu AHS, AMH, 2591/1, f. 21v-22v (8.10.1401).

227 AHS, AMH, 2591/1, f. 76r (28.4.1403).
228 És el cas dels individus descrits com a mundarius [AHS, AMH, 2591/1, f. 

36r (4.3.1402) i f. 98v (25.10.1403)]. La mobilitat a l’època és un fenomen 
innegable, que es documenta a través de diversos individus establerts a Sabadell 
i originaris de llocs tan llunyans com Pàmies, a l’Arieja [AHS, AMH, 2591/1, 
f. 63v (21.11.1402)] o Castella [AHS, AMH, 2591/1, f. 6v-7r (11.5.1401)]. Un cas 
extrem és el de Stephanus Grecus, natural de Constantinoble, que era expulsat 
de Sabadell l’any 1402 probablement per haver comès delicte d’usura: AHS, 
AMH, 2591/1, f. 62r (11.11.1402) i f. 62v (foli solt) (4.11.1402).
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Forrellad) en què els cònjuges, habitants de la vila, es limitaven a 
posar els seus béns en comú sense poder-se lliurar dots ni aixovar, és 
un indici de les estretors econòmiques d’un segment de la comunitat 
sabadellenca en el període.229 

Amb tot, la majoria d’individus es revelen bé com a tinents de mas, 
bé com a menestrals de la vila. Tot i que eventualment poguessin 
patir processos d’endeutament sever o, fins i tot, d’empobriment, la 
majoria d’aquests eren actius en el mercat de les vitualles, de la terra 
o del crèdit, i també participaven en instàncies polítiques com ara el 
govern urbà. Vegem en primer terme la pagesia.

L’activitat demostrada per tots aquests individus i aquestes famílies 
no exclou que, específicament la majoria dels homes de mas (titulars 
útils de l’explotació i de la casa), estiguessin sotmesos al sistema de 
remença. Una circumstància que implicava, entre altres obligacions, 
la prestació per part del pagès d’una compensació econòmica al 
senyor si s’abandonava el mas230 o bé la satisfacció de l’eixorquia si 
hom moria sense descendència a la qual poder llegar l’explotació.231 

A títol orientatiu, i recorrent exclusivament a la documentació 
de cort d’inicis del segle xv, hem comptabilitzat fins a 28 masos 
al terme de Sabadell. Probablement el nombre real degué ser un 
xic superior. Entre aquests, hi havia masos clarament actius, com 
ara el mas Margarit232 o el mas Frigola (tot i que a inicis de segle la 
senyoria útil del darrer havia recaigut en un Pere Sarús tingut per 
mentecapti, que hagué de ser tutelat per la seva mare233). D’altres, en 
canvi, semblen més aviat un record del passat, dels temps anteriors 
a les mortaldats del segle xiv, que havien estat caracteritzats per la 
inflació de masos i l’escassetat de terres. Aquest pot ser el cas d’un 
mas Deganet, de l’entorn del raval de la vila, que la documentació 
d’inicis del segle xv caracteritza com un topònim associat a una 
sèrie de finques (camp apel·lat mas Deganet), però ja no com una 

229 Miquel Forrellad Solà (1993), «Un insòlit règim econòmic matrimonial 
d’agermanament anotat en un llibre notarial sabadellenc del principi del segle 
xv», Arraona: revista d’història, 12, p. 71-76.

230 AHS, AMH, 2591/1, f. 11r (26.7.1401).
231 AHS, Fons Notarial, Protocols de Francesc Ajac, E 16/1, f. 121v (26.11.1401).
232 AHS, AMH, 2591/1, f. 47r (16.6.1402).
233 Vegeu AHS, AMH, 2591/1, f. 44v (20.5.1402); f. 46r (16.6.1402), i f. 66r (30.12.1402). 
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explotació agrícola familiar.234 Altres masos encara es trobaven en 
procés d’abandonament, tot i que els seus propietaris eminents feien 
mans i mànigues per ocupar-los. És el cas, molt notablement, del lot 
format pels masos Salom he honors del mas Sesoliveres, los mases de 
s’Estany sobirà e jussà, e el mas Eulaguer, e lo mas Guitart235 a més, 
del mas Despou,236 tots els quals pertanyien a Galceran de Rosanes. 
Es trobaven deshabitats des de feia anys, per la qual cosa aquest noble 
n’estava molt dampnificat en ses drets, sagons ell aferma.237

Sempre atenent a la documentació de cort que hem estudiat, aquest 
darrer cavaller, del llinatge dels Rosanes, era el senyor directe d’encara 
dos masos més (del Camp238 i Isern239). Amb 9 masos, els Rosanes, 
que, tal com veurem, eren els castlans del castell d’Arraona, podien 
haver estat uns dels senyors directes (titulars d’alous i també de 
serfs) més importants del territori. Aquesta afirmació sembla vàlida 
sobretot per un període reculat, quan els seus masos es trobaven en 
ple funcionament; tal vegada diverses dècades abans del moment 
en el qual s’emmarca aquest estudi. Altres senyors de masos que 
s’han documentat per inicis del segle xv a Sabadell són la domus de 
Sobarber, els cavallers de Togores, el donzell Pere Sau, la pabordia 
de l’església de Sabadell, la rectoria de l’església de Barberà i també 
homes de la vila que potser haurien decidit invertir en la terra, com 
ara un tal Francesc Riera. Aquí s’hi ha d’incloure la mateixa ciutat 
de Barcelona, que intuïm que també devia posseir en aquest període 
el domini directe sobre un cert nombre de masos.240 

234 Vegeu per exemple AHS, AMH, 2591/1, f. 71v (17.3.1403) i f. 104v (foli solt) 
(3.12.1403).

235 AHS, AMH, 2591/1, f. 76r (28.4.1403).
236 AHS, AMH, 2591/1, f. 77r (5.5.1403).
237 AHS, AMH, 2591/1, f. 76r (28.4.1403).
238 AHS, AMH, 2591/1, f. 24r (15.10.1401).
239 AHS, AMH, 2591/1, f. 11r (26.7.1401).
240 La documentació proporciona notícies sobre la senyoria directa per a tan sols 

15 dels 28 masos localitzats. A banda dels ja esmentats Despou, Estany Jussà, 
Estany Sobirà, Guitart, Oleguer, Oliveres, Salom, del Camp i Isern (pertanyents 
als Rosanes), es documenten els masos Berenguer i Otzina (domini dels Togores, 
per bé que el darrer estava compartit amb la pabordia de Sabadell), el mas 
Magraner (de la domus de Sobarber), el mas Ollinc (de domini del rector de 
l’església de Barberà del Vallès), el mas Porcell (del domini del donzell Pere 
Sau) i el mas Saparera (del domini del veí de la vila Francesc Riera). A banda, 
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Pel que fa als menestrals i professionals liberals de la vila, en el 
registre que hem editat corresponent al període 1401-1404, poden 
documentar-se ocupacions relacionades amb diferents àmbits. En 
primer terme, es localitzen persones dedicades a oficis que s’exercien 
en el mercat permanent, com ara els tres sabadellencs identificats 
com a carnissers (Guillem Riera,241 Gomonic o Guillem Sallent242 i 
Berenguer Roig243). Així mateix, el sector de la confecció i preparació 
de roba ocupava dos teixidors (en Guilló244 i Mateu Llonc245), tres 
drapers (Pere Vives,246 Guillem Om247 i Gabriel Soler248) i dos sastres 
(Pere Prat249 i Bartomeu Ferrer250). D’altra banda, es documenta un 
sol individu descrit com a mercader que tenia el domicili a la vila 
(Bartomeu Parellada251). L’àmbit de les obres públiques incloïa un 
picapedrer (Pere Gomar252), tres mestres de cases (Guillem Gomar,253 
Bernat Roure254 i Guillem Roure255) i un fuster (Francesc Cadafalc256). 

es troben referències sobre el mas Deganet i Feliu (ambdós probablement ja 
no existien com a tal a inicis del segle xv), i els masos Bonet, Frigola, Macip, 
Marc, Margarit, Mateu, Mimó, Sarovira, Sabater, Sant Feliu i Vilar. Manca 
per identificar el senyor directe de tots aquests últims masos. La ubicació de 
les explotacions en el territori depassa de llarg les ambicions d’aquest treball. 

241 AHS, AMH, 2591/1, f. 57v (3.10.1402).
242 AHS, AMH, 2591/1, f. 26v-27r (26.11.1401-20.12.1401).
243 AHS, AMH, 2591/1, f. 17r-17v (24.9.1401).
244 AHS, AMH, 2591/1, f. 98v (25.10.1403).
245 Tot i que la documentació no l’identifica com a tal, el 9 de febrer de 1404 

Mateu Llonc instava la cort a actuar contra un tal Francesc per tal de recupera 
el seu salari pro operando et nendo lanam. Vegeu AHS, AMH, 2591/1, f. 110v 
(9.2.1404).

246 AHS, AMH, 2591/1, f. 80v (19.5.1403).
247 AHS, AMH, 2591/1, f. 78v (12.5.1403).
248 AHS, AMH, 2591/1, f. 11r-11v (2.8.1401).
249 AHS, AMH, 2591/1, f. 11r-11v (2.8.1401).
250 AHS, AMH, 2591/1, f. 83r (9.6.1403).
251 AHS, AMH, 2591/1, f. 34v (15.2.1402).
252 AHS, AMH, 2591/1, f. 1r-1v (23.3.1401).
253 AHS, AMH, 2591/1, f. 114v (18.3.1404).
254 AHS, AMH, 2591/1, f. 65r-65v (30.12.1402).
255 AHS, AMH, 2591/1, f. 36v (4.3.1402).
256 AHS, AMH, 2591/1, f. 93r (3.9.1403).
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També es documenten quatre ferrers (un altre Guillem Roure,257 
Jaume Roure,258 Francesc Colomer259 i Pere Serra260), tres moliners 
(Antic Pèlach,261 Pere Muner262 i Pere Timó263), una hostalera (na 
Puig264) i un forner (Francesc de Casajusana265). Entre aquestes 
persones que preferentment desenvolupaven la seva activitat 
professional a la vila, també cal comptabilitzar-hi la sèrie d’oficials 
de l’aparell administratiu i jurisdiccional (notaris, escrivà de la cort, 
saig, lloctinent del batlle).

Els artesans i menestrals habitaven els edificis urbans i regentaven 
obradors ubicats a les plantes baixes o bé les taules del mercat. Amb 
tot, aquests individus no vivien d’esquena al medi agrícola. Ben al 
contrari; sabem que complementaven els seus ingressos amb feines 
eventuals al camp o bé amb l’explotació de parcel·les d’horticultura.266 
La vila i l’entorn agrícola es revelen com dos espais intrínsecament 
connectats. 

La documentació de cort també apunta a l’existència de persones 
assalariades, específicament macips adscrits en algun mas o bé 
bracers. Com que es tracta d’individus amb un estatus socioeconòmic 
més baix que no pas els pagesos i menestrals —amb menys accés a 
responsabilitats públiques i a negocis formalitzats davant notari— 
la documentació no en sol oferir gaires notícies. Dels macips, 
tradicionalment sabem que habitaven els masos més potents, on 
generalment feien tasques agrícoles, de vigilància i de transport 
de les collites. Tot i així, a Sabadell es localitzen alguns individus 
identificats com a tals que prestaven directament els censos del 

257 AHS, AMH, 2591/1, f. 31r (19.1.1402).
258 AHS, AMH, 2591/1, f. 29r (3.1.1402).
259 AHS, AMH, 2591/1, f. 155r (12.4.1404).
260 AHS, AMH, 2591/1, f. 2v (22.3.1401).
261 AHS, AMH, 2591/1, f. 4v (foli solt) (4.8.1401).
262 AHS, AMH, 2591/1, f. 16r-16v (1.9.1401).
263 AHS, AMH, 2591/1, f. 23v (15.10.1401).
264 AHS, AMH, 2591/1, f. 77v (foli solt) (2.6.1403).
265 AHS, AMH, 2591/1, f. 23v (15.10.1401).
266 Tan sols a títol d’exemple, sabem que el carnisser Guillem Riera tenia una 

sèrie de parcel·les agrícoles, entre les quals hi havia una vinya que l’any 1401 
era erma. Vegeu AHS, Fons Notarial, Protocols de Francesc Ajac, E 16/1, f. 
90v-91r (27.8.1401).
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mas al senyor, fet que podria indicar que gestionaven l’explotació 
en solitari, possiblement en règim d’arrendament després que 
aquesta hagués quedat desocupada.267 D’altra banda, sabem que els 
individus identificats com a bracers solien viure en els albergs de 
la vila i es guanyaven la vida en feines diverses (en l’artesanat, en 
les obres, com a temporers agrícoles) a canvi d’un sou. Fins i tot en 
aitals circumstàncies, sabem que aquests homes no renunciaven a 
complementar els seus ingressos amb treball agrícola a compte propi. 
Així, un tal Guillem Riera, bracer, havia posseït un ort ab trila e pesse 
de terra a l’horta major de Sabadell, que, de fet, acabà posant a la 
venda l’any 1403 per tal de superar una situació econòmica precària.268

Sabadell i el seu terme eren alhora la base d’operacions d’una sèrie 
de famílies de la baixa noblesa (donzells, cavallers) que intervingueren 
activament en la vida pública local a inicis del segle xv. Al llarg 
d’aquest capítol se’n donen diverses notícies. En darrer terme, 
l’estament eclesiàstic era tan sols representat a Sabadell per un grup 
d’individus adscrits a l’església parroquial de Sant Feliu (prevere, 
rector i beneficiats).

Totes aquestes persones feien ús de les instàncies que han estat 
llistades anteriorment. Cal assenyalar que la majoria d’aquestes 
infraestructures eren de destret, és a dir, monopolis senyorials als 
quals estaven obligats els habitants del terme. Semblantment, la cort 
del batlle de Sabadell (l’única cort de primera instància habilitada al 
territori) era un servei ofert per la senyoria jurisdiccional als habitants 
de la vila i dels masos dels rodals. A la vegada, la cort sotmetia a tota 
aquesta població al domini jurisdiccional —a l’imperi— del senyor. 

A inicis del segle xv la ciutat de Barcelona era la senyoria titular 
de la jurisdicció de Sabadell. El Consell de Cent d’aquesta ciutat, en 
conseqüència, sancionava o gestionava algunes de les infraestructures 
assenyalades i que més directament estaven lligades a l’exercici de 
la jurisdicció: el sistema de mesures o la ferreria i, de forma molt 
destacada, la cort. 

Què en sabem, però, dels antecedents que menaren fins a 
l’adveniment del domini barceloní? Durant la primera meitat del segle 
xiv Sabadell encara havia mantingut un arranjament jurisdiccional 

267 AHS, AMH, 2591/1, f. 24r (15.10.1401) i f. 25v (2.11.1401).
268 AHS, AMH, 2591/1, f. 104r (24.11.1403).
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heretat de l’edat mitjana central. El terme era regit per tres llinatges 
diferents (els vescomtes de Castellbò —en alguns moments del segle 
xiv desplaçats pels Cabrera i per la pabordia de Sabadell269—, els 
Togores i els Sentmenat), cadascun dels quals s’hauria atribuït esferes 
jurisdiccionals i institucions separades.270 Es tracta d’una composició 
imprecisa que encara és mal coneguda pels historiadors. Ara bé, tal 
com fa més de 80 anys apuntà amb perspicàcia Miquel Carreras, les 
dues darreres senyories (teòricament menors) al llarg del segle xiv 
anaren perdent pes específic per acabar esdevenint, en exclusiva, 
propietàries de dominis territorials. Si bé continuarien percebent 
els varis censos que llurs possessions els donaven, durant la segona 
meitat de segle ja no tingueren pràcticament cap paper en l’àmbit 
del poder públic.271 És així com l’any 1366 el vescomte de Castellbò, 
en solitari, venia la vila i la seva jurisdicció (alta et baxia, civili et 
criminali) a la reina Elionor, a canvi de 154.000 s.272 La incorporació 
de Sabadell al domini reial es donava tot just a l’inici de la gran 

269 Miquel Forrellad Solà (1997), «Bernat de Cabrera exercí jurisdicció a Sabadell 
a mitjan segle xiv com a senyor principal de la vila», Arraona: revista d’història, 
20, p. 89-92.

270 Vegeu Maria Lluïsa Forrellad i Montserrat Miró (1997), «El capbreu dels 
senyors de Sabadell (segle xiv)», Arraona: revista d’història, 21, p. 9-26.

271 Miquel Carreras Costajussà (1992), Elements d’història de Sabadell, 
Sabadell: Edicions de la Comissió de Cultura, p. 167. 

272 Vegeu la procura concedida per la reina al seu tresorer Berenguer de Relat per 
tal d’efectuar la venda: Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA), Reial Cancelleria 
(RC), 1574, f. 118v-199r (20.8.1366). Els prohoms de Sabadell finançaren la 
compra amb —com a mínim— 50.000 s., que obtingueren a través de l’emissió 
de set censals morts. Els compradors, el capital i la pensió de cadascun dels 
crèdits van ser el convent dels dominics de Barcelona [24.200 s. de capital, 1.100 
s. de pensió anual (4,5 %)]; Bernat Oliver, mercader de Barcelona [20.000 s. de 
capital, 2.000 s. de pensió anual (10 %)]; Arnau Panella, mercader de Barcelona 
[5.000 s. de capital, 500 s. de pensió anual (10 %)]; Arnau Fonolleda, sastre 
de Barcelona [6.000 s. de capital, 500 s. de pensió anual (8,3 %)]; Francesc 
Ladernosa, notari de Barcelona [6.600 s. de capital, 600 s. de pensió anual 
(9 %)]; Galceran Oliver, draper de Barcelona [20.000 s. de capital, 2.000 s. de 
pensió anual (10 %)], i Benvinguda Lulla [2.100 s. de capital, 150 s. de pensió 
anual (7,1 %)]. El capital obtingut amb aquests crèdits pujava a 83.300 s. Vegeu 
ACA, Pergamins de Pere iii, n. 2457, carpeta 285, f. 86, (14.7.1366) i ACA, RC, 
1574, f. 124r-125r (8.8.1366.) Per altra banda, futures investigacions haurien 
d’explorar el vincle entre aquesta adquisició i la relació de confiança de Francesc 
Togores, el senyor del castell d’Arraona, amb la reina. Precisament durant 
aquella dècada de 1360, Togores havia estat nomenat majordom de la casa de 
la reina Elionor. Agraïm aquesta notícia a Albert Reixach (2015), Municipi, 
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ofensiva política i ideològica de la Corona per tal de reintegrar 
baronies i jurisdiccions.273 Tanmateix, vint-i-cinc anys més tard 
(el 1391), les estretors econòmiques de la casa reial propiciaren que 
Sabadell s’incorporés als dominis de la ciutat de Barcelona a través 
d’una venda a carta de gràcia efectuada per l’infant Martí.274 Hi fou 
integrat com una baronia.275 

finances i elits locals en una ciutat catalana baixmedieval: Girona (1345-
1445). Tesi doctoral inèdita, Universitat de Girona, p. 560 (nota 1428). 

273 Maria Teresa Ferrer Mallol (1970-1971), «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, p. 351-491. Després de raure a mans 
de Pere iii (1370), l’any 1381 el terme passà a possessió de l’infant Martí. El 
rei vengué el castell d’Arraona, de Sabadell i de Terrasssa a l’infant a canvi de 
444.000 s. Vegeu ACA, Reial Patrimoni (RP), Batllia General (BG), CL4, n. 11, 
f. 45r-50v (14.11.1381). Vegeu també Rafael Subirana i Ollé (1985), «Algunes 
anotacions històriques de Sabadell», Arraona: revista d’història, 17, p. 12-16 i 
Maria Jesús Espuny Tomàs (1989-1990), «La vila de Sabadell i terme del castell 
d’Arrahona sota la senyoria de la ciutat de Barcelona (1391-1474): notes a l’estudi 
d’un document» dins Anna Maria Adroer Tasis (publ.), Historia urbana 
del Pla de Barcelona: Actes del ii Congrés d’Història del Pla de Barcelona 
celebrat a l’Institut Municipal d’Història els dies 6 i 7 de desembre de 1985, 
v. ii, Barcelona: Ajuntament de Barcelona/Institut Municipal d’Història, p. 
421-431.

274 Vegeu el nomenament del clavari de la ciutat de Barcelona (Pere Sitges) com 
a procurador per a vendre censals morts, amb els quals s’havia de pagar a 
l’infant Martí la venda de Sabadell i Arraona, i també de Terrassa, Tàrrega, 
Vilagrassa, Elx i Crevillent: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB), 
Pergamins, 1A-748 (13.11.1391). La compra de Sabadell i de Terrassa —a més 
d’altres llocs— per part de la ciutat de Barcelona havia tingut un cost de 550.000 
s. Vegeu ACA, RP, BG, CL4, n. 11, f. 65v-73v (4.11.1391). 

275 La vila i el seu terme esdevingueren una baronia en mans de la ciutat de 
Barcelona i no pas un carrer d’aquesta darrera ciutat (tal com succeí en molts 
altres casos en el període). Maria Teresa Ferrer Mallol ha acreditat que la 
fórmula del carreratge necessàriament havia de tenir el vistiplau del monarca 
i s’aplicà en aquells llocs que provenien directament del domini baronial (com 
una estratègia per reintegrar-los a l’espai de reialenc, tot compartint el domini 
amb una gran ciutat com Barcelona). Com que Sabadell havia transitat pel 
domini reial durant els últims lustres del segle xiv, fou incorporada dins 
del domini jurisdiccional ple dels consellers de Barcelona [Vegeu Jaume 
Sobrequés i Callicó, Sebastià Riera i Viader, Manuel Rovira Solà, Tomàs 
de Montagut Estragués i Joaquín Yarza (eds.) (2004), El llibre verd de 
Barcelona, Barcelona: Base/Ajuntament de Barcelona, especialment l’apartat 
dedicat a l’estudi històric i codicològic]. Aquesta ciutat n’elegiria directament 
els oficials que hi exercien la jurisdicció. Una potestat, d’altra banda, que en 
el cas dels carrers estava reservada per al rei. Sobre el carreratge, vegeu els 
estudis de Maria Teresa Ferrer Mallol (2001), «El carreratge de Barcelona. 
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La ciutat de Barcelona, actuant com una senyoria col·legiada,276 
adoptà la cort prèviament existent a la vila de Sabadell.277 A partir 
d’aquell moment, la cort esdevingué l’expressió màxima de la 
jurisdicció i del domini de la ciutat. En el capítol primer d’aquest 
estudi s’ha descrit extensament com aquesta instància feia de 
mitjancera sobretot en conflictes i negocis de naturalesa civil. 

La ciutat de Barcelona, tal com acrediten les lletres que han estat 
analitzades, sancionava l’activitat de la cort sabadellenca, i en ocasions 
arribava a esmenar o corregir la seva actuació. Tal és el cas de sengles 
avisos que els consellers barcelonins enviaren al llarg del novembre de 
1403 a l’escrivà de cort i notari, i al batlle de Sabadell, respectivament, 
per tal que s’aturessin els procediments executius (enantaments) ja 
iniciats contra el sastre i el ferrer locals.278 No es tractava d’una simple 
petició entre instàncies jurisdiccionals, sinó de l’ordre de l’autoritat 
superior barcelonina, que en ambdues missives amenaçava els oficials 
de suspendre’ls del càrrec. No en va, una ullada a la documentació 
de cort (i també notarial) del període evidencia com la ciutat de 
Barcelona era reiteradament descrita com a senyora de la vila de 
Sabadell també domina dictorum ville et termini dicti castri (Arraona).

Al marge de l’exercici del mixt imperi, sancionat majoritàriament 
pel lloctinent del batlle, el present capítol repassa el paper i la 
naturalesa de la majoria d’oficials que intervenien a la cort. S’aborda 
la figura, permanentment absent, del batlle natural. El llinatge que 
l’ostentava tenia l’ofici concedit de forma vitalícia. Posteriorment es 
ressenyen el procurador general, els oficials executius de la cort (els 

Una associació de municipis a l’Edat Mitjana» dins Llibre de Tona, Tona: 
Ajuntament de Tona, p. 57-64 i Ídem (2003), «Viles i llocs associats a Barcelona 
a l’Edat Mitjana. El carretatge» dins Joan Claramunt Rodríguez (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, v. iii, Barcelona-Poblet-Lleida: 
Publicacions de la Universitat de Barcelona, p. 293-314.

276 Manllevem el concepte a Pere Orti Gost (2001), «El Consell de Cent durant 
l’Edat Mitjana», Barcelona Quaderns d’Història, 4, p. 24 i s.

277 La naturalesa d’aquesta cort ja havia estat confirmada per Pere iii amb un 
privilegi concedit l’any 1376, que garantia que els veïns tan sols haurien de 
litigar davant del batlle local. Vegeu Maria Jesús Espuny Tomàs (1988), 
Llibre de Privilegis de la universitat de la vila i terme de Sabadell, Sabadell: 
Publicacions de la Fundació Bosch i Cardellach, p. 223-226. 

278 AHS, AMH, 2591/1, f. 101v (14.11.1403) i f. 102r-102v (20.11.1403).
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saigs) i l’escrivà. Fent ús de la documentació consultada, cada secció 
es pregunta per les funcions, per l’extracció socioeconòmica de qui 
exercia l’ofici i, finalment, pels individus que van ocupar els càrrecs 
durant la primera dècada de 1400. Seguidament, s’explora la relació 
existent entre l’estructura jurisdiccional i el govern urbà de Sabadell. 
Finalment, es documenten les limitacions a l’imperi barceloní per 
l’acció o el sabotatge d’altres institucions. En primera terme, però, 
cal provar d’aclarir quins eren els límits de l’espai físic sobre el qual 
s’exercia la jurisdicció.

2.1.1. La jurisdicció en l’espai

Abans d’introduir-nos en les funcions i la naturalesa dels oficials, 
és necessari dirimir quin era l’espai d’aplicació de la jurisdicció de 
la ciutat de Barcelona en el territori de Sabadell. És a dir: quins eren 
els límits del districte jurisdiccional sobre el qual la cort i els oficials 
exercien legítimament les seves funcions. 

A manca d’una troballa documental que doni afrontacions 
precises del terme, sabem que el 1366 es vengué a la Corona la vila 
de Sabadell, però també el terme de l’antic castell termenat d’Arraona, 
que llavors constituïa un feu en mans de la baixa noblesa. És a dir, la 
cort jurisdiccional passava a tenir competències sobre dues antigues 
unitats que en algun moment s’havien unificat en un sol terme. 
Aquest únic terme estaria sota l’empara de la Corona a partir de 
1366, i de la ciutat de Barcelona a partir de 1391.

L’espai jurisdiccional sovint prengué el nom de terme de Sabadell 
i del castell de Rahona, però altres vegades —i de forma equívoca, 
fent prevaldre l’antic domini de castell sobre la vila— es designaria 
com a terme del castell de Rahona, tot i referir-se al conjunt sencer.279

Es tractava d’una extensió territorial sobre la qual s’exercia la 
jurisdicció i que estava formada per la vila de Sabadell i per una 
munió de masos. Aquesta extensió podia ser alienada i, tal com hem 
certificat, havia canviat de titular jurisdiccional en diverses ocasions. 
Tot i els canvis freqüents, en darrer terme hom devia ben saber quin 
era el domini al qual estava sotmès, ja que la senyoria s’ocupava de 

279 AHS, AMH, 2591/1, f. 28r (24.12.1401).
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notificar, recordar i fins exhibir el seu poder. No menys important: 
els canvis de senyoria sovint havien estat finançats amb l’esforç de la 
mateixa comunitat. Els vaivens polítics no alteraven el coneixement 
precís, per part dels aforats, dels senyors als quals es devien. 

En els darrers anys, la historiografia ha destacat la precisió amb 
la qual els homes de mas rendien comptes periòdicament als seus 
senyors directes.280 Hom recorria als capbreus i als homenatges per 
saldar les obligacions derivades tant de la tinença de la terra com de 
la residència al mateix mas, en un sistema intricat, en què un mas 
solia tenir possessions per diversos senyors directes. En l’àmbit de 
la jurisdicció districtualitzada, aquesta també fou la norma. És així 
com s’ha d’entendre, per exemple, un conflicte recollit en el llibre de 
privilegis de la vila (i a bastament citat per la bibliografia)281 que es 
donà l’any 1390 entre Sabadell (encara sota domini de la Corona) i 
Terrassa, pel fet que la host de la primera vila s’hagués internat dins de 
la jurisdicció terrassenca perseguint uns malfactors. Específicament, 
n’haurien empaitat un fins al seu refugi del Mas Carbó, prop de Can 
Català.282 El conflicte es produïa arran de l’expedició sabadellenca 
més enllà del propi territori i per tal de dirimir si hi tenia dret (un 
tipus de disputa entre dominis senyorials que apareix amb freqüència 
en el període). Ara bé, totes les parts admetien que el mas Carbó 
—concretament l’espai físic d’aquest mas— estava sotmès a la 
jurisdicció de Terrassa. Els masos (el capmàs i les parcel·les centrals, 
més concretament), en conseqüència, es revelen com la unitat més 
petita sobre la qual es compartimentaven els districtes jurisdiccionals. 

Així, la cort i els seus oficials exercien la jurisdicció sobre els 
habitants dels masos i nuclis agrupats283 que integraven les antigues 

280 Vegeu per exemple Lluís To Figueras (2003), «La diferenciació pagesa a la 
diòcesi de Girona (segle xiv): una nota metodològica» dins Miquel Barceló, 
Gaspart Feliu, Antoni Furió, Matilde Miquel i Jaume Sobrequés (eds.), El 
feudalisme comptat i debatut. Formació i expansió del feudalisme català, 
Valencia-Barcelona: Universitat de València/Museu d’Història de Catalunya, 
p. 441-463.

281 Vegeu entre d’altres, A. Bosch i Cardellach (1991), Anales..., v. i, p. 104 
i Josep Rossell (1935), El rodal de Sabadell: recull orientador, històric i 
descriptiu dels nostres voltants, Sabadell: Joan Sallent, p. 28-29. 

282 Sabadell els perseguia per haver malmès la resclosa d’un molí d’en Bessó. 
283 Dubtem que n’hi hagués d’altres, al marge de Sabadell i dels seus ravals.
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demarcacions de Sabadell, d’una banda, i del terme del castell 
d’Arraona, de l’altra. En canvi, hi havia parròquies o termes molt 
propers que depenien d’altres dominis. És el cas, per exemple, de 
Sant Quirze, que a inicis del segle xv estava integrat al terme de 
Terrassa (també de domini dels consellers de Barcelona, però regit 
per una cort pròpia). Homes i dones aforats als termes de Sant Vicenç 
de Jonqueres i de Sant Julià d’Altura, al nord, i de Santa Maria de 
Barberà, al sud, es trobaven en situació similar respecte de Sabadell; 
depenien d’altres corts, àdhuc d’altres senyories. En el primer capítol 
ja hem advertit de les conseqüències d’aquesta fragmentació per 
als usuaris de les corts: hom no podia, en principi, ser processat 
per una cort aliena i, en cas de voler-hi pledejar com a denunciant 
o de subscriure una obligació, era forçat a jurar renúncia al seu 
for d’origen i a sotmetre’s a l’imperi de la senyoria sabadellenca. 
Aquest jurament era igualment prescriptiu, per exemple, per als 
habitants d’espais realment propers, com els masos de Sant Vicenç 
de Jonqueres. Tot i que en la secció 1.4. ja es descriu una d’aquestes 
circumstàncies, valgui aquí d’exemple el cas datat el 17 de març 
de 1403, en què Pere Perelló, habitant d’un mas de Sant Vicenç, 
s’obligà a fer un pagament a un sabadellenc, tot renunciant al seu 
for i sotmetent-se expressament a la cort i batllia de Sabadell per tal 
de poder ser processat en cas d’impagament (renuncians foro curie 
cuius est, subponendo et submitendo se districtu curie et baiulorum 
dicte ville et omni alii iuri et cetera).284 A continuació s’analitzen els 
oficials que sostenien aquest sistema.

2.2. Els oficials de l’esfera jurisdiccional

2.2.1. El batlle natural

A inicis del segle xv Sabadell tenia un batlle jurisdiccional 
depenent de la ciutat de Barcelona. En relació amb els assumptes 
que tractem, el més destacat d’aquesta figura és que, a la pràctica, 
no exercia les seves funcions com a oficial jurisdiccional. Es tractava 

284 AHS, AMH, 2591/1, f. 71v (17.3.1403).
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del cap del llinatge dels Callerí o Clasquerí, els membres del qual des 
del segle xii s’havien erigit en senyors de Castellar del Vallès com a 
feudataris del llinatge dels Montcada.285 Ostentaven el càrrec de batlle 
natural de Sabadell de forma patrimonial, i per cessió dels senyors 
jurisdiccionals, des de 1310.286

En el registre de cort analitzat, Guerau Callerí (conegut per la 
historiografia com a Guerau i) fou reiteradament citat com a batlle 
natural de Sabadell, en substitució del qual realment hi actuava un 
lloctinent. En aquest sentit, pot ser qualificat com un batlle absentista, 
ja que, de fet, residia de forma habitual a la fortalesa de Castellar. Al 
marge d’aquella fórmula de protocol, entre 1401 i 1404 pràcticament 
només el coneixem a través de documents relatius a la percepció de 
les rendes que li pertocaven com a batlle. És el cas de l’obligació de 
pagament que Bernat Mirot, de Sabadell, li dirigí per la quantitat de 15 
l., a canvi de les quals Callerí li hauria venut les rendes anuals de la vila 
(amb excepció de les quantitats que percebia dels molins del terme);287 
o de la lletra notificant la ferma de dret que el batlle natural presentà 
a la cort del veguer de Barcelona en defensa pròpia en una disputa 
amb síndics de Sabadell sobre —altra vegada— les seves rendes.288 De 
fet, des de la distància, Callerí procurava que les infraestructures que 
regia com a batlle jurisdiccional, i que li proporcionaven ingressos, 
com ara els molins del Ripoll, es mantinguessin en bon estat.289 

Malgrat el privilegi concedit l’any 1384 per l’infant Martí per 
tal que cap persona de Barcelona o del Vallès pogués ser designada 
com a batlle reial de Sabadell,290 els Callerí ostentaren aquest ofici, 
de forma vitalícia, durant bona part del segle xiv i en les centúries 
posteriors. Tot i la patrimonialització del càrrec, el batlle sempre 
fou presentat a la documentació com el representant de la ciutat de 

285 Blanca Garí (1986), «Notas sobre un documento de Ramón de Montcada y 
Arnau y Bernat de Clasquerí», Acta historica et archaeologica Mediaevalia, 
7-8, p. 141-148.

286 M. Carreras Costajussà (1992), Elements..., p.124-125.
287 AHS, AMH, 2591/1, f. 66r (30.12.1402).
288 AHS, AMH, 2591/1, f. 56v (30.9.1402).
289 Vegeu el manament instat pels procuradors de Callerí pel qual s’obligava 

a drenar un hort i a dirigir-ne les aigües cap al molí de Trilla: AHS, AMH, 
2591/1, f. 91r (31.7.1403).

290 AHS, Pergamins, C-1/20 (octubre 1384).
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Barcelona (pro civitate Barchinone).291 A la pràctica, i més enllà de la 
percepció de rendes, periòdicament escollia un lloctinent per tal que 
dugués a terme totes aquelles coses que a l’ofici de batlle se pertany.292

2.2.2. El lloctinent del batlle

El lloctinent del batlle era l’oficial que intervenia més freqüentment 
en els assumptes jurisdiccionals a Sabadell a inicis del segle xv. 
Assumia una munió de tasques i donava ordres directes a la resta 
d’oficials de la cort local. 

Per bé que era designat pels Callerí, a la pràctica el lloctinent del 
batlle exercia funcions de cap de la cort i de l’aparell jurisdiccional, 
sempre tutelat de prop per la ciutat de Barcelona. 

El lloctinent del batlle actuava com a figura dirigent de la cort. Oïa 
les denúncies. Sancionava i manava les principals accions contencioses 
en l’àmbit civil que han estat descrites en el capítol 1. La resta d’oficials 
de la cort actuaven, en aquest sentit, atenent les seves ordres. També 
dictava manaments i crides públiques. Donava permisos i llicències. 
En algunes ocasions presidia judicis o escoltava testimonis. Rebia 
reconeixements i homenatges dels aforats al districte, per exemple en 
casos de convinences entre particulars acordades de forma privada.293 
Així mateix, rebia els dipòsits i les penyores a la cort i els custodiava.294

El lloctinent del batlle fins i tot representava la cort davant dels 
poders externs a la jurisdicció. Era, en darrera instància, qui rebia 
les ordres directes de la senyoria barcelonina relatives a la forma de 
gestionar la cort, i qui presumiblement les comunicava i feia complir 
a la resta d’oficials. 

291 Tal com ja certificava A. Bosch i Cardellach (1991), Anales..., v. i, p. 122.
292 AHS, Fons Notarial, Protocols de Joan Moles, E 18/1, f. 83r (30.9.1406).
293 AHS, Fons Notarial, Protocols de Francesc Ajac, E 16/1, f. 125v (22.12.1401-

10.3.1402).
294 Per aquesta raó, era el lloctinent qui personalment cedia en comanda objectes 

prèviament dipositats a la cort. És el cas, per exemple, de la mula de pell 
rogenca que havia estat empenyorada i segrestada per la cort, i que el lloctinent 
Antic Ermenard deixà a Jaume Tries [AHS, AMH, 2591/1, f. 31r (19.1.1402)]. 
El lloctinent també actuava com a cedent en les manlleutes de reus en causes 
relatives al mixt imperi [AHS, AMH, 2591/1, f. 38v-39r (17.4.1402)]. 
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En el procés d’elecció de jurats i consellers de la vila, el lloctinent 
—com a representant de la senyoria jurisdiccional— presidia les 
reunions i en sancionava les decisions. A més a més, rebia els 
juraments de les persones que havien d’exercir els càrrecs municipals. 

Finalment, en els processos de naturalesa criminal —tal com 
veurem— el lloctinent es personava en representació de la comunitat, 
actuant com a fiscal públic. 

Amb els estudis disponibles, no podem assegurar que entre 1401 
i 1406 els lloctinents fossin personatges prominents de la comunitat 
urbana ni, de fet, que fossin sempre sabadellencs.295 Seria necessària 
una investigació sobre les elits locals —molt lluny de l’abast d’aquest 
treball— per tal de resoldre aquestes qüestions.

Amb tot, sabem que en el període estudiat exerciren el càrrec 
Antic Ermenard (?- febrer de 1402),296 Pere Comapregona (juny de 
1402 - finals de 1404), Bartomeu Marc (1405) i Romeu Franquesa 
(setembre de 1406 - ?).297 Per norma, ocupaven el càrrec durant tres 
anys. Disposem d’un document datat el 30 de setembre de 1406, pel 
qual el batlle natural establí a Ramon Franquesa en l’ofici a canvi 
d’una quantitat que resulta més aviat modesta: 18 l. anuals.298 

295 Sabem, per exemple, que Pere Comapregona, que fou lloctinent del batlle de 
Sabadell a partir de 1402 i durant ii anys e mig, ja l’any 1406 actuava com a 
batlle de la ciutat de Barcelona a Terrassa. Vegeu AHS, Fons Notarial, Protocols 
de Joan Moles, E 18/1, f. 40v-50r (22.4.1406).

296 Entre el febrer i el juny de 1402 sembla que la figura de lloctinent es mantingué 
en una situació fràgil i d’interinitat. Hem comptabilitzat fins a sis individus 
diferents exercint aquest ofici durant el període. Després de la probable 
mort d’Ermenard, en diversos documents del febrer de 1402 un tal Guillem 
Torrents actuà intitulant-se com a lloctinent del batlle [AHS, AMH, 2591/1, 
f. 35r (18.2.1402) i f. 35r (25.2.1402)]. Ho continuaria fent al llarg del primer 
semestre de l’any en altres accions disperses [per exemple, vegeu AHS, AMH, 
2591/1, f. 46v-47r (12.6.1402)]. Ara bé, el 27 de febrer el batlle natural designava 
a Pere Cabanyes per a l’ofici [AHS, Fons Notarial, Protocols de Francesc Ajac, 
E 16/1, f. 145v-146r (27.2.1402)]. Ben aviat, però, aquest desapareixeria de la 
documentació per ser substituït, a l’abril, per Guillem Deganet [AHS, AMH, 
2591/1, f. 38r (4.4.1402)]. Un tal Guillem Carretes hi apareixeria també fugaçment 
[AHS, AMH, 2591/1, f. 40r (29.4.1402)]. No fou fins a la designació de Pere 
Comapregona, al juny, que la nòmina de lloctinents quedà estabilitzada en 
una sola persona [AHS, Fons Notarial, Protocols de Francesc Ajac, E 16/2, f. 
12v (24.6.1402)].

297 AHS, Fons Notarial, Protocols de Joan Moles, E 18/1, f. 83r (30.9.1406).
298 AHS, Fons Notarial, Protocols de Joan Moles, E 18/1, f. 83r (30.9.1406).
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Atenent als privilegis concedits a Sabadell per Pere iii i també a 
les Constitucions de Catalunya,299 en finalitzar el seu mandat els 
lloctinents del batlle estaven obligats a efectuar la purga de taula 
com qualsevol altre oficial reial amb jurisdicció ordinària.300 Una 
característica destacable d’aquest procés, encara poc conegut, és que 
totes les fases tenien lloc a Sabadell.

El procurador general, l’oficial que s’analitza a continuació, actuava 
com a ordenador de la purga de taula del lloctinent. D’entrada, un cop 
finalitzat el càrrec, el lloctinent compareixia davant del procurador 
amb l’objectiu de retre comptes dels seus ingressos i de les seves 
despeses.301 Per a més comoditat d’eventuals denunciants locals, les 
declaracions havien de ser donades a la vila de Sabadell, encara que 
algunes queixes procedissin dels consellers de Barcelona o d’altres 
instàncies físicament situades en aquella ciutat.302 Les sentències 
sobre la gestió del lloctinent, a càrrec del procurador, s’emetien 
igualment a la vila.

Tot i que no disposem de cap d’aquestes sentències, sabem que l’any 
1407 un tal Guillem Ramonell, de Sabadell, lliurà àpoca de rebut a 
l’antic lloctinent, Pere Comapregona, per les quantitats a les quals el 
darrer havia estat condemnat en una sentència dictada en el procés 
de purgando tabulam dicte baiulie.303 Comapregona havia exercit el 
càrrec com a mínim tres anys enrere i d’aquella manera responia 
finalment d’una gestió que havia estat jutjada com a negligent.304 

299 Vegeu AHS, Fons Notarial, Protocols de Joan Moles, E 18/1 f. 21r (foli solt) 
(28.11.1405) i també f. 39v-40r (20.2.1406).

300 Vegeu Jesús Lalinde Abadia (1965-1967), «La Purga de Taula» dins Homenaje 
a Jaime Vicens Vives, v. i, Barcelona: Universidad de Barcelona, p. 508.

301 AHS, Fons Notarial, Protocols de Joan Moles, E 18/1, f. 49v-50r (22.4.1406).
302 AHS, Fons Notarial, Protocols de Joan Moles, E 18/1, f. 39v-40r (20.2.1406).
303 AHS, Fons Notarial, Protocols de Joan Moles, E 18/1, f. 151v-152r (1.7.1407).
304 Tenim notícies d’una altra disputa sobre la purga de taula del lloctinent. L’any 

1405, els síndics de Sabadell exigien purga de taula (assegurar taula) al lloctinent 
Bartomeu Marc, sense la qual no podria exercir l’ofici (ffins que la taula ajats 
assegurada, segons que devets). Vegeu AHS, Fons Notarial, Protocols de Joan 
Moles, E 18/1, f. 21r (foli solt) (28.11.1405).
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2.2.3. El procurador general

El lloctinent del batlle estava jeràrquicament subordinat a la 
institució del procurador general de la ciutat de Barcelona. Si bé aquest 
no era un oficial dedicat en exclusiva a Sabadell, la documentació 
evidencia el seu contacte i la presència freqüents en aquest domini.305 
Era l’autoritat jurisdiccional suprema delegada per la ciutat per regir 
villis et castris que posseïa al Principat de Catalunya (exceptuant les 
baronies recent incorporades a Barcelona de Flix i de la Palma).306 
Sobre el terreny, s’encarregava especialment dels processos que 
corresponien al mer imperi, que en el cas de Sabadell també havia 
estat transferit a la ciutat de Barcelona conjuntament amb el mixt 
imperi.

El procurador general estava delegat per incidir en l’emissió de 
la jurisdicció i en el funcionament ordinari de cadascuna de les 
corts, incloent-hi la de Sabadell. En aquest sentit, podia substituir 
el lloctinent del batlle com a figura presidencial a la cort en causes 
civils. Tal com acredita la documentació de cort, efectivament ho 
feia quan es trobava present a la vila.307 Ara bé, sobretot es mostrava 
actiu en assumptes relatius a l’organització militar del territori, a la 
pau i treva, i al mer imperi.

De fet, tan sols tenim constància de l’exercici del mer imperi 
a través dels casos que foren incoats pel procurador. El nombre 
d’evidències documentals d’aquestes causes, tanmateix, és realment 
exigu. Afortunadament disposem d’alguns documents exemplars, 
com ara la sentència —que recull el procés criminal previ— registrada 
el 21 d’agost de 1402 en un protocol notarial de la vila.308 El document 

305 Per exemple, en un manament dictat el 26 d’abril de 1403, l’escrivà detallava 
que el procurador s’estava a la vila uns quants dies seguits (in villa Sabadelli 
existente huius diebus): AHS, AMH, 2591/1, f. 75v (26.4.1403).

306 AHS, AMH, 2591/1, f. 31r-31v (23.1.1402). Aquests dominis eren, l’any 1396, 
Sabadell, Tàrrega, Vilagrassa, Terrassa, Montcada i Vespella.

307 També el substituïa en l’esfera de la jurisdicció graciosa i de l’administració. 
Aquesta substitució es produí en assumptes aparentment tan nimis com ara 
la concessió l’any 1403 d’una llicència a un particular per a plantar oliveres 
en una finca ubicada al terme de Sabadell [AHS, AMH, 2591/1, f. 104r (foli 
solt) (2.12.1403)].

308 AHS, Fons Notarial, Protocols de Francesc Ajac, E 16/2, f. 41r-42v (21.8.1402). 
Tal com el definí Valentí Gual i Vila per a l’època moderna, el procés criminal 
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descriu amb precisió el rol de cada oficial en aquest tipus de causes. 
D’entrada, indica que l’any 1395 el llavors lloctinent del batlle de 
Sabadell, Ramon Arenes, hauria estat informat de l’assassinat 
perpetrat per Guillem Solvany i uns còmplices seus contra un foraster 
anomenat Pere Bertran. La inquisició sobre els fets fou ràpidament 
transferida a Pere Oliver, el procurador general, i al seu jutge assessor, 
Pere Masser. La investigació teòricament continuà fins a l’any 1402, 
moment en què en un gir dels esdeveniments s’inculpà de la mort 
dos altres individus de Sabadell, Jaume Canalies i Bartomeu Prats, 
àlies Vilanova. El procurador general, volent-los empresonar, accedí 
a entregar en manlleuta a Canalies i a Prats als seus valedors Joan 
Togores i Huguet de Requesens, respectivament.309 La participació 
de Togores i Requesens indica que molt probablement l’assassinat 
havia tingut relació amb les ineludibles bandositats entre aquests 
dos grups familiars. És digne de menció que en aquest plet —relatiu 
al mer imperi— era el procurador general i no pas el lloctinent del 
batlle qui entregava els reus en manlleuta. 

El procés continuà amb les deposicions dels acusats davant d’un 
nou jutge, Pere Pellicer, que s’encarregaria d’instruir la causa fins a la 
sentència definitiva. El jutge també assignà al lloctinent del batlle, en 
qualitat de fiscal públic (pro parte fisci), que fes la seva petició contra 
els acusats. En aquest cas, el lloctinent certificà l’acusació inicial de 
culpabilitat i demanà puniri pena debita et legali. La sentència fou 
finalment llegida pel procurador general, que reconeixia haver estat 
assessorat pel jutge. Era el 21 d’agost de 1402 i la vista se celebrà a la 
cort de Sabadell (domum ubi tenetur curia). Els acusats foren declarats 
innocents i s’imposà silenci sempitern al fiscal sobre aquesta causa. 

El càrrec de procurador general requeia en un foraster, que, 
en conseqüència, més probablement no estava decantat per cap 
bàndol local (com més fàcilment podia estar-ho el lloctinent del 
batlle). Així, creiem que en aquests casos imposava una decisió que 
pretenia mantenir l’equilibri i no continuar alimentant les bandositats 

al nostre país resulta explícitament inquisitiu i públic. D’aquest autor, vegeu 
«L’administració...», p. 290. Creiem que aquesta afirmació era ja vàlida en 
època medieval.

309 Disposem dels documents que transcriuen les manlleutes: AHS, AMH, 2591/1, 
f. 36r (4.3.1402) i f. 36r (4.3.1402).
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a Sabadell. Més enllà del rol neutral que podria explicar que el 
procurador general s’atorgués aquest tipus de causes, el conflicte 
desvela també el paper del lloctinent com un oficial més connectat 
amb els grups urbans dominants i, per tant, facultat per actuar com 
a fiscal públic. 

L’any 1405 una altra causa —en aquella ocasió, originada pel 
robatori sistemàtic de flors de safrà dels camps del terme de Sabadell— 
esbossa un procés similar.310 El procurador general sentencià també 
l’absolució de l’encausat, Pere Parets, després d’un procés inquisitiu 
en què aquest individu s’havia defensat amb certa solvència, tot 
presentant al·legacions, pluribus articulis i testimonis. El lloctinent del 
batlle, que tornava a actuar com a fiscal, era partidari de la culpabilitat 
de l’acusat, però també havia demanat que fos interrogat i turmentat 
per tal d’elucidar la veritat. 

El procurador general era, a més, l’encarregat de fer respectar les 
Constitucions de pau i treva en els dominis de Barcelona. Sabem que 
arran del conflicte entre els Togores i els Requesens, els consellers 
de Barcelona els comminaren a firmar una treva.311 Sobre el terreny, 
tanmateix, era el procurador general l’oficial directament encarregat 
de fer valdre aquests compromisos i d’advertir, a través de crides 
públiques, que ningú del territori no s’afegís a les violències.312 Els 
bandejaments i les expulsions de pau i treva que han estat descrits en 
el capítol 1 eren, en aquest sentit, dictades per aquest mateix oficial. 

Una altra atribució pròpia del procurador general era la planificació 
i organització militar de Sabadell; específicament, la gestió de la host 
o sagramental. El sagramental era l’exèrcit al servei de la ciutat que 

310 AHS, Fons Notarial, Protocols de Joan Moles, E 18/1, f. 15r-16v (novembre 
1405).

311 AHCB, Llibres del Consell, 28, f. 10v. Citat per Maria Teresa Ferrer Mallol 
(1969), «Lluites de bàndols a Barcelona en temps del rei Martí l’Humà» dins 
Estudis d’Història medieval: estudis dedicats a Ferran Soldevila en ocasió 
del seu setant-cinquè aniversari, v. i, Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 
p. 91.

312 Vegeu AHS, AMH, 2591/1, f. 9r (14.6.1401); f. 58v-59r (30.10.1402); f. 61r-61v 
(27.10.1402), i també F. Sabaté (2015), «Regnat de Martí i...», p. 102. 
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havia estat imposat per la senyoria barcelonina als nuclis del Vallès 
i del Baix Llobregat que estaven sota el seu domini.313 

Sabem que el procurador vetllava perquè els habitants de Sabadell 
prestessin assentiment e segrament als cap de la milícia, anomenats 
sobreposats. Així, el juliol de 1403, el procurador dictà manament als 
habitants del terme per tal que prestessin els juraments als sobreposats 
(al llarg de la jornada en què es preveia que aquests es desplaçarien 
a la vila precisament per aquest assumpte).314

Encara en relació amb el manteniment de l’ordre, el procurador 
general era la figura que habitualment emetia els guiatges per tal 
que determinats individus poguessin transitar amb seguretat pels 
dominis jurisdiccionals de Barcelona al Vallès.315 Tot i així, a Sabadell, 
també es documenten alguns exemples de guiatges concedits pel 
lloctinent del batlle.316 

Tal com es descriu més endavant, el procurador general de 
Barcelona —com el lloctinent del batlle— també fiscalitzava les 
decisions polítiques preses per l’assemblea de ciutadans de Sabadell, 
per exemple les relatives a la fiscalitat.

Finalment, tal com ja s’ha indicat, el procurador general era 
l’encarregat d’organitzar el procés de purga de taula dels oficials 
locals. Molt específicament, aquest era el cas del lloctinent del 
batlle de Sabadell. El procés per analitzar la gestió d’aquest oficial 
en finalitzar el seu mandat era disposat pel procurador general. 

Al marge d’aquesta pràctica fiscalitzadora, resulta interessant 
determinar el grau de subjecció del lloctinent del batlle envers el 
procurador general. Malgrat que el primer fos designat per un batlle 
natural que tenia patrimonialitzat el càrrec, la documentació de 
cort evidencia que, en la praxi, el lloctinent estava a les ordres del 
procurador; és a dir, de la ciutat de Barcelona.317 

313 Sobre el sagramental, vegeu Flocel Sabaté Curull (2006), «El somatén en la 
Cataluña Medieval», Clío & Crimen, 3, especialment p. 267 i s. 

314 AHS, AMH, 2591/1, f. 88r (7.8.1403).
315 Vegeu, per exemple, AHS, AMH, 2591/1, f. 110r (6.2.1404).
316 Per exemple, AHS, AMH, 2591/1, f. 110v (13.2.1404).
317 També mereix atenció el rol d’aquest oficial en la gestió de les propietats de 

Barcelona com a senyoria alodial. De fet, tant el lloctinent del batlle com el 
procurador general, gairebé indistintament, exerciren també funcions que 
poden ser descrites com de batlle de sac, entre 1401 i 1404. Ambdós apareixen 
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L’any 1401, una lletra d’un tal Pere Pellicer, probablement veí de Vic, 
dirigida al procurador general Pere Oliver, descrivia amb rotunditat 
aquesta subordinació.318 Pellicer es trobava temporalment a Sabadell 
per tal de resoldre amb celeritat (al pus tost que porets, per que jo me’n 
puxa a Vic tornar) un conflicte que mantenia amb Ramon Salelles, 
veí de la vila. El primer hauria requerit al lloctinent del batlle que 
activés procediments de cort contra Salelles per una causa que ens 
és desconeguda. L’oficial local s’hauria negat a procedir sense la 
presència del procurador (es podia tractar d’una causa criminal; o 
tal vegada Salelles era un personatge prominent, i per actuar contra 
seu el lloctinent preferia l’assentiment de la superioritat). Pellicer 
hauria insistit al·legant que el lloctinent tenia capacitat per actuar 
en loch vostre (el procurador) car fer-ho pot, que ordinari és, però el 
lloctinent, recelós, mantenia que no se’n vol plauir sens vós. 

En aquest mateix sentit, en qualsevol moment d’un procés el 
procurador podia decidir reservar-se la causa, fins i tot aturant 
accions prèvies menades pel lloctinent del batlle.319 Creiem que el 
procurador assumia la causa atenent als valors econòmic o simbòlic 
previstos, a la implicació de personatges prominents (especialment, 
de membres de la noblesa) o a les conseqüències derivades del procés 
en relació amb l’ordre públic. 

El procurador era designat cada dos anys pel Consell de Trenta de 
Barcelona a través del sistema descrit com a escrutini amb albarans.320 
Probablement mantenia una cort itinerant que l’auxiliava en les seves 
tasques, formada per, com a mínim, un jurista. Percebia un salari 

a la documentació ocupats en la gestió dels dominis que la ciutat de Barcelona 
tenia al terme de Sabadell. Vegeu la crida per a fer declaracions i capbrevar per 
la ciutat, emesa pel procurador general de Barcelona a AHS, AMH, 2591/1, f. 
60v-61r (19.10.1402), i l’ampliació de termini a AHS, AMH, 2591/1, f. 61v-62r 
(27.10.1402).

318 AHS, AMH, 2591/1, f. 8v (foli solt) (14.6.1401).
319 Vegeu molt especialment AHS, AMH, 2591/1, f. 4v (foli solt) (4.8.1401); f. 

99r-100r (29.10.1403), i f. 112r (27.2.1404). 
320 AHS, AMH, 2591/1, f. 31r-31v (23.1.1402). Vegeu també AHCB, Llibres del 

Consell, 27, f. 19v-20r (18.1.1396), citat per Carme Batlle i Gallart, Maria 
Teresa Ferrer Mallol, Maria Cinta Mañé i Mas, Josefina Mutgé, Sebastià 
Riera i Viader i Manuel Rovira Solà (eds.) (2003), El «llibre del Consell» 
de la ciutat de Barcelona. Segle xiv: les eleccions municipals, Barcelona: 
IMF-CSIC, p. 716-717.
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que es derivava dels emoluments de cadascun dels dominis que 
gestionava. Entre el gener de 1400 i el gener de 1401 aquesta càrrec 
recaigué en un individu anomenat Pere Oliver.321 Seguidament, Marc 
Turell exercí el càrrec entre el 18 de gener de 1402322 i el 17 de gener 
de 1404,323 moment a partir del qual el rellevà Jaume Vallseca.

2.2.4. Els oficials executius de la cort de Sabadell

Els oficials amb funcions executives que podien trobar-se al 
servei de les corts locals ja han estat descrits anteriorment en el 
capítol 1. Específicament, en el cas de Sabadell, es documenta una 
nòmina d’oficials que, si bé en principi obeïen el lloctinent del batlle, 
freqüentment també executaven les accions instades pel procurador 
general. 

Entre 1401 i 1404 a la cort de Sabadell es documenten una sèrie 
d’oficis específics, que tanmateix eren atribuïts a un mateix individu 
a la vegada. Així, el llibre de cort recull les actes que transcriuen les 
accions del saig, el braç executor del procés de tipus administratiu 
que era instat per la cort (notificacions, requises...). Però també es 
documenten les tasques pròpies del pregoner, del corredor (encarregat 
d’organitzar les subhastes públiques) i del carceller. 

Al llarg del capítol 1, el saig ha estat interpretat com una figura 
omnipresent en l’exercici de la jurisdicció. Era necessari en gairebé 
totes les accions de la cort de tipus informatiu (denúncies, manaments) 
i, també, executiu (empares, empenyoraments, subhastes o, fins i tot, 
la detenció de persones). Al contrari d’altres corts estudiades fins al 
moment, en què diversos saigs participaven en els afers despatxats,324 
la cort de Sabadell actuà mitjançant un sol saig. Aquest mateix 
individu, en solitari, també exercia les tasques pròpies de pregoner, 
de corredor en les subhastes públiques i de carceller. En relació 
amb aquest darrer càrrec, sabem que les presons, en viles petites 

321 Vegeu la notificació del seu nomenament a AHCB, Llibres del Consell, 29, f. 
8r (22.1.1400). Probablement Oliver ja exercia el càrrec amb anterioritat.

322 AHS, AMH, 2591/1, f. 31r-31v (23.1.1402).
323 AHS, AMH, 2591/1, f. 109r-109v (6.2.1404).
324 És el cas, per exemple, de Caldes de Malavella a mitjan segle xiv. Vegeu L. 

Sales i Favà (2008), Crèdit i morositat...
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com Sabadell, solien ubicar-se en el mateix alberg on feia residència 
habitual el carceller. Aquest també s’encarregava de gestionar i 
mantenir en bon estat les eines de càstig emprades per la cort, com 
ara el cep325 o les forques.326 

Sabem que el conjunt d’oficis descrits com a carcerarie, bandarie, 
sagionie, curritorie, contrepatronis mensurarum i cap de guayta a 
inicis del segle xv havien estat arrendats o adquirits per una societat 
comercial barcelonina.327 Es tracta de la societat composta per Pere i 
Guillem Martina, pare i fill respectivament, que estaven ben avesats 
a invertir en les rendes locals. Anteriorment hem assenyalat que el 
mateix Guillem Martina, identificat com a jurista i draper, tenia 
també arrendat un dels molins del Ripoll.328 Els Martina haurien 
adquirit els oficis de la cort del donzell Umbert de Banyaloca, en 
una data indeterminada.329

Al seu torn, aquests barcelonins sotsarrendaven els oficis a 
aquells individus de Sabadell que efectivament els exercirien. Així 
ho evidencia el contracte registrat el 19 de juny de 1403, en què 
Pere Martina arrendà el lot durant els tres anys següents a Romeu 

325 Vegeu-ne una referència per a Sabadell a AHS, AMH, 2591/1, f. 77v (9.5.1403).
326 A. Bosch i Cardellach (1991), Anales..., v. i, p. 98. És ben sabut que les 

forques actuaven com a marcadors territorials i simbòlics de la jurisdicció 
del senyor; en delimitaven el districte. 

327 AHS, AMH, 2591/1, f. 18r (26.9.1401). No disposem d’evidències documentals 
sobre l’actuació del segon i dels dos darrers oficis. A més, en aquesta descripció 
hi mancaria el càrrec de pregoner.

328 Vegeu la nota 225. Sobre el llinatge Martina, vegeu Josep Perarnau Espelt 
(1992), «El receptari del sabadellenc Joan Martina (1439) (Carpentràs, Biblioteca 
Inguimbertine, ms. 126, ff. 86-90, etc.)», Arxiu de Textos Catalans, 11, p. 
289-328. Pere Martina, que era ciutadà de Barcelona, habitava un alberg a 
Sabadell [AHS, AMH, 2591/1, f. 113r (10.3.1404)]. 

329 Vegeu AHS, Fons Notarial, Protocols de Francesc Ajac, E 16/2, f. 120v (19.6.1403). 
En darrera instància, aquests oficis (sagioniam et carcerariam) sembla que 
eren tinguts i probablement designats per la universitat de Sabadell, d’acord 
amb un privilegi concedit pel vescomte de Castellbò l’any 1344. Vegeu la 
confirmació del privilegi per part de Pere iii a ACA, RC, 929, f. 233v-235v 
(15.12.1376). Així, l’any 1412, els Martina i els consellers de Sabadell escenificaven 
un conflicte pels rendiments que els primers havien de percebre super quoddam 
ius dicte curritorie [vegeu Joan Comasòlivas i Font (1997), «Actes inèdites 
de la universitat de la vila i terme de Sabadell, 1412-1450», Arraona: revista 
d’història, 21, p. 85 i s.].
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Franquesa, a canvi de 50 s. anuals.330 Aquest mateix individu ja havia 
exercit almenys durant el trienni precedent.331 A canvi, Franquesa 
presumiblement percebria directament els salaris o les compensacions 
que els seus clients havien de fer efectius en alguns dels procediments.

Gràcies a les notícies recollides en el llibre de cort, sabem que 
Romeu Franquesa actuà com a saig, però també com a pregoner, 
corredor i carceller, entre l’abril de 1401 i el juny de 1402. A partir 
d’aquell moment, per raons que desconeixem, fou substituït en totes 
les seves funcions per Jaume Socarrats. A partir del febrer de 1403 
Franquesa reapareix a la documentació, per tornar a exercir el càrrec 
en solitari almenys fins al terme cronològic del registre, l’abril de 
1404.

2.2.5. Els escrivans de la cort

En aquest intricat univers d’oficials, encara s’hi ha d’afegir l’escrivà 
de la cort, que s’encarregava de registrar, en extensos volums, les 
accions dutes a terme en l’exercici de la jurisdicció. A més, també 
custodiava aquests llibres. En el capítol 1 ja s’ha indicat que l’escrivà 
percebia una compensació pràcticament per a cadascuna de les actes, 
fet que el podia convertir en un ofici cobejat. 

Els escrivans de la cort a Sabadell elaboraven i registraven els 
lligalls en què s’anotava cadascuna de les accions dutes a terme per la 
cort. Com la resta d’oficials executius, rebia les ordres del lloctinent 
del batlle o del procurador general pel que fa a l’exercici de les seves 
funcions i a la manera de treballar. Així, són nombroses les actes en 
què l’escrivà, en primera persona, reconegué haver rebut el mandat 
dels representants de la senyoria per tal de cancel·lar un document, 
transcriure una lletra o un manament, o, fins i tot, llegir en veu alta 
un document per tal que fos notificat al personal de la cort o a les 
parts en conflicte.332

Com en el cas de la resta d’oficials, la titularitat de l’escrivania 
requerirà una futura anàlisi específica. A continuació s’apunten 

330 AHS, Fons Notarial, Protocols de Francesc Ajac, E 16/2, f. 120v (19.6.1403).
331 AHS, AMH, 2591/1, f. 84v-85r (20.6.1403).
332 AHS, AMH, 2591/1, f. 99r-100r (29.10.1403).
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algunes notícies inèdites, essencialment derivades del contingut dels 
llibres de cort i del notari, i corresponents al període que tractem.

Sabem que els Rosseta, un dels llinatges nobiliaris amb presència a 
Sabadell, tenien la titularitat de les escrivanies públiques des d’antic, 
com a mínim des de 1348.333 Així, tant la notaria com l’escrivania 
de la cort depenien d’aquests cavallers, que les gaudien en règim 
de monopoli. A inicis del segle xv l’escrivà de cort era descrit, en 
conseqüència, com un notario publico et scribe curie pro venerabili 
Petro Rosseta.334 Notaris i escrivania de cort, dependents dels Rosseta, 
eren les úniques instàncies que emetien documents amb fe pública a 
Sabadell; i els habitants del terme hi estaven obligats. 

Però la titularitat de les escrivanies resulta, en realitat, un xic 
més complexa. Sabem també que a partir de l’erecció de Barcelona 
com a senyoria jurisdiccional de Sabadell, als Rosseta els havia estat 
concedida, de nou, l’escrivania de la cort (i també la notaria). Es 
perpetuava així un establiment que s’havia iniciat sota el domini 
jurisdiccional del vescomte de Castellbò i s’havia mantingut també 
sota el domini reial, per arribar fins al període en què Sabadell era 
tutelat per Barcelona. Sens cap tipus de dubte, pot afirmar-se que a 
inicis del segle xv els Rosseta tenien l’escrivania de la cort per la dita 
honorable ciutat (de Barcelona).335 

Amb tot, aquest arranjament podia resultar inconvenient per a 
la nova senyoria urbana, que ja comptava amb una àmplia nòmina 
d’escrivans a la capital del Principat. Per aquesta raó, quan Pere 
Rosseta va assabentar-se l’any 1401 que els consellers de Barcelona 
pretenien habilitar Francesc Batlle, notari barceloní, per a prendre 
acta d’unes declaracions en un conflicte entre sabadellencs, es dirigí 
al lloctinent del batlle recordant-li que les escrivanies locals eren seves 
(las quals són mies) i advertint-lo que ací nagun scriva no pot usar 
ne pendra cartes, si no los scrivans que regen les mies scrivanies.336 

333 Vegeu Miquel Forrellad Solà (1995), «Algunes qüestions que plantegen els 
llibres notarials del segle xiv relatius a Sabadell que s’han mantingut fins ara 
a l’Arxiu Comarcal de Terrassa», Arraona: revista d’història, 16, p. 27-45.

334 Aquest també era el cas del notari. Vegeu l’estudi introductori de M. Forrellad 
Solà (ed.) (1998), Manual..., específicament p. 17-18.

335 AHS, Fons Notarial, Protocols de Francesc Ajac, E 16/2, f. 145r (16.10.1402).
336 AHS, Fons Notarial, Protocols de Francesc Ajac, E 16/2, f. 145r (16.10.1402). 

També A. Bosch i Cardellach (1991) advertia —sense donar-ne cap referència— 
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No disposem de cap dels contractes pels quals els Rosseta de ben 
segur arrendaren, al seu torn, l’escrivania de la cort als escrivans. 
Tanmateix, una nota escadussera registrada en un protocol notarial 
podria indicar que, almenys l’any 1403 i durant els cinc anys següents, 
la notaria i l’escrivania de cort foren arrendades, conjuntament, a 
Francesc Ajac.337 Ajac fou un dels dos individus que en aquest període 
exerciren, alhora, com a notari de Sabadell en nom de Pere Rosseta.338 
En canvi, com a escrivà de cort habitual, només s’hi documenta 
un Nicolau Gili, que fou sens dubte l’autor principal del registre 
que hem editat. Ambdós actuaren pro venerabili Petro Rosseta. A 
tall d’hipòtesi, Ajac sotsarrendava l’escrivania, o bé contractava, a 
l’escrivà Gili.339 

Sembla evident que notari i escrivà de cort, Nicolau Gili i Francesc 
Ajac (i tal vegada també el notari Joan Moles), treballaven en un 
mateix espai físic: l’escrivania de la vila. En un primer moment, 
al llarg del segle xiv, és possible que aquesta escrivania es trobés 
en una casa a l’anomenada plaça Major, en aparent situació de 

que l’any 1405 els consellers de Barcelona mandaron al Bayle de esta villa que 
no permitiese se autenticasen otras escrituras en ella, sino las que firmasen 
y se hiciesen por los Notarios substitutos de Roseta, a Anales..., v. i, p. 110.

337 Hic incipit registro Franciscus Aiach, scribanias cui fuerunt arrendate ad 
quinque annos proxime sequentes et completos; AHS, Fons Notarial, Protocols 
de Francesc Ajac, E 16/2, f. 163r (24.2.1403).

338 Fins al moment també s’ha documentat un altre notari, Joan Moles (el gendre de 
Francesc Ajac) que elaborava llibres propis. Un Ramon Franquesa erròniament 
identificat en l’inventari de sala de l’AHS com a notari, era realment curssorem 
(corredor públic). Molt probablement es tracta del saig Romeu Franquesa (i 
no pas Ramon). Vegeu AHS, Fons Notarial, Protocol sense identificar, E 31/7 
(1403-1404).

339 A banda de la nota precedent, a partir de la qual es deduïa que l’any 1403 
ambdues oficines foren arrendades a Francesc Ajac (vegeu la transcripció 
a la nota 337), hi ha un segon indici revelador sobre el caràcter subaltern 
de Gili. Si Gili fou l’escrivà de cort habitual, en el registre que hem editat, 
Francesc Ajac intervingué com a escrivà —com a autor— en 24 actes (d’un 
total de 556, el 4 %). Són documents de naturalesa variada: lletres (5), empares 
(4), dipòsits (2), imposicions de penes (2), crides públiques (2), sentència (1), 
clam (1), confirmació i privilegis (1), llicència (1), manament (1), inquisició 
(1), obligació (1), manlleuta (1) i un document sense identificar. A més, en cinc 
documents, Ajac hi fou identificat directament com a notari i escrivà de la 
cort. Vegeu AHS, AMH, 2591/1, f. 27v-28r (10.12.1401); f. 45r-45b (30.5.1402); 
f. 75r-75v (10.4.1403), i f. 77v (foli solt) (2.6.1403). 
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provisionalitat.340 Tanmateix, sabem que les coses canviarien a partir 
de l’any 1406, quan Pere Rosseta adquirí una casa o obrador a la vídua 
de Ramon Sabater, àlies Nofre, per la notable quantitat de 30 l.341 Al 
mateix moment, Rosseta demanà autorització al senyor de la vila 
per poder edificar dos pilars de pedra davant d’aquest obrador, que 
sostindrien un cobert alçat per tal que oficiales et gentes que venient 
ad dictas scribanias possint stare ‘a cubert’ et possimus ibi tenire 
curiam.342 Si no havia estat així abans, les escrivanies i la mateixa 
cort es trobarien ara en un sol espai físic (que era un immoble ubicat 
al nucli comercial i administratiu de la vila).343

Aquesta secció ha permès completar el quadre esbossat en el primer 
capítol. S’han descrit les principals figures que exercien la jurisdicció, 
destacant que algunes de les més importants (lloctinent del batlle, 
escrivà de la cort) no eren directament elegides per la senyoria titular. 
També s’han apuntat algunes notícies inèdites respecte a l’actuació del 
procurador general (el representant de Barcelona en els seus dominis): 
el procés de fiscalització o de purga de taula sobre els altres oficials 
organitzat per aquesta figura, i també el procés d’organització del 
sagramental. En darrer terme, s’ha abordat des d’una nova òptica 
l’intricat sistema d’arrendaments i cessions de les escrivanies, un 
tema que ja havia rebut l’atenció de la historiografia local. 

2.3. El govern municipal de Sabadell en el context 
del domini jurisdiccional de Barcelona (c. 1400)

En l’apartat dedicat a la figura del lloctinent del batlle d’aquest 
mateix capítol s’ha indicat que, en el procés d’elecció de jurats i 

340 AHS, Fons Notarial, Protocols de Francesc Ajac, E 16/2, f. 51r-52r (7.5.1401). 
En un document datat el 20 de febrer de 1406 s’indica que l’escrivania de la 
vila es trobava a l’obrador del difunt Joan Font. Vegeu AHS, Fons Notarial, 
Protocols de Joan Moles, E 18/1, f. 40r-40v (20.2.1406).

341 El domini directe de l’immoble pertanyia a un tal Bernat Bonet. Vegeu AHS, 
Fons Notarial, Protocols de Joan Moles, E 18/1, f. 75r-76v (22.8.1406).

342 AHS, Fons Notarial, Protocols de Joan Moles, E 18/1, f. 73v (1.8.1406).
343 Per una data més avançada (1423), Bosch i Cardellach parla encara d’un nou 

obrador comprat a Margarida Esmenart per a ser utilitzat com a escrivania. 
Vegeu A. Bosch i Cardellach (1991), Anales..., v. i, p. 118.
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de consellers de la vila, la senyoria jurisdiccional hi tenia un pes 
significatiu. Hem descrit com els oficials al servei de Barcelona 
presidien les reunions i sancionaven els acords. D’altra banda, en 
el capítol 1 s’ha evidenciat també que l’assemblea de veïns usava 
habitualment l’escrivania de la cort jurisdiccional per a registrar-hi 
els compromisos i la correspondència. En aquest sentit, s’apunta que 
el govern urbà i la universitas (universitat) de Sabadell a inicis del 
segle xv no eren encara institucions autònomes. Els jurats apareixen 
certament condicionats per la potència i la infraestructura de la 
senyoria jurisdiccional (la ciutat de Barcelona) i, tal com veurem, 
també per la noblesa local i les disputes armades que protagonitzaren. 
Si en un treball com aquest, dedicat a l’exercici de la jurisdicció, 
s’aborda el govern municipal és essencialment degut a dues qüestions. 
En primer terme, atenent a aquesta tutela que exercia la senyoria 
jurisdiccional sobre el poder urbà i, en segon terme, perquè als jurats 
de la vila també els podia correspondre una parcel·la de la jurisdicció 
sobre el terme (tal vegada en règim de col·laboració amb els oficials 
de la cort). 

Els òrgans de representació del municipi probablement existien, a 
Sabadell, des d’inicis del segle xiv.344 Malauradament, aquesta etapa 
primerenca està pràcticament mancada d’estudis acadèmics. Sabem 
que al llarg del segle, a la universitat de Sabadell li foren atorgats 
una sèrie de privilegis per part dels diferents senyors que ostentaren 
la jurisdicció. Uns privilegis que sovint eren retribuïts. En aquest 
sentit, aquest òrgan ciutadà tenia certa capacitat d’endeutament i de 
generar recursos. Ara bé, un dels primers reconeixements polítics, 
explícits, de l’existència d’una col·lectivitat amb personalitat jurídica 
es documenta en època del domini de l’infant Martí, quan la vila fou 
instada a participar de les Corts Generals de Montsó de 1382-1384.345 

344 Vegeu Josep Maria Font i Rius (1985), «Génesis y manifestaciones iniciales 
del régimen municipal en Catalunya» dins Josep Maria Font i Rius, Estudis 
sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval, Barcelona: 
Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, p. 591 i també Josep 
Sardá (1867), Guía histórica, estadística y geográfica de Sabadell, Sabadell: 
Establecimiento Tipográfico de M. Torner, p. 21.

345 Tot i que finalment no assistiria a l’assemblea. Vegeu Maria Jesús Espuny Tomàs 
(1991), «L’assistència a la Cort General de Catalunya d’una vila reial: el cas de 
Sabadell (segles xiv-xviii)» dins Les Corts a Catalunya. Actes del congrés 
d’història institucional: 28, 29 i 30 d’abril de 1988, Barcelona: Generalitat 
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Pel que fa al marc cronològic d’aquest estudi, sabem que el règim 
municipial a inicis del segle xv estava format per un cos de tres jurats 
i de dotze consellers, que eren escollits anualment. Els jurats tenien 
funcions executives i representaven el conjunt de veïns, mentre que 
els consellers s’obligaven a prestar consell als jurats (segons la mateixa 
descripció del càrrec, per utilitat de la universitat de la vila i de la rei 
publica346). Periòdicament i amb motiu d’algun assumpte específic a 
tractar, també es convocava el Consell General, que estava compost 
per cada cap de casa.347

El govern municipal s’atribuïa funcions en l’àmbit de les finances 
(emetia crèdit per a saldar les exigències de la Corona348 i gestionava 
la fiscalitat municipal), de les obres públiques (estava al càrrec de la 
construcció i millora de les muralles urbanes i també del proveïment 
d’aigua), de la gestió d’algunes instàncies religioses locals (com ara 
la rectoria de l’església de Sant Feliu349 o el benefici de Sant Nicolau 

de Catalunya, p. 198-207. Abans, l’any 1366, l’assemblea de prohoms havia 
acordat emetre set censals morts per tal de contribuir a la compra de Sabadell 
per part de la Corona. Vegeu la nota 272.

346 Vegeu per exemple AHS, AMH, 2591/1, f. 23r-23v (12.10.1401).
347 Vegeu f. 16r (16.5.1451) a Fundació Bosch i Cardellach (1948), Primer Llibre 

d’Acords del Consell de la Vila de Sabadell, 1449-1472, Sabadell: Publicacions 
de la Fundació Bosch i Cardellach.

348 Entre la documentació notarial que s’ha conservat per a la vila de Sabadell són 
nombroses les actes que testimonien l’emissió de censals morts per part de la 
universitat. Sense ànims d’estendre’ns-hi, vegeu la procura donada a Ramon 
Solà de Barcelona l’any 1391 perquè vengués un censal mort de la universitat 
per un capital de 250 florins [AHS, Pergamins, F-13/707 (18.2.1391)], o també 
dues àpoques de pensions de diversos censals morts, atorgades pel cavaller 
local Pere Rosseta i per Bernat Miralles, sastre de Sabadell, respectivament 
[AHS, Fons Notarial, Protocols de Francesc Ajac, E 16/2, f. 128v (28.7.1403) 
i f. 157r (29.12.1402)]. En el darrer cas, Miralles actuava com a procurador 
del seu fill, el cuirasser barceloní Francesc Miralles, que en el passat havia 
adquirit un crèdit a la universitat de Sabadell a canvi de 27 lliures de capital.

349 Per exemple, sabem que la universitat havia adquirit un notable catàleg de 
llibres litúrgics i també diversos objectes i vestits per als oficis religiosos. 
Eren cedits en ús pels mateixos jurats al rector de la parròquia quan aquest 
accedia a l’ofici. Vegeu sobretot l’interessant inventari —mereixedor d’un 
estudi i d’edició— contingut a AHS, Fons Notarial, Protocols de Francesc 
Ajac, E 16/2, f. 23v-24r (1.7.1402) i també a f. 26v-27r (24.7.1402). Vegeu així 
mateix l’acord dels jurats, l’any 1455, per a sufragar una creu d’argent per a 
l’església: f. 25r (27.4.1455) a Fundació Bosch i Cardellach (1948), Primer 
Llibre. Tot i que no en tenim cap referència per inicis del segle xv, és molt 
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a l’església d’Arraona350) i de la reglamentació i prestació de serveis 
comercials com la carnisseria.351

La dependència de l’estructura de govern municipal respecte al 
senyor jurisdiccional resulta ben evident. Així, els consellers de 
Barcelona, amb motiu de l’elecció d’un nou procurador general, 
advertien els jurats i altres representants urbans dels llocs que 
depenien de Barcelona (i entre aquests, Sabadell) que als seus 
manaments e ordinacions obeesquen e dels dits salaris, emoloments 
e drets acustumats responguen.352 Amb la documentació consultada, 
es poden assenyalar tres àmbits d’intervenció i tutela barcelonina 
sobre el govern municipal. Són tan sols exemples a l’abast, relatius, 
en primer lloc, a l’escrivania, en segon, al procés d’elecció dels 
representants urbans i, finalment, a les competències fiscals de la vila. 

Ja ha estat anteriorment assenyalat: el govern municipal molt 
probablement compartia o usava l’escrivania de la mateixa cort 
jurisdiccional. Les lletres rebudes i enviades pels jurats i consellers 
eren registrades per l’escrivà de la cort, tot i que en darrera instància 
aquest oficial obeïa les ordres del procurador general de Barcelona. 

En segon terme, també s’ha assenyalat el paper del lloctinent del 
batlle en el procés d’elecció de jurats i de consellers, a qui —de forma 
ben significativa— prestaven sacramentum. D’una banda, aquestes 
cerimònies indiquen el grau de subjecció de la universitat respecte 
a Barcelona. Gràcies a les primeres actes del govern municipal que 
s’han conservat (a partir de 1449), sabem també que algunes de les 
reunions deliberatives dels òrgans de la universitat eren presidides 

probable que aquestes tasques, el govern municipal les gestionés intervenint 
en l’obreria parroquial, o gestionant-la directament.

350 Vegeu AHS, Fons Notarial, Protocols de Francesc Ajac, E 16/1, f. 117v-118r 
(8.11.1401).

351 Vegeu AHS, Fons Notarial, Protocols de Francesc Ajac, E 16/1, f. 162v 
(3.5.1402) i AHS, AMH, 2591/1, f. 83r-83v (12.6.1403). La universitat tenia 
també competències sobre la f lequeria, ja que els jurats regulaven el pes del 
pa (vegeu J. Comasòlivas i Font (1997), «Actes inèdites...»). D’altra banda, 
segons A. Bosch i Cardellach (1991), ja l’any 1390 la universitat estava al 
càrrec de l’Hospital de Sabadell. Vegeu Anales..., v. i, p. 105-106. Tot i que 
aquest hospital dels pobres havia estat fundat l’any 1305, la documentació 
consultada de principis del segle xv no ens ha permès trobar-ne cap referència. 
Vegeu V. Farías Zurita (2009), El mas..., p. 227.

352 AHS, AMH, 2591/1, f. 31r-31v (23.1.1402).
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pels oficials jurisdiccionals.353 La capacitat de regir-se mitjançant 
un govern municipal era, en definitiva, un privilegi concedit per la 
senyoria jurisdiccional. 

D’altra banda, la composició del cos de consellers a partir de 1402 
dona a entendre que l’assemblea de ciutadans a la vegada es veia 
condicionada per la baixa noblesa local i les seves disputes. Ja s’ha 
descrit que els documents que assentaren l’elecció de consellers els 
anys 1402 i 1403 reconeixien que cada grup de quatre consellers fou 
designat en funció de la seva pertinença a les dues faccions enfrontades 
en les bandositats entre els Togores i els Requesens.354 Anteriorment, 
almenys l’any 1401, l’elecció de cada grup de quatre consellers s’havia 
justificat atenent a la seva ubicació en la mà menor, mitjana o major, 
respectivament.355 Tal com darrerament ha interpretat Flocel Sabaté 
analitzant el cas sabadellenc, aquesta intervenció podia generar una 
incidència veritable i negociada sobre l’exercici del poder i un reiterat 
pacte d’influències per part d’aquests cavallers bel·licosos.356 

Finalment, una de les eines impositives a l’abast de la universitat 
de Sabadell apareix també com un recurs sancionat i promogut 
per la mateixa ciutat de Barcelona.357 Es tracta de les anomenades 
septimanas (setmanes), un tipus d’impost estrictament local del 
qual encara ens queden molts aspectes per conèixer. Probablement 

353 Vegeu per exemple f. 41r (17.2.1472) de Fundació Bosch i Cardellach (1948), 
Primer Llibre...

354 A més de quatre individus suplementaris que eren considerats neutrals en el 
conflicte (comuns). Vegeu AHS, AMH, 2591/1, f. 57r-57v (3.10.1402); f. 57v 
(3.10.1402), i f. 95v-96r (29.9.1403).

355 AHS, AMH, 2591/1, f. 23r-23v (12.10.1401). Aquesta tornaria a ser la dinàmica 
avançat el segle xv, un cop superats els xocs armats.

356 F. Sabaté (2015), «Regnat de Martí i...», p. 103.
357 Sobre la fiscalitat municipal baixmedieval, vegeu molt especialment Pere Orti 

Gost, Manuel Sánchez Martínez i Max Turull Rubinat (1996), «La génesis 
de la fiscalidad municipal en Catalunya», Revista d’Història Medieval, 7, p. 
115-134; Pere Orti Gost (1997), «La Corona en la génesis del sistema fiscal 
municipal en Catalunya (1300-1360)» dins Manuel Sánchez Martínez, Antoni 
Furió i Prim Bertran i Roigé (coord.), Actes del col·loqui Corona, Municipis 
i Fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana, Lleida: Institut d’Estudis Ilerdencs, p. 
233-278; Pere Verdés-Pijuan (1996), «Les sources fiscales et financières des 
municipalités catalanes aux xive et xve siècles. Le cas de Cervera » dins Denis 
Menjot i Manuel Sánchez Martínez (coord.), La fiscalité des villes au 
Moyen Age (France méridionale, Catalogne et Castille). Étude des sources, 
v. i, Tolosa de Llenguadoc: Privat, p. 163-174. 
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es tractava d’una talla sobre el valor dels béns de cada família.358 
Si no sabem amb precisió què gravava perquè ni les talles ni els 
manifests pels quals es declaraven els béns taxats han estat conservats 
o localitzats—, del mateix nom de l’impost, se’n dedueix que era de 
tributació setmanal.359 Així, en una declaració jurada datada el 1406 es 
recordava que, per tal que càrrecs e deutes pusqua la vila demunt dita 
suportar, els prohoms de Sabadell havien ordenat que cada persona 
la qual dins la vila e terme damunt dits hage béns, pach certs diners 
per setmana segons la valor de aquells.360 

La universitat de Sabadell usava els recursos obtinguts en 
diversos afers, entre els quals les ja esmentades obres dels murs,361 
el manteniment de l’església i la compra d’objectes per a la litúrgia362 
o, sobretot, per a cobrir els interessos de l’endeutament censal. En 
aquest punt cal recordar que el clavari era el principal administrador 
dels fons de la universitat i en gestionava les despeses i els ingressos. 
Aquest oficial passava comptes anualment amb els jurats, un cop 
finalitzat el mandat.363

358 Per una aproximació a la fiscalitat directa d’àmbit local a la baixa edat mitjana, 
vegeu especialment Jordi Morelló i Baiget (1995), «Notes sobre el funcionament 
de la fiscalitat directa a la Baixa Edat Mitjana», Butlletí de la Societat Catalana 
d’Estudis Històrics, 6, p. 61-74; Ídem (1997), «Els impostos sobre la renda a 
Catalunya. Redelmes, onzens i similars», Anuario de Estudios Medievales, 
27/2, p. 903-968.

359 Vegeu un estudi sobre la naturalesa dels manifests a Max Turull Rubinat 
i Jordi Morelló i Baiget (2005), «Estructura y tipología de las “Estimes-
Manifests” en Cataluña (siglos xiv-xv)», Anuario de Estudios Medievales, 
35/1, p. 271-326.

360 AHS, Fons Notarial, Protocols de Joan Moles, E 18/1, f. 40r-40v (20.2.1406).
361 AHS, AMH, 2591/1, f. 84v (19.6.1403). De fet, ja el 1374 la reina Elionor havia 

concedit llicència als jurats i a la universitat de Sabadell per tal de vendre 
censals morts, violaris o productes de renda mixta (amb un topall de 500 s. de 
pensió anual) per tal que continuetis opera menium et vallorum ville predicte. 
Vegeu ACA, Pere iii, Gratiarum 52, reg. 926, f. 207r-207v (27.10.1374).

362 El 3 de setembre de 1403 s’instà el recaptador de les septimanas que amb 
els diners recaptats pagués a Francesc Cadafalc, fuster, allò que li devia la 
universitat per haver construït un faristol per a l’església. Vegeu AHS, AMH, 
2591/1, f. 94r (3.9.1403).

363 Vegeu per exemple el còmput entre els jurats i Guillem Om, individu que 
exercí com a clavari entre l’agost de 1401 i l’agost de 1402: AHS, Fons Notarial, 
Protocols de Francesc Ajac, E 16/2, f. 31v-32v (7.8.1402). Bartomeu Marc fou 
clavari en el període posterior.
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És evident que el que hem esmentat era un recurs fiscal que 
pertanyia a la universitat, la qual, en el període estudiat, designava uns 
recaptadors per tal de recollir les quantitats taxades.364 Els recaptadors 
passaven comptes periòdicament amb els jurats de la vila365 o amb 
el clavari. Ara bé, les setmanes també foren instades i promogudes 
per la mateixa senyoria jurisdiccional. En aquest sentit, tant l’agost 
de 1401 com el gener de l’any següent, el procurador general de 
Barcelona manava pressa a Nicolau Gil, escrivà de cort, perquè li 
entregués les diverses escriptures o manifests de béns efectuats pels 
veïns.366 Ultra això, pocs mesos més tard, el procurador manava —per 
raons desconegudes— als jurats i als seus consellers que non tallient 
septimanas ni en fessin congregar més sense el permís explícit del 
representant de Barcelona.367 La ciutat de Barcelona controlava en 
funció dels propis interessos la recaptació dels impostos municipals 
a Sabadell. 

La implantació d’aquest impost directe apunta al domini de la 
ciutat de Barcelona. Però també —i de nou— a la intervenció de la 
noblesa local en els afers urbans. Si els nobles, com els membres de 
la resta d’estaments, eren obligats a contribuir a les septimanas, l’any 
1406 tenim documentades certes resistències d’aquests a continuar 
essent taxats. Així, per exemple, Joan Togores refusava pagar tot i 
que ho havia fet en el passat, per la qual cosa Guillem Om, un dels 
síndics de la universitat designats per aquest assumpte, demanà a la 

364 Per exemple, en un moment anterior a desembre de 1403, l’ofici de recaptador 
recaigué en un individu anomenat Joan Font. Vegeu AHS, AMH, 2591/1, f. 
105v (19.12.1403). Jaume Riera era el collectori septimanarum el juny de 1403 
[Vegeu AHS, AMH, 2591/1, f. 84v (19.6.1403)] i Berenguer Banyaloca ho fou 
en algun moment abans del setembre de 1405 [AHS, Fons Notarial, Protocols 
de Joan Moles, E 18/1, f. 2v, (21.9.1405)].

365 AHS, Fons Notarial, Protocols de Joan Moles, E 18/1, f. 2v (21.9.1405).
366 AHS, AMH, 2591/1, f. 11r-11v (2.8.1401) i f. 30r (14.1.1402). En el primer cas, el 

notari respongué que el termini concedit per entregar els manifests al procurador 
general era massa curt i que li calia més temps pro habendo acordio super 
predictis. Aquest acord és de difícil interpretació amb la documentació que 
tenim a l’abast. 

367 AHS, AMH, 2591/1, f. 38r (14.3.1402). Aquest fet motivà les queixes dels mateixos 
representants urbans. Una lletra posterior a la prohibició, datada el 24 d’abril 
de 1402, permetia als jurats recaptar l’impost de nou [AHS, AMH, 2591/1, f. 
38r (foli solt) (24.4.1402)].
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cort que se’l forcés a retre les setmanes segons que tatxades són.368 
A més a més, els cavallers Joan Togores i Huguet Requesens, tot 
superant les seves disputes, compareixien plegats davant de la cort 
el 20 de febrer de 1406 per a demanar al lloctinent del batlle que 
aturés les setmanes que novellament han corregudes.369 La noblesa 
local assegurà que podia trobar una manera pus profitosa a través 
de la qual no caldria continuar amb aquesta eina impositiva. Amb 
aquest intent, els cavallers molt possiblement provaven d’establir 
un model impositiu més regressiu, que retornés la major càrrega 
fiscal a les classes populars a través d’impostos indirectes, com ara 
les imposicions.370 Els jurats de Sabadell, trobant-se pressionats, 
renunciaren al càrrec, iniciant-se així una crisi institucional que 
pot reflectir els interessos contraposats entre la incipient burgesia 
local i la noblesa.371

368 AHS, Fons Notarial, Protocols de Joan Moles, E 18/1, f. 40r-40v (20.2.1406).
369 AHS, Fons Notarial, Protocols de Joan Moles, E 18/1, foli solt (20.2.1406). 

Les resistències a pagar d’ambdós grups familiars devien remuntar-se, com 
a mínim, al febrer de 1404 [AHS, AMH, 2591/1, f. 112v (27.2.1404)]. Però els 
cavallers no apareixen a la documentació com els únics agreujats per aquesta 
opció fiscal. L’any 1405 i després d’un llarg plet, la universitat de Sabadell i el 
ciutadà de Barcelona Nicolau Bruch arribaven a un acord pel qual el segon 
pagaria càrrecs, talles e setmanes. Anteriorment, s’hauria negat a contribuir pels 
béns que tenia al terme de Sabadell, tot al·legant un privilegi de ciutadanatge 
com a veí de Barcelona. Vegeu AHS, Fons Notarial, Protocols de Joan Moles, 
E 18/1, f. 28r-28(2)v (28.12.1405).

370 Aspecte sobre el qual, per a Sabadell, tampoc no s’ha dedicat especial atenció 
historiogràfica. Està ben documentat que l’any 1375 Pere iii havia concedit 
a la vila el dret a crear imposicions o cises com a fórmula per a atendre els 
interessos dels censals morts venuts per a pagar la recuperació del domini 
reial sobre el terme. Vegeu AHS, Pergamins, C-1/15 (2.10.1375) i també C-2/27 
(1375). Sobre els impostos indirectes, sabem que l’any 1402 les imposicions de 
les mercaderies foren venudes pel donzell Ramon de Santmenat a Guillem 
Riera i a un segon individu anomenat Francesc, ambdós de Sabadell. Vegeu 
AHS, AMH, 2591/1, f. 49r-49v (1.7.1402). Vegeu també l’arrendament del dret 
de mesuratge et ollarum terrarum e ‘dels caps dels cabrons’ de l’any 1406 a 
AHS, Fons Notarial, Protocols de Joan Moles, E 18/1, f. 45r (6.3.1406).

371 La renúncia dels jurats Pere Sibiula, Guillem Ullastrell i Ramon Dalmau s’efectuà 
de forma ben explícita, censurant la tendència dels cavallers a immiscir-se en 
els assumptes del govern de Sabadell: E nosaltres doncs senyor en batle, pus 
que ells [la noblesa] queren ésser senyors, vos retem les setmanes e renunciam 
a la juraduria, e que de aquí anant non usariam. Vegeu AHS, Fons Notarial, 
Protocols de Joan Moles, E 18/1, foli solt (20.2.1406).
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Mentre Barcelona, àdhuc els cavallers locals, intervenien de ple 
en els afers urbans, la universitat tenia reservada una petita parcel·la 
de jurisdicció, compartida —o més probablement delegada— amb 
el mateix procurador general. Aquesta jurisdicció pot relacionar-
se amb la capacitat de fer complir les decisions emeses pel mateix 
govern municipal; és a dir, la capacitat d’imposar bans o multes de 
tipus administratiu. En aquest sentit, per exemple, es pot entendre 
que el 31 d’octubre de 1401 fossin els mateixos jurats (amb el vistiplau 
sempre amatent del procurador general: ab volentat del dit honorable 
procurador) que instessin a fer una crida pública que prohibia a 
tothom, fos de l’estament que fos, de carregar armes dins de la vila 
de Sabadell.372 Significativament, aquesta crida fou vehiculada a 
través de l’aparell de la cort jurisdiccional, regentada per la ciutat de 
Barcelona.373 El marge d’autonomia de la universitat apareix, per tant, 
permanentment condicionat, especialment en l’esfera de la jurisdicció. 

Tot i que no en tenim evidències documentals, és probable 
que els prohoms locals, com a membres del govern municipal, 
s’encarreguessin de l’acció arbitral en alguns conflictes. Aquesta acció 
podia servir per atenuar o resoldre contenciosos entre particulars 
(evitant d’aquesta manera que arribessin a ser despatxats per la 
cort).374

L’objectiu d’aquesta secció no ha estat el de descriure el 
funcionament del govern urbà de Sabadell a inicis del segle xv, sinó el 
d’intentar interpretar —amb les notícies que tenim a l’abast— la gestió 
de la universitat en el context del domini senyorial de Barcelona. Amb 
tot, cal reconèixer que la ciutat de Sabadell està encara mancada d’una 
monografia que expliqui la configuració dels òrgans municipals a la 
baixa edat mitjana. De l’estudi, se’n dedueix tanmateix que a inicis 
del segle xv el regiment de la ciutat de Barcelona, d’una banda, i la 
pressió de la noblesa en armes, de l’altra, deixaven un estret —si 
es vol, inexistent— marge d’autonomia al govern urbà. Un govern 
urbà que, si bé havia de representar els caps de casa, la menestralia 

372 AHS, AMH, 2591/1, f. 25r-25v (31.10.1401).
373 Vegeu una ordinació similar a J. Comasòlivas i Font (1997), «Actes inèdites...», 

p. 87.
374 Tal com ha documentat per a Cervera M. Turull i Rubinat (1990), La 

configuració..., p. 377 i s.
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i l’oligarquia sabadellenques, actuava pràcticament per delegació 
barcelonina. 

2.4. Una jurisdicció en tensió. Límits i conflictes 

Al llarg de les darreres pàgines s’ha observat que la ciutat de 
Barcelona a inicis del segle xv tenia plena capacitat per controlar 
el conjunt d’institucions jurisdiccionals i de regiment municipal 
a Sabadell. Aquesta percepció hauria de ser matisada per una 
aproximació diacrònica, en què s’analitzés l’evolució del domini 
barceloní i l’enfortiment de les estructures locals d’autogovern al llarg 
d’aquell segle. Exercici que queda fora del nostre abast. Tanmateix, 
ja a inicis de la quinzena centúria, la imatge resulta certament més 
complexa que la que s’ha pogut oferir fins al moment. És ben visible 
que l’imperi barceloní sobre Sabadell es veia contestat tant des de fora 
—des d’espais jurisdiccionals limítrofs— com des de dins, per aquella 
noblesa que antany havia ostentat alguna parcel·la de jurisdicció sobre 
el terme o que, fins i tot, cobejava fer-ho llavors. 

Aquesta no és en cap cas una situació excepcional, sinó la mateixa 
realitat que pot apreciar-se en altres indret del país en el trànsit del 
segle xiv al xv. D’una banda, la districtualització de les jurisdiccions 
—si bé es trobava ja en un estadi força avançat— encara generava 
resistències per part d’alguns grans propietaris. De l’altra, la mateixa 
fragmentació jurisdiccional del Principat en multitud de baronies i 
un exigu espai de reialenc, accentuava la competència entre senyories. 
Com és obvi, a més, els oficials locals no sempre obeïen de forma 
estricta les ordres emanades pels consellers de Barcelona, fet que 
també generava disfuncions. En primer terme, analitzem aquesta 
casuística.

El registre de la cort és curull de fórmules d’acatament (cum omni 
reverentia et honorem...), segons les quals, en aparença, el lloctinent 
del batlle executava de forma obedient les ordres instades pels 
consellers de Barcelona o, en representació seva, pel procurador 
general. Tanmateix, el lloctinent del batlle —figura prominent de 
Sabadell o del territori vallesà— era deutor, alhora, d’altres afinitats 
i compromisos. Cal recordar que era designat pels Callerí, com a 
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batlles naturals, i que, a més, no devia restar al marge de les faccions 
i dels interessos dels grups locals dominants. 

En aquest darrer sentit, resulta il·lustrativa una lletra registrada el 
20 de novembre de 1405 en què els consellers de Barcelona advertien 
el lloctinent del batlle de Sabadell que no posés fre a l’execució ja 
iniciada contra els béns dels tinents del mas Bonet, del terme.375 
Originàriament instats pel veguer de Barcelona, els procediments 
s’haurien incoat perquè Bernat Bonet havia cessat de pagar certes 
pensions de censal mort i havia amenaçat, armat, el representant 
dels prestadors. Els consellers exigien que el lloctinent del batlle 
continués amb els procediments executius i que arrestés el morós i, 
encara, altres individus qui en açó li fahessen valença. Els consellers 
de Barcelona es mostraven proactius a evitar el conflicte amb la 
jurisdicció reial, responsable d’haver instat inicialment la causa. 
En canvi, el lloctinent del batlle hauria defensat la seva posició amb 
la col·laboració de l’oficial del bisbe, que demanava l’anul·lació de 
la causa atenent al fet que Bernat Bonet era clergue tonsurat. Els 
consellers, amb tot, dubtaven d’aquest extrem (car encara que·l dit 
Bernat de Bonet sia coronat, ço que no creem) i apuntaven al fet que 
Bonet rebia tracte de favor del lloctinent perquè en realitat formava 
part de la seva parentela (vós, per gràcia e desordenada favor del 
dit Bernat de Bonet, qui és vostre parent, no havets volguda fer ni 
continuar). Així, els consellers cloïen la missiva advertint el lloctinent 
del batlle que no posés en disputa les ordres rebudes. Li recordaven 
el seu rol com a representant de la jurisdicció barcelonina, en un cas, 
a més, en què els béns dels Bonet resultaven de for e juredicció de la 
dita ciutat, e per consegüent, vostra.376 

L’exemple demostra com el lloctinent del batlle, certament més 
connectat amb els grups locals, podia fàcilment boicotejar les 
demandes d’una senyoria llunyana, atenuant o, fins i tot, aturant 
temporalment procediments executius. L’estructura de domini de 
Barcelona sobre Sabadell, imperfecta, deixava cert marge perquè 
les solidaritats i faccions local incidissin també sobre l’exercici de 
la jurisdicció. 

375 AHS, Fons Notarial, Protocols de Joan Moles, E 18/1, f. 19v-20v (20.11.1405).
376 Una nota final en el document indica que el lloctinent del batlle acceptà l’ordre 

de la senyoria i actuà en conseqüència. 
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L’intent de boicotejar o, fins i tot, d’apropiar-se de la jurisdicció, 
resulta evident en el cas dels senyors territorials —membres de la 
baixa noblesa—, que eren propietaris de masos, terres i famílies. 
El cas dels Togores és altament significatiu. A inicis del segle xv el 
llinatge mantenia la titularitat sobre l’antic feu del castell d’Arraona, 
que ara li era concedit per la ciutat de Barcelona, la titular eminent del 
domini.377 El feu estava integrat en el terme en el qual els consellers 
de Barcelona exercien la jurisdicció (i probablement suposava una 
proporció important de la seva extensió, a l’esquerra del curs del 
Ripoll). Es tractava d’un lot de terres i de masos dels quals els Togores 
obtenien un volum de renda tal que els permetia ostentar forma i 
nivell de vida propis de la noblesa.378 Cal apuntar que per raó d’aquest 
domini també gaudien del forn públic de Sabadell en destret.379 

Els Togores pretenien la jurisdicció, o una part d’aquesta, sobre els 
homes que habitaven en el seu feu i hi tenien possessions. En tenim 
constància mercès a un conflicte que es presentà l’any 1401 entre un 
home de mas anomenat Bartomeu Alzina, d’una banda, i el cavaller 
Joan Togores i el paborde de la parròquia, de l’altra.380 Els dos darrers 
haurien iniciat el plet a causa d’un censal sobre una terra, pel qual 
Alzina no els hauria demanat consentiment. Un cop immers en el 
conflicte, Bartomeu Alzina es dirigí a la cort de Sabadell i presentà 
una ferma de dret (al·legava que, en realitat, ell era aloer). Fos com fos, 

377 Vegeu, per exemple, AHS, AMH, 2591/1, f. 112r (27.2.1404). Sobre els antecedents 
del castell d’Arraona, vegeu Mercè Argemí i Relat (2011), «El castell d’Arraona 
i el lloc de Sant Salvador: una referència documental de 1101-1104», Arraona: 
revista d’història, 24, p. 99-109. Sobre els Togores, vegeu Carlos González 
Reyes (2013), «Encumbramiento de un linaje. Aproximación al ascenso político 
y económico de los barones de Granera entre los siglos xiii y xv », Ab Initio, 
7, p. 65-67.

378 Comptaven amb una clientela armada al seu servei que, per exemple sabem 
que incloïa una sèrie d’escuders [vegeu AHS, AMH, 2591/1, f. 88r-88v (7.7.1403) 
i f. 107v (16.1.1404)] i també alguns castlans o subcastlans, entre els quals hi 
havia els Rosanes [AHS, AMH, 2591/1, f. 76r (28.4.1403)]. Sobre l’organització 
a inicis del segle xv del feu d’Arraona en tres partides o quadres (cadascuna 
de les quals estava regida per un subcastlà), vegeu el Manual de novells ardits 
vulgarment apellat Dietari del Antich Consell Barceloní, v. i, Barcelona: 
Imprempta de’n Henrich y Companyia (1892), p. 99.

379 Un monopoli que en el període estudiat generà conflictes entre aquests cavallers 
i la universitat de Sabadell per la percepció de les imposicions. Vegeu, per 
exemple, AHS, AMH, 2591/1, f. 112r (27.2.1404).

380 AHS, Fons Notarial, Protocols de Francesc Ajac, E 16/1, f. 126v-127r (29.12.1401).
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amb aquesta acció Joan Togores veia lesionada la seva pretensió de 
retenir el dret a jutjar els homes propis o els tinents dels seus dominis, 
raó per la qual defensava que la dita ferma, lo dit Barthomeu, deu fer 
en poder lur e no del dit batlle, per ço com al·leguen que lo dit camp es 
alou llur [dels Togores], e per consegüent ells deuen assignar jutge en 
la dita qüestió, e no lo dit batlle.381 El titular del feu, en conseqüència, 
pretenia detenir la justícia i continuar assignant un jutge en les causes 
entre ell, com a senyor, i els seus homes. Una justícia, per tant, que 
el cavaller concebia com una potestat estretament lligada al domini 
eminent de la terra i dels seus homes.

En canvi, Bartomeu Alzina, amb la prestació de la ferma davant 
de la cort regentada per la ciutat de Barcelona a Sabadell, reconeixia 
explícitament la plena capacitat d’aquesta senyoria per dirimir els 
conflictes arreu del terme. Un reconeixement que sembla majoritari 
a l’empara de la multitud de causes traslladades pels particulars 
a aquesta cort (i posteriorment registrades en el llibre del batlle 
estudiat). De fet, una lletra sense datar, probablement remesa per 
un representant d’Alzina, defensava la potestat de la cort local per 
tractar aquest assumpte tot emprant una sèrie d’arguments jurídics, 
entre els quals la mateixa naturalesa del terme jurisdiccional i també 
el dret de la cort del terme a processar qualsevol dels seus singulars.382

Tanmateix, fins la ciutat de Barcelona era conscient de les 
limitacions d’una estructura de cort sobrevinguda i encara en procés 
d’assentament. Tot i que els consellers de Barcelona podien ser els més 
interessats a absorbir tota la jurisdicció sobre el terme de Sabadell, en 
un exercici de pragmatisme, el febrer de 1402 acabarien reconeixent 
que —en cas que el procurador general dictaminés que l’alou realment 
pertanyia als Togores i al paborde— deixés a aquests usar de lur 
dret segons forma dels Usatges de Barchinona e Constitucions de 
Cathalunya,383 en probable al·lusió a les Constitucions de Cort de 1321 
que havien ratificat certs drets jurisdiccionals als senyors directes.384 

381 ibídem.
382 AHS, Fons Notarial, Protocols de Francesc Ajac, E 17/1, foli solt (s.d).
383 AHS, AMH, 2591/1, f. 32v-33r (6.2.1402).
384 Vegeu Paul Freedman (1993), Els orígens de la servitud pagesa a la Catalunya 

medieval, Vic: Eumo, p. 153 i 190.



L’exercici de la jurisdicció a Sabadell (c. 1400) 145

A la llum d’aquest cas pot concloure’s que mentre que la cort de 
Sabadell habilitada per la ciutat de Barcelona gaudia de la plena 
jurisdicció sobre el terme, els poders feudals del territori seguien 
reclamant —i a voltes exercint amb èxit— petites parcel·les del domini 
sobre els seus homes i masos. 

Com hem vist en el darrer exemple, els Usatges i les Constitucions 
de Catalunya eren reculls de textos sovint invocats en casos de 
conflictes jurisdiccionals. Aquests casos inclouen les disputes que 
enfrontaven la cort de Sabadell amb altres institucions emissores de 
jurisdicció. Anteriorment ja s’ha exemplificat un cas de malfiança 
manifesta entre la jurisdicció reial exercida pel veguer, i la mateixa 
cort de Sabadell, en mans de la ciutat de Barcelona. 

L’àmbit de la jurisdicció reial apareix precisament com un dels 
focus de tensió amb la cort de Sabadell. Tenim documentats alguns 
casos en què ambdues instàncies (jurisdicció reial i cort de Sabadell) es 
disputaven la potestat d’intervenir en plets que afectaven els membres 
de la noblesa.385 Tal com l’any 1405 defensava el donzell Gilabert 
Rosseta davant de la cort de Sabadell, la causa que l’enfrontava amb 
un altre noble havia de ser tractada pel veguer del rei atenent a la seva 
condició de generosus et de genere militari, sive de paraticho.386 Així, 
invocant de nou la compilació de lleis del Principat, afirmava ésser 
de foro domini regie, seu honorabilis vicari sui, et non de foro baiuli.387 

Fins i tot es documenten disputes entre corts jurisdiccionals 
dependents de la mateixa senyoria, la ciutat de Barcelona. L’agost 
de 1402 el batlle de Terrassa, Francesc Gener, enviava una lletra 
al lloctinent del batlle de Sabadell, Pere Comapregona, acusant-
lo d’haver fet pres un home dins de la jurisdicció de Terrassa que 

385 Vegeu, per exemple, AHS, AMH, 2591/1, f. 10r (5.7.1401) o bé AHS, Fons 
Notarial, Protocols de Joan Moles, E 18/1, f. 13v-14r (29.10.1405).

386 AHS, Fons Notarial, Protocols de Joan Moles, E 18/1, f. 13v-14r (29.10.1405).
387 Tomàs Mieres (1621), Apparatus super constitutionibus Curiarum Generalium 

Cathaloniae (collatio secunda), Barcelona: Typis & aere Sebastiani a Cormellas, 
p. 53 Vegeu també Jesús Lalinde Abadia (1966), La jurisdicción..., p. 102-107. 
Amb tot, el llibre de cort evidencia que els cavallers no tenien inconvenient 
a tractar la majoria dels seus plets (tal vegada de naturalesa civil) a la cort del 
batlle local.
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era responsable de diversos crims.388 En aquest cas, el conflicte no 
apareixia per la naturalesa de les persones processades —a inicis del 
segle xv ambdues eren corts d’abast local, amb atribucions similars— 
sinó per la usurpació de jurisdicció en territori d’altri. Així, el batlle 
de Terrassa, gràficament, acusava la cort sabadellenca d’estar posant 
la falç en messa stranya i demanava que li fos remès el reu de forma 
immediata.389 Podia estar en joc tant la retribució econòmica derivada 
de la causa com, sobretot, el prestigi simbòlic de processar totes les 
causes i totes les persones dins del propi terme jurisdiccional.

En aquesta secció hem observat que la jurisdicció de Barcelona 
sobre Sabadell, lluny de ser exercida de forma incontestada, estava 
sotmesa a les pressions habituals d’un món feudal dinàmic. D’una 
banda, els oficials de la cort —lligats a les faccions i als grups de 
poder local— no responien del càrrec amb imparcialitat i associaven 
l’exercici de la jurisdicció al benefici particular o a l’interès de classe. 
El cas de Sabadell, vila sotmesa a una senyoria forana com la dels 
consellers de Barcelona, esdevé també una bona talaia d’observació de 
fenòmens fins ara poc estudiats: les pressions dels feudals a l’hora de 
limitar o condicionar l’administració de la justícia, i la interferència 
d’altres corts en defensa de les pròpies competències.

2.5. consideracions finals

Si el primer capítol d’aquest estudi és essencialment un exercici 
descriptiu, fruit de l’anàlisi detallada d’un registre de cort, el segon, 
en canvi, presenta un format més interpretatiu. Malgrat que hàgim 
treballat amb un volum documental força acotat, en aquestes darreres 
pàgines hem procurat defugir de l’impressionisme historiogràfic. Ens 
hem centrat en allò que creiem que pot ser afirmat amb certa seguretat 
atenent a les evidències documentals, sense aventurar gaires hipòtesis. 
Així, reconeixem que la descripció de les figures dels oficials que 
intervenien en la jurisdicció, i especialment la casuística relacionada 
amb el seu exercici, exigiran treballs posteriors. Advertim al lector 

388 AHS, Fons Notarial, Protocols de Francesc Ajac, E 16/2, f. 37r-37v (agost 1402) 
i f. 38r (agost 1402).

389 AHS, Fons Notarial, Protocols de Francesc Ajac, E 16/2, f. 37r-37v (agost 1402).
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que les entomi, tan sols, com a notes introductòries. Amb tot, esperem 
haver obert portes perquè futurs investigadors s’interessin per les 
institucions sabadellenques a la baixa edat mitjana. Tal com s’ha 
apuntat, és particularment necessari abordar el govern municipal, 
insòlitament mancat de bibliografia per aquesta època. Ara, el treball 
presenta diverses notícies inèdites sobre aquest assumpte.

En primer terme, l’anàlisi de l’operativa de la cort jurisdiccional ha 
confirmat allò que havíem començat a intuir en estudis anteriors: es 
tractava d’un procediment administratiu molt pautat, no inquisitiu, 
que deixava marge per a la negociació als contendents. El treball 
contribueix a afinar la descripció d’aquests mecanismes i aferma 
una idea forta: la homogeneïtzació de les corts locals a mesura que al 
Principat es consolidaven estructures estatals i comercials integrades. 
En aquest sentit, els registres de cort de Sabadell fan una contribució 
important a l’estudi de les jurisdiccions locals durant la baixa edat 
mitjana a Catalunya. Uns registres que, a més, permeten comparar 
el nostre cas amb el d’altres contextos europeus pels quals hi ha 
més estudis (entre els quals el cas britànic, que està especialment 
ben treballat). 

S’ha descrit el mecanisme administratiu pel qual els homes i les 
dones, a inicis del segle xv, eren processats en causes civils a la vila 
de Sabadell. Se n’ha destacat l’eficàcia i la funció de la cort a l’hora 
de fer més segurs els intercanvis comercials. Així mateix, en les 
primeres seccions del segon capítol hem fet èmfasi en la capacitat 
de la ciutat de Barcelona per controlar els procediments i els oficials 
(fins i tot aquells que, com el lloctinent del batlle, no eren directament 
elegits pels consellers de la capital). També s’ha apuntat el caràcter 
subsidiari de les institucions de govern local respecte a la senyoria 
jurisdiccional.390 

La darrera part del treball, en canvi, ha afegit més complexitat a 
aquesta descripció. Amb les notícies que tenim a l’abast s’ha tendit 
a matisar l’acció de la cort, destacant aquelles instàncies que li feien 
ombra des de fora (altres senyories jurisdiccionals) i des de dins 

390 La proposta que es fa aquí contrasta amb la de M.J. Espuny Tomàs (1989-1990) 
que defensava que, entre 1391 i 1457, les relacions entre Barcelona i Sabadell 
haurien transitat per una fase d’escassa intervenció («La vila de Sabadell...», 
p. 427).
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(senyors territorials, els mateixos oficials de la cort lligats a les elits 
locals). Si bé el procés de districtualització de la jurisdicció estava 
pràcticament culminat a l’alba de la quinzena centúria, algunes de les 
clivelles del món feudal entorpien l’acció de la cort. Entre les clivelles 
que suposaven un fre a la potestat de la cort cal anomenar, en primer 
terme, els privilegis dels individus que participaven dels plets i que, 
pel fet de pertànyer al clergat o a la noblesa, podien evadir l’acció de 
la cort i acollir-se a una altra instància. També s’ha fet èmfasi en la 
puixança d’altres instàncies jurisdiccionals (per exemple, la justícia 
reial i el veguer), o la resistència dels feudals a cedir la capacitat de 
jutjar els homes propis.

En aquest darrer sentit, al llarg del treball s’ha destacat el paper 
de la baixa noblesa local sabadellenca —els Requesens, els Togores, 
els Rosseta o els Rosanes— com a actius protagonistes de la política 
local. D’una banda, s’han apuntat les seves resistències davant la 
consolidació d’una cort que impartís justícia per a tots els veïns del 
terme, i de l’altra, s’ha evidenciat que també intervenien amb decisió 
sobre els afers propis del govern municipal. 

El present estudi aporta també dades inèdites sobre la forma com 
es conduïen els processos inquisitius, específicament els relacionats 
amb les causes criminals. Creiem que és destacable el repartiment de 
papers entre el lloctinent del batlle (figura lligada al context local i apte 
per actuar com a fiscal públic) i el procurador general (aparentment 
imparcial i que actuava com a instructor de la causa). Un arranjament 
que caldrà comparar amb el d’altres escenaris administrats per la 
mateixa senyoria. La justícia criminal constitueix sens dubte una de 
les assignatures pendents de la historiografia. Creiem que, per la seva 
excepcionalitat i per l’evident caràcter inquisitiu, aquests processos 
recullen de forma més explícita la manera com els particulars —àdhuc 
els individus pertanyents a les classes populars— es relacionaven 
amb la justícia. 

Perquè tot això que apuntem prengui sentit, no només serà 
necessari continuar amb estudis de caràcter institucional com 
l’assajat aquí. També s’haurà d’intentar una prosopografia —un 
estudi col·lectiu biogràfic d’individus i grups socials de la vila de 
Sabadell i del seu terme— que llegeixi en clau social i econòmica la 
relació d’aquests amb la cort. Un estudi que, a la vegada, interpreti 
en aquesta clau les figures dels oficials de la cort. 
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En darrer terme, creiem necessari presentar algunes disculpes. 
De la lectura del treball se’n podria desprendre la impressió d’una 
vila excessivament humil, poc integrada en les xarxes comercials i 
dependent en exclusiva dels designis dels consellers de Barcelona. 
Aquestes idees, especialment la segona, per força han de ser 
imprecises. Som víctimes de l’escassetat de treballs previs sobre 
el Sabadell baixmedieval i del biaix de la nostra font principal 
(precisament, el llibre de la cort habilitada per Barcelona). La intenció 
del treball no era en cap cas posar en entredit la significació de la vila 
en el seu context, sinó descriure una font inèdita i la institució que 
la va generar. Dit això, podem dir que el treball permet exemplificar 
la projecció cap a l’exterior de la ciutat de Barcelona, i a més aporta 
elements inèdits per tal de continuar comprenent la vila de Sabadell 
en el període baixmedieval. 
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Apèndix 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 claudàtors.

 – Les repeticions o errades per part de l’escrivà s’indiquen entre 
parèntesis.

 – 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 en els catalans les unitats monetàries 
han estat abreviades de la següent manera: l. = lliures; s. = sous; d 
=diners; b. = barcelonesos o barceloneses, excepte en els casos en 
què 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. El punt volat s’usa per separar formes que es troben juntes 
però que actualment es consideren unitats diferents, i també elisions 
que actualment no tenen representació gràfica.

 – Les institucions governatives i del dret van en majúscula.
 – 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. 
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 – Els articles ça, sa, çes i ses i les contraccions des, dez i deç s’han 
aglutinat als cognoms i topònims que precedeixen.

 – Les particularitats del text o del foli, text ratllat o notes dorsals, 
s’indiquen amb nota a peu de pàgina.
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1.
Clam [1401, novembre, 28] 

AHS, AMH, 2591/1, f. 26r
1Die veneris, XVIIIª novembris anno predicto.
Marchus Lena, civis Barchinone, presentavit se coram venerabili Antico 

Esmenardi, locumtenente baiuli Sabadelli, pro \salario sibi debito ut dixit 
de/ quodam censuali mortuo2 in quo Bernardus Boneti, parrochie Sancti 
Ffelicis ville Sabadelli, est fideiussor, quodque censuale vendidat Nicholaus 
Prat, quondam, reiolerius Barchinone, Ffrancisco Lena, iureperito civi 
Barchinone.

1.  Al marge esquerre, anotació: VI d. 2. Al text, anul·lat mitjançant una ratlla: q.

2.
Reclam [1402, febrer, 18] 
AHS, AMH, 2591/1, f. 35r

||35r Die et anno proxime dictis, comparuit Iacobus de Trileiis, de villa 
Sabadelli, qui fecit secundam querelam, sive renclams, contra Franciscum 
Torrents, ville Sabadelli, de viginti s., salvis et residuis, de pensionibus 
cuiusdam censualis mortui pensionis viginti s.1

1.  Al text, anul·lat mitjançant una ratlla: cuiusdam censualis mortui. 

3.
Empara [1402, febrer, 25] 
AHS, AMH, 2591/1, f. 35r

Die sabbati, XX quinta mensis febroarii, anno predicto.
1Romeus Safranquesa, sagio ville Sabadelli, dixit et retulit se \emparase/ de 

mandato venerabilis Guillelmi de Torrentibus, locumtenentis baiuli in villa 
Sabadelli et termino castri de Rahona per venerabili Geraldo de Callerino, 
baiulo naturali dicte ville pro honorabili civitate Barchinone, domina dicte 
ville, ad instantiam Bartholomei Villanova, parrochie Sancti Vincenti de 
Ionqueris, Petro Crestia, de et super omnibus denariis et raupis que sunt 
in hospicio dicti Petri Crestia.

1.  Al marge esquerre, anotació: II d.
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4.
Fadiga de penyora [1402, abril, 4] 

AHS, AMH, 2591/1, f. 38r

Romeus Safranquesa, sagio ville Sabadelli, dixit et retulit se, de mandato 
venerabilis Marchi Turelli, procuratoris generalis civitatis Barchinone, ad 
instantiam Bartholomei Ferrarii, sartoris ville Sabadelli, dedisse decem 
dies Iacobo Riera, super quodam pignore facta Iacobo Riera, ville Sabadelli.

5.
Empenyorament [1402, desembre, 29] 

AHS, AMH, 2591/1, f. 65r

Die veneris, vicesima nona mensis decembris, anno proxime dicto, 
fuerunt1 facta pignora Petro Sola pro quadraginta sex s. et sex d., ad 
requisitionem Guillelmi Vicens, qui presentaverat quandam litteram 
venerabili Petro de Comapregona, locumtenenti baiuli in villa Sabadelli, 
per Iacobum Socarrats, sagionem dicte ville, de mandato dicti venerabilis 
locumtenentis baiuli, vigore2 dicte littere quam venerabilis Petrus Sesdeus, 
licentiatus in3 decretis canonicus et officialis Barchinone, misserat. 

1.  Al text, anul·lat mitjançant una ratlla: facte. 2. Ídem: cuiusdam littere. 3. Ídem: legibus.

6.
Encant públic [1402, agost, 2] 

AHS, AMH, 2591/1, f. 51r

||51r II die augusti, anno predicto. 
Iacobus Soquerrats, sagio ville Sabadelli, retulit se mandato honorabilis 

Marchi Sarovira, pocuratoris generalis civitatis Barchinone, vigore retroclami 
supra proxime continuati, pignorasse et vendisse bona infrascripta dicti 
Guillelmi Sallent, ut sequitur:

Primerament, III quarteres de forment que vané encantant a·n Jacme 
Citjar de Sabadell, axí com a més donant, a raó de XVI s. II d. la quartera.

Ítem, al dit Jacme Citjar, III quarteras e mige d’ordi, a raó de VIII s. II d.

Ítem, al dit Jacme Citjar, II quarteres e mige de avena, a raó de VI s. VI d.
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Ítem, I bota de fusta grossa, de tenó de I caffís, al dit Jacme Citjar, per 
preu de XXXIII s. 

De les quals quantitats, foren pegats al mesuratge, per son dret, I s. I d.

Ítem, al scrivà per son dret, II s.

Ítem, al dit sag, per son dret, II s.

Ítem, al dit Perich Sibiula, procurador dessusdit, fahedor del dit reclam, 
LXXXX s., los quals lo dit Sallent devia al dit fferrer ab scriptura de terç.

Ítem, al senyor de procurador dessusdit, son terç per lo reclam.

Restaren pegades totes les dites coses XV d., qui foren donats al scrivà 
per cercar e dampnar la dita scriptura de terç.

7.
Imposició de pena [1402, novembre, 4] 

AHS, AMH, 2591/1, f. 62r

Item, dictus Perichonus1 Citiar2 imposuit sibi gratis penam decem l. b. 
quod ipse non extrahet nec faciet extrahere a domo dicti Guillelmi Sallent 
aliqua bona, nisi dictam sortem palee. Et obligavit personam et bona. 
Renunciavit et cetera.

Testes predicti proxime. 

1.  Damunt d’aquest antropònim s’hi fa constar el jurament individual mitjançant 
dues ratlles. 2. Al text, anul·lat mitjançant una ratlla: fecit sacramentum.

8.
Manament [1402, desembre, 2] 

AHS, AMH, 2591/1, f. 64v

||64v Die sabbati, secunda mensis decembris, anno predicto. 
Iacobus Socarrats, sagio ville Sabadelli, dixit et retulit se de mandato 

venerabilis Petri de Comapregona, fecisse preceptum Petro Batet, dicte ville, 
a instantiam venerabilis domine Sibilie, uxoris venerabilis Bernardi Rosseta, 
quondam, dicte ville, ut non interet intus domos quas emit a Guillelmo 
de Querchu, usque quo composuerit cum ipsa domina de laudimio sibi 
pertinenti de dictis domibus. 
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9.
Ferma de dret [1402, desembre, 29] 

AHS, AMH, 2591/1, f. 65r

Quibus pi[g]neribus factis incontinenti coram dicto venerabili 
locumtenente baiuli, comparuit domina Eulalia, uxor dicti Petri Sola, 
que firmam iuris super predictis dominis querelantibus, pro dote sua et 
sponsalicio, ut sequitur fecit:

Firmat ius domina Eulalia, uxor Petri Sola, de villa Sabadell, \pro decem 
s. et augmento/ omnibus personis habentibus questionem, petitionem et 
demandam in bonis dicti viri sui. 

10.
Declaració [1403, gener, 8 - 1403, gener, 13] 

AHS, AMH, 2591/1, f. 67v

Dicta die lune comparuit Bartholomeus Ferrarii, sartor, qui dixit sibi 
deberi per custures de I gonella, IIII s.

Item, Guillelmus Deganeti dixit sibi deberi de resta de drap, X s.
Item, dicta die discretus Petrus Vigata, dixit sibi deberi XVIII o XX s., 

poch més, poch menys. 
Item, Iacobus Riera dixit sibi deberi VI s.
Item, Berengarius Descamp denunciavit sibi deberi XXXXIIII s. VII 

[denarios].
Item, Aymericus Fabre, II s.
Item, Guillelmus de Ulmo, III s. VI [denarios].
Item, die XIIIª ianuarii predicti, venerabilis Petrus Rosseta dixit sibi 

deberi IIII quarteria vini. 

11.
Jurament [1403, agost, 9] 
AHS, AMH, 2591/1, f. 92r

Predicti Laurentius1 Geraldi et Iacobus2 Roure, gratis et ex certa scientia, 
convenerunt et promiserunt dicto venerabili locumtenenti baiuli et gratis sibi 
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ipsam penam quingentorum \florenorum de Aragonia/ imposuerunt, quod 
infra tres dies postquam personaliter, vel ad domum, fuerint requisiti, ponent 
et mittent se ipsos in posse dicti venerabilis locumtenentis \eo quia dictus 
honorabilis procurator scripserat eidem locumtenenti de tradendo ipsos 
dicte manuleute/, vel solvent pro pena et nomine pene dictos3 quingentos 
f lorenos auri de Aragonia. Et pro hiis, obligaverunt \se personaliter et/ 
bona. Renunciarunt et cetera. 

Testes: Predicti proximos.4

Die XIIII mensis novembris, anno a nativitate Domini MCCCCIII, 
dicta securitas fuit cancellata mandato5 honorabilium consiliarorum 
Barchinone, facto ut supra contpietur in manuleute supra proxime 
cancellatione. 

1.  Damunt d’aquest antropònim s’hi fa constar el jurament individual mitjançant dues 
ratlles. 2. Ídem. 3. Al text, anul·lat mitjançant una ratlla: quadringentos florenos. 4. 
Document cancel·lat mitjançant traç en forma de M. 5. Al text, anul·lat mitjançant 
una ratlla: dictorum.

12.
Estimació [1402, novembre, 4] 

AHS, AMH, 2591/1, f. 62v

Die sabbati, IIIIª novembris, anno predicto. 
Petrus1 Cardus2 et Iacobus Roure \et Bernardus de Vilanova/, ville 

Sabadelli, retulerunt se mandato venerabilis Petri de Comapregona, 
locumtenentis baiuli Sabadelli, medio iuramento extimasse quandam sortem 
palearum, ordei et frumenti, quam erat in domo Guillelmi Sallent, del barri 
dicte ville, quam extimarunt3 valere videre ipsorum triginta s. 

4Perichonus5 Citiar, ville Sabadelli, confessus fuit tenere in comanda 
a dicto venerabili locumtenente baiuli dictos triginta s., promittendo 
tornare incontinenti cum fuerit requisitus. Et obligavit personam et bona. 
Renunciavit et cetera. 

Testes: Laurentius Geraldi et Petrus Salvany, ville Sabadelli. 

1.  Al text, anul·lat mitjançant una ratlla: de Coll. 2. Ídem: v. 3. Ídem: de viginti quinque 
s. usque ad triginta. 4. Al marge esquerre, anotació anul·lada mitjançant una 
ratlla: Item. 5. Damunt d’aquest antropònim s’hi fa constar el jurament individual 
mitjançant dues ratlles.
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13.
Distribució [1403, octubre, 30] 

AHS, AMH, 2591/1, f. 97r

Die martis, XXX octobris, dicti anni. 
Venerabilis Petrus Rosseta, predictus, deposuit in posse dicti venerabilis 

Petri de Comapregona, locumtenentis baiuli, dictos CXXX s. pro precio dicti 
muli per ipsum die presenti empti, quos dictus venerabilis locumtenens 
baiuli confessus fuit recepisse, presentibus testibus Petro Cardus et Michaele 
Sesoliveres, ville Sabadelli. Quos CXXX s. predictus Raymundus Dalmacii, 
recepit et confessus fuit recepisse a dicto venerabili locumtenente baiuli, 
presentibus proxime dictis testibus, videlicet, CXII s. VI [denarios] pro 
rata dicte comande. Et residus XXII s. VIIII d. pro missionibus, videlicet:

Al batlle, V s. VI [diners].

Ítem, al sag per vendre, II s. II [diners].

Ítem, al scrivà, per la venda, II s. II [diners].

Ítem, al scrivà, per I letra de X dies, qui anà a Castellar, II s. 

Ítem, al sag per portar la letra a Castellar, II s.

Ítem, de registrar la dita letra a Castellar, e al sag de Casteller, I s. 
IIII [diners].

Ítem1, de imposició, I s. I [diner].

Ítem, a·n Pere Bruch, per stable e provisió del mul de X jorns, V s. 

Ítem, al scrive, per lo depòsit, I s. 

Ítem, per scriure la present distribució, VI d.

1.  Al text, anul·lat mitjançant una ratlla: Die sabbati VI octobris anno predicto.

14.
Sentència [1403, desembre, 1] 

AHS, AMH, 2591/1, f. 104r

 1Jo, en Pere Pellicer, jutge asignat per vós honrat batlle de la vila de 
Sabadell en la qüestió que davant mi és posada de paraula2 entre lo 
discret en Bernat Bou prevera e benificiat en la esgleya de Sent Faliu 
de la dita vila3, d’una part, e en Berenguer de Banyelocha, de la altra, 
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sobre les messions fetes de XIIII s. per lo dit en Banyalocha per vigor d’un 
censal mort que lo dit Bernat Bou fa al dit Berenguer de Banyalocha; 
perquè vydes les rahons de cascuns, consell a vós dit honrat batlle que 
los dits XIIII s. deposats per lo dit en Bernat Bou en poder vostre, axí 
com a batlle de la dita vila4, deliurets ho donets al dit Berenguer de 
Banyalocha per ço com és tengut lo dit Bernat \segons/ la forma del 
contracta del dit censal, a totes les messions fetes per lo dit Berenguer, 
axí davant lo5 oficial del6 reverent bisba de Barcelona, com davant vós, 
per diverses requestes fetes per lo dit Berenguer de aver so qui degut 
li era de penssió ho penssions del dit çensal, no contrestant que fos 
al·legat per lo dit Bernat Bou que no era tengut en aquelles fetes per 
lo dit Berenguer, davant vós com no fosets son ordinari, com aparega 
aver consentit en vostre juy per lo despòsit que fet7 \ha/ lo dit Bernat, 
en poder vostre. E sia cert aparer les8 messions esser fetes del[s] dits 
XIIII s. per lo dit Berenguer Banyalocha, per la dita rahó.

1.  Al marge esquerre, anotació: II s. 2. Al text, anul·lat mitjançant una ratlla: so. 3. 
Ídem: […]. 4. Ídem: di. 5. Ídem: dega. 6. Ídem: b. 7. Ídem: avia. 8. Ídem: dites.

15.
Remissió de pena [1404, gener, 16] 

AHS, AMH, 2591/1, f. 107v

Item, dicta die, dictus honorabilis procurator, fecit \nomine predicto/ 
remissionem generalem universitati ville Sabadelli et termini castri de Rahona 
et singularibus de eadem, de omni penis civilibus peccunariis in quibis dicta 
universitas et singulares earumdem, usque in hunc diem tenerentur.

Testes: discretus Petrus Vigata, presbiter, et venerabilis Raymundus 
Sarovira, civis Barchinone. 

16.
Obligació [1404, març, 22] 
AHS, AMH, 2591/1, f. 114r

Venerabilis Uguetus de Raquesens, domicellus domiciliatus in villa 
Sabadelli, obligavit se venerabilibus curie et1 baiulis Sabadelli, et solvere 
promisit, sub pena tercii, venerabili Petro de Comapregona, locumtenenti 
baiuli in villa Sabadelli pro2 venerabili Geraldo de Callerino, baiulo naturali 
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dicte ville et termini castri de Rahona, pro insigni civitate Barchinone, 
domina dictorum ville et castro et termini eorumdem, viginti quatuor s. 
monete Barchinone de terno, dicto venerabili Petro de Comapregona, ut 
baiulo dicte ville, scilicet, in primo venturo festo nativitate Domini. 

1.  Al text, anul·lat mitjançant una ratlla: p. 2. Ídem: insign.

17.
Dipòsit [1404, abril, 24] 

AHS, AMH, 2591/1, f. 116r

Item, dicta die comparuit Petrus Bruch, ville Sabadelli qui deposuit in 
posse venerabilis Petri de Comapregona, locumtenentis baiuli, quandam 
taceam argenti deauratam, pro quodam deposito quod Bartholomeus March 
tenebat de septem l. debitis per discretum Bartholomeum Stapera.

18.
Crida pública [1401, maig, 7] 

AHS, AMH, 2591/1, f. 6v

Die lune, VIIª madii, anno a nativitate Domini MCCCC primo, fuit facta 
sequens preconitzatio per Romeum Safranquesa, de mandato venerabilis 
Antichi Ermenardi, locumtenentis baiuli in villa Sabadelli, ut retulit:

Ara hoyats, que us1 fa hom a saber per manament (per manament) 
dels senyors, que tothom respona de les rendes del camerer de Sent 
Cugat al dit camerer o a qui ell volrà, e no a altra, sots pena de X l. b.

1.  Al text, anul·lat mitjançant una ratlla: \dit/.

19.
Manlleuta [1401, setembre, 30] 

AHS, AMH, 2591/1, f. 18v

Petrus Cardus et Raymundus Dalmacii, minor dierum, ville Sabadelli, 
manulevarunt1 \a venerabilibus curia et baiulis Sabadelli, Anticum Cardus, 
filium dicti Petri Cardus/. Et promiserunt ipsum \non tonsuratum, 
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nec guidaticum, nec acordatum/ tornare infra quatuor dies postquam 
personaliter vel ad domum fuerint requisiti vel alter eorum fuerit 
requisitus, \vel solvere pro pena quinquaginta l. b./. Et pro hiis complendis 
et attendendis, uterque eorum insolidum et pro toto, obligant personam et 
bona. Renunciantes et cetera.2 

Die sabbatti, XIIII ianuarii, anno a nativitate Domini MCCCCII, dicta 
manuleuta fuit cancellata mandato honorabilis Petri Oliverii, procuratoris 
generalis in locis et villis que insignis civitas Barchinone possidet in 
Cathalonia, eo quia dictus Anticus tornavit3 in posse dicti honorabilibis 
procuratoris, presentibus testibus Guillelmo Marquet et Antico Esmenardi. 

1.  Al text, anul·lat mitjançant una ratlla: ab honorabilis Petrus Oliverii, procuratoris 
generali in omnibus locis et villis que […] honorabilis civitas Barchinone possidet 
in Cathalonie principatu, Anticum Cardus, filium dicti Petri Cardus. 2. Document 
cancel·lat mitjançant traç en forma de M. 3. Al text, anul·lat mitjançant una ratlla: 
et posuit.

20.
Seguretat [1402, novembre, 21] 

AHS, AMH, 2591/1, f. 63v

Die martis, XXI novembris, anno predicto. 
Ffranciscus1 Pug, oriundus civitate Barchinone, promisit gratis et \fecit/ 

sacramentum et homagium venerabili Petro de Comparegona, locumtenenti 
baiuli Sabadelli, quod non exiet terminum Sabadelli et castri de Rehona, sine 
sui licentia. Et obligavit inde personam et bona. Renunciavit iuri et cetera.

Testes: Raymundus Sesarenes et Iacobus Soquerrats, ville Sabadelli. 

1.  Damunt d’aquest antropònim s’hi fa constar el jurament individual mitjançant 
dues ratlles.

21.
Guiatge [1403, juny, 30] 
AHS, AMH, 2591/1, f. 86r

||86r Die sabbati, ultima mensis iunii, anno a nativitate Domini Mº CCCCº 
tercio. 

1Nos Petrus2 de Comapregona, locumtenens baiuli in villa Sabadelli 
et termino castri de Rahona pro venerabili Geraldo de Callerino, baiulo 
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naturali dictorum ville et castri et termino eorumdem pro insigni civitate 
Barchinone, domina dictorum ville, castri et terminis eorumdem, ex certa 
scientia nomine et auctoritate dicti offici quo fungimur, per nos et omnes 
alios officiales dicte civitatis, bona et fide et sine omni engano, fraude et 
maximatione, guidamus et assecuramus vos Raymundum Font, filium 
Guillelmi Safont, villa de Terracie, cum omnibus bonis vestris, de omnibus 
criminibus et excessibus de quibus sitis seu fueritis inculpatus sive sitis 
culpabilis sive non.

1. Al marge esquerre, anotació: I s. 2. Damunt d’aquest antropònim s’hi fa constar el 
jurament individual mitjançant dues ratlles.

22.
Llicència [1403, agost, 9] 
AHS, AMH, 2591/1, f. 92v

Dictus venerabilis locumtenens baiuli, dedit licentiam dicto Laurentio 
Geraldi, quod non obstante quadam promissione seu securitate per ipsum 
facta honorabili Marcho Turelli, procuratori generali predicto, cum pena 
centum l., VIª die augusti1 presentis, exeat domum sive hospicium d’en Janer, 
cum dictus honorabilis procurator eidem locumtenenti, ut dixit, scripsisset 
sua littera ut ipsum Laurentium et dictum Iacobum traderet manuleute. 

Testes: predicti proxime.

1. Al text, anul·lat mitjançant una ratlla: anni.

23.
Llicència d’obres [1403, setembre, 29] 

AHS, AMH, 2591/1, f. 95v

Die sabbati, XXIX septembris, anno predicto. 
Venerabilis Petrus de Comparegona, locumtenens baiuli Sabadelli, 

contulit licentiam Bartholomeo1 \Ferrari/, sartori ville predicte, quod impune 
et sine2 pene incursu, possit ponere et ficare duos estalons et remada o canyís 
o estorada coram hospicio suo, sine periudicio alieni. 

1. Al text, anul·lat mitjançant una ratlla: Tornerii. 2. Ídem: licentia.
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24.
Elecció de consellers i jurats de la universitat  

[1401, octubre, 12] 
AHS, AMH, 2591/1, f. 23r-23v

||23r Die mercurii, XIIª octobris, anno predicto. 
Honorabilis Petrus Oliverii, procurator generalis in locis que insignis 

civitas Barchinone possidet in Cathalonie principatu, mandavit michi 
Nicholao Gili, notario publico Sabadelli et scribe curie dicte ville pro 
venerabili Petro Rosseta, quod non obstante quod ex ordinatione facta per 
honorabiles consiliarios Barchinone, XII proceres teneantur eligere \seu/ 
eligant iuratos ipsius ville, eo quia propter absentiam1 duorum procerum 
dictorum duodecim, non potuerant in ipsam electionem adesse, nisi X quod 
scriberem ipsam electionem2 factam seu fiendam per dictos X (de) iuratis 
anni presentis qui incepit die Sancti3 Michaelis mensis septembris proxime 
lapsi. Quod preceptum fecit michi, presentibus testibus Raymundo Dalmacii 
et Petro Cabanyes, dicte ville, ac Ffrancisco Pinelli, comoranti cum dicto 
honorabili procuratore.

Dicta die.
Coram venerabili Antico Esmenardi, locumtenente baiuli in villa Sabadelli 

et termino castri de Rehona pro venerabili Petro de Callerino, baiulo naturali 
dicte ville et termini castri de Rehona pro insigni civitate Barchinone, 
domina dictorum ville et4 (et) castri et termini eorumdem, comparuerunt 
Margaritus Riffos, Petrus Copons, Iacobus Canalies, Guillelmus Huyastrell, 
Bernardus Canut, Iacobus Tries, Petrus Malet, Petrus Parets, Anthoni Sisa, 
Petrus Desprat, Matheu Lonch, Ferrer Sibiula, qui fuerunt anno proxime 
transacto consiliarii et proceres dicte ville, et iurarunt ad sancta Dei quatuor 
Evangelia, manibus eorum corporaliter tacta, quod ipsi bene et legaliter, 
postponendo omnem favorem, ranchorem et malam voluntatem ad bonum 
comodum concordiam et conservationem pacis, eligerent tres iuratos qui 
faciant et procurent facta et negocia dicte ville et termini eiusdem, et termini 
castri de Rehona. Qui incontineti, elegerunt in iuratos dicte ville, personas 
proxime sequentes:

Primo, en Guillem Salom.

Ítem, en Jacme Roure.

Ítem, en Pere Compdals.

Qui iurati, incontinenti iurarunt ut moris est iurari per5 iuratos dicte 
ville, ad sancta Dei quatuor Evangelia, manibus eorum corporaliter tacta, 
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bene et legaliter, postponendo totam partialitatem, regebunt et procurabunt 
officium eorum predictum et regent eum ||23v ad totum bonum, comodum et 
utilitatem tocius universitatis dicte ville. Et quod sub virtute dicti iuramenti 
quod prestiterunt, eligent duodecim proceres dicte vile6 ad totum bonum, 
comodum et utilitatem dicte ville et7 rei publice ipsius et comunis eiusdem 
ville. Qui iurati elegerunt pro consulendo eis in negociis dicte ville, qua […]8 
infra istum annum pro universitate dicte ville, personas sequentes, videlicet, 
quatuor de manu maiori qui sunt9 proxime infra sequentes:

Pro manu maiori: Bernardus Salom, Antich Marquet, Bartholomeus 
March, Petrus Cabanyes.

Pro mediocri manu: Raymundus Ferrarii, Bernardus de Deo, Bernardus 
Miret, Gabriel Solerii. 

Pro minori manu: Petrus Ergimir, Michael de Oliveriis, Anticus de Orto, 
Iacobus Gomar.10

Qui proxime dicti consiliari, et quilibet eorum, prestiterunt sacramentum 
in posse venerabilis Antici Esmenardi predicti, quod quocienscumque fuerint 
requisiti pro parte dictorum iuratorum, venient ad consilium cessante 
necessitate corporali, et quod dabuit eis consilium ad totum comodum et 
utilitatem universitatis dicte ville et rei publice ipsius. 

1. Al text, anul·lat mitjançant una ratlla: ipsorum. 2. Ídem: […] per. 3. Ídem: Michaele. 
4. Ídem: termini castri de Rehona pro. 5. Ídem: ipso. 6. Ídem: ad. 7. Ídem: […]. 8. 
Ídem: et sunt infrascriptum. 9. Ídem: proxime sequente. 10. Damunt de cadascun 
d’aquests antropònims s’hi fa constar el jurament individual mitjançant dues 
ratlles, i la forma abreviada iur.

25.
Lletra [1402, abril, 24] 

AHS, AMH, 2591/1, f. 38r, full solt r-v

||38r full solt-r Als jurats he promens de la villa de Sabadell.
||38r full solt-v XXIIII die aprilis, anno a nativitate Domini MCCCCII, 

honorabilis1 Marcus Turell, procurator generalis civitatis Barchinone, 
in civitate Barchinone, dedit licentiam iuratis et probis hominibus ville 
Sabadell, quod possint colligere seu colligi facere viginti septimanas, non 
obstante inhibitione \penale/ eis facta per eum,2 quam licentiam eis dedit 
cum sua littera sita manuscripta tenoris sequentis:

Senyós, seguons he entès, vosaltres vos en (t)ragonats com no podets levar 
les senmanes qui se n·en tallades, so és, LX senmanes. Per que a mi plau 
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que levets les senmanes qui fayien a pashar, so és a compliments de XL 
senmanes, no contrastant lo manament que jo vos avia fet.

Scrit de mà mia, a XXIIII del mes de·brill.

March Turell.

1. Al text, anul·lat mitjançant una ratlla: P. 2. Ídem: q.
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