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LLUÍS TO PIQUERAS 

TI~~~\ iNy L'OBRA DE JAUME VICENS VIVES les pagines d e 

[ J Jdicades a répcicii medieval ocupen un Uoc destacat. 
-^ Ben especialment els seus estudis sobre el rei Fcrran 

el Catoiic i el conflicte remen9a, a qui va dedicar hona part 
de la seva activitat investigadora. Els seus Uibres i arricies 
sobre el tema son el resultat d'una recerca exhaustiva ais ar-
xius, básicament reíais i municipals. Aixo és especialment 
cert peí cas de la seva fonamental Historia de los remensas (en 
el siglo XV), editada l'any 1945, acompanyada d'abundant 
aparell crític i transcripcions de documents en notes a peu 
de página. I si la primera part es basa en documentació cita
da o publicada per altres autors, Vicens té el mcrit d'haver-li 
donat una nova coherencia. En el scu próleg l'autor assenya-
la que «esta obra será siempre la preferida del que la firma, 
pues a ella se vincula una cantidad tan ingente de esfuerzos 
como ninguna persona, salvo las de mayor intimidad, podría 
imaginarse... Así constituye, junto a otras obras, quizás desti
nadas a obtener mayor resonancia pública y pedagógica, el 
testimonio manifiesto de la voluntad investigadora del 
autor» (1). La historia deis remenees era la culminació 
d'una recerca iniciada ais arxius mes de deu anys cnrere i un 
exponent del seu métode on les dades objcctives havien de 
prendre el relleu ais sentiments. Quan anys enrere havia dc ' 
fensat les seves primeres investigacions, Vicens argüía que es 
limitava a relatar els fets tal com apareixien ais documents 
sense deixar-se endur per idees preconcebudes (2). Aixó no 
vol dir, pero, que els historiadors d'avui segueixin conside-
rant del tot valides les seves conclusions. 

Un altre gran mérit de Vicens és l'intent de fcr compa
tible el rigor científic amb la transmissió d'idees clau que 
poguessin transcendir Támbit deis medicvalistes i arribar a 
un públic ampii. En aquest scntit el seu éxit sembla innega
ble. En estudiar les relacions del rei Ferran II amb els re
menees, Jaume Vicens mostrava com Tactitud del monarca. 

conciliadora i realista, havia permés ais pagesos assolir l'a-
bolició de la servitud, és a dir, la remenea i els mals usos, a 
la Sentencia Arbitral de Guadalupe del 1486. Que un rei 
castellá hagucs estat mes clarividenr que les institucicms ca
talanes era massa per al catalanisme d'un Antoni Rovira i 
Virgili amb qui Vicens mantingué una viva polémica sobre 
aixo. Si d'una banda Vicens insistía en les virtuts d'una re
cerca dcsapassionada (3), de l'altra és evident que de la seva 
historia deis remenees es podicn extreure algunes IH^-ons 
per al present: la gran victoria social pagesa del segle XV 
havia estat possible grácics al pragmatisme, i no a l'extre-
misme del tot o res. Un missatge de moderació que es torna 
a trobar a la seva célebre Noticia de Catalunya. Pero mes 
enllá del debat sobre el paper de la monarquía i les instítu-
cions, l'ámplia difusió de l'obra de Vicens va contribuir a 
popularitzar la idea que la revolta deis remenees hauria aca
bar amb un triomf únic a Europa. La historia refermava el 
legítim orgull deis amos de masos que eren descendents di-
rectes deis remenees medievals. Sens dubte altres autors ha
vien ajudat a bastir aquesta interpretació deis fets, pero cap 
deis seus predecessors havia tingut el resso de Vicens i pocs 
deis seus successors s'hi han acostat. La imatge d'una page-
sia revoltada per defensar la seva Ilibertat és massa bella i 
poderosa perqué els homes del segle XX o XXI no ens hi 
sentim identificats. 

La forî a de la imarge és tal que pot mantenir-se dem-
peus fins i tot quan s'obvia el paper mitjanccr deis reis. Pero 
aquesta és precisament una vía d'análisi que caldria no dei-
xar de banda per a una millor comprensió del conflicte re
menea i la seva resolució. Cinquanta anys després de la His
toria de los Rernensas, els nostres coneixements de les ges-
tions del rei Ferran II i deis seus oficiáis o de les vicissítuds 
deis síndics remenees no han canviat gaire ni és plausible 
que ho facin en un futur immediat. En els darrers temps els 
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historiadors han estudiat mtjlt el funcionament de la mo-
narquia de la haixa edat mitjana i l'evolució de la pagesia, 
pero encara queda molt per fer. Vicens va concentrar les 
seves recerques a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, pero és pt)S-
sible contrastar la informació de les fonts reíais amb les 
fonts locáis, especialment sobre el context cjue hauria d'ex-
plicar el perqué de la revolta i les seves implicacions socials. 

Jaume Vicens va assenyalar que el comportamcnt deis 
reis envers el conflicte remenea no va canviar gaire des deis 
seus inicis i per aqucst motiu és útil analitzar conjuntament 
la política de reis catalans i trastámeres. En ambdós casos 
s'liaurien limitat a fer de mitjancers i a intentar trobar una 
solució raonablc per a les parts, dcixant de banda els seus 
interessos particulars. Tanmateix les primercs noticies tela-
tives a un conflicte específicament remcn9a, i no a proble-
mes socials mes generáis, apareixen en estrcta relació amb 
les intervenciuns deis reis. Les noticies mes antigües que es 
teñen del problema remcn^^a es troben en ducs cartcs del rci 
Joan 1 enviadcs successivament ais papes Climent Vil el 
1388 i Benet XIII el 1395. En elles el rei els demanava, a 
través d'una butUa, que s'alliberessin els remenees deis do-
minis eclesiástics de la Corona. Poc després, Tany 1402, la 
reina María, esposa de Martí 1, va repetir la mateíxa reques-
ta en dues cartes a Benet XIII que ínclouen una celebre dia
triba contra les servituds, identificades com a «cugucia, 
exorquia, intestia et arcina, reemen^a, pendre e maltrae-
tar». Albora la mateixa cort reial buscava arguments a favor 
de la petició. Joan I, l'any 1388, havia demanat al batUe ge
neral que es busques ais seus arxius documentació que aju-
des a demostrar «quel temps de la servitut, en la qual foren 
estrets tots los habitants de Catalunya la veyla,... de pagar 
exorquia, intestia, cogucia e a altres drets, segons les Croni-
ques, es ja passat e a^o deia e cer en lo nostre arcbiu». Peí 
que fa a la reina Maria ens assabentem que havia fet «dispu
tar aquest fet a mestres en theologia», i efectivament els ju-
ristes al servei de la cort oferiren un suport decisiu a les pre-
tensions alliberadores. El gran jurisconsult Tomás de Mie-
res, per exemple, preconitzava la supressió de la servitud i el 
deure del rei d'alliberar els oprimits quan un senyor volia 
oprimir i maltractar els seus bomes (4)-

Pero, de moment, no hi ha cap prova que la monarquía 
actúes pressionada pels remenees, ni tan sois que les seves 
gestíons responguessin a una demanda explícita deis remen
ees. Ni reis ni papes tenien res a perdre amb la supressió de 
la servitud que en tot cas afectaría els ingressos i drets de les 
instítucions eclesíástiques catalanes. En canvi, és evident 
que com a míním els reis hi tenien molt a guanyar. 

Hi havia, d'entrada, la qüestió deis díners. Des de la se-
gona carta del rei Joan I al papa, Tany b395, ja es parla de la 
quantitat que es podría recollir, de 60.000 a 80.000 florins, 
a rao de 4 florins per foc remenea que es repartiríen en dues 
meítats el reí i el papa. Per refutar aquest argument, Jaume 
Vicens recorda amb rao que per ais reis era norma] obfenir 
díners de les seves actuacíons o deis privilegis concedits ais 

seus súbdits, tal com es posa de manífest a les reunions de 
Corts, Pero aixó no significa que els díners no condíciones-
sin les actuacíons polítiques. Per exemple, tot i ser palesa la 
política proremen^a del rei Ferran 11, a les Corts de Barcelo
na de 1481, va acceptar la constítució «Com per lo Senyor» 
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1952). 

Vicens i Vives amh alumnes 
i col-lahoradcns. 

que rcvocava l'anterior aholició deis mals usos d'Alfons V 
(Sentencia ínterlocutoria del 1455), a canvi d'un géneros 
donatiu de 300.000 íliures. La mesura no és poc important 
perqué sembla ser el motiu de la revolta de Pere Joan Sala, 
tres anys mes tard. Malgrat la distancia cronológica és in-
teressant comparar aquesta política amh la que Jaume I va 
desenvolupar molt abans per impulsar les institucions mu-
nicipals. L'actuació d'aquest rei no sembla el resultat 
d'una pressió pt'pular sino mes aviat una iniciativa desti
nada a millorar ía coordinació amb les clits locáis que po-
dien procurar-li diners (5). 

Pero hi ha altres raons a mes de les estrictament crema-
tístiques que justifiquen l'interés de la cort reial per Tallibe-
rament. Jaume Vicens, descartadcs les raons financeres, ex-
plicava l'actitud deis reis en aquests termes: «El interés de 
la monarquía por la causa remensa respondía por lo tanto a 
razones de alto valor moral, a presiones e instancias de los 
propios payeses, y, finalmente, a su posición política frente 
a los señores jurisdiccionales» {6). Ja he expressat els dubtes 
que plantegen les dues primeres explicacions. En canvi la 
tercera pren cada cop mes for^a grácies a les recerques sobre 
l'evolució de la senyoria reial. A Tentorn del 1400 el rei 
Martí I va desplegar grans energies per tal de poder eixam-
plar el seu patrimoni o mes exactament recuperar--lo d'ante-
riors alienacions. Sovint la reintegració al patrimoni reial 
es feia procurant que fossin els mateixos afectats els qui pa-
guessin la indemnització o preu corresponent ais anteriors 
senyors(7). El mecanisme s'asscmhla moltíssim al que es 
proposava per ais remenees, ja que es preveía que aquests 
paguessin una indemnització ais seus senyors per tal d'obte-
nir la supressió deis mals u,s<)s i la remenea. 

El Uigam entre jurisdicció reial i la condictó remenea 
es manifesta des deis orígens. Uany 1202, el rei Pere 1, ne-
cessitat del suport aristocrátic, va acceptar el ius maletrac-

tandi segons el qual cap pagés maltractat o empresonat peí 
seu senyor podía apel-lar ais trihunals reíais. Evidentment 
a les Corts de Cervera del 1202 no hi participaven els pa-
gesos sino els representants deis senyors i el reí a qui inte-
ressava especialment !a part final de la norma i no tant la 
primera, és a dir, la possibilitat per part deis tribunals 
reíais d'interferír en la jurisdicció senyorial (8). Aquest és 
un tema recurrent en el conñicte remenc^a de la haixa 
edat mitjana fins a la Sentencia arbitral de Guadalupe del 
1486. Al seu títol VI s'anuMa el dret esmentat i es reco-
ncix el dret d'apel-lar ais tribunals reíais i ais seus oficiáis, 
amb Tafegit, pero, que es respectaría la jurisdicció civil 
deis senyors: «por esto no entendemos quitar a los dichos 
senyores o séniores ía jurisdicción civil, si alguna tienen e 
les pertenece sobre los dichos pageses». Quan el 1283, 
unes altres Corts van permetre legislar de nou sobre la 
condició remenea ho van fer en el mateix sentít. A la 
constitució «En les terres e Uocs», el rei Pere II es va com-
prometre a no acceptar ningú al seu domini que prévia-
ment no hagués pagat una redempcio al seu senyon Fet 
aíxó el pagés no podía conservar eís seus honors i posses-
sions, i havia d'alienar-los o cedir-los al seu senyor. Per ais 
senyors aíxó darrer també era molt important perqué im
pedia que pagesos instal-lats al domini reial poguessin 
conservar drets ais dominis senyorials. O dit d'una altra 
manera que les tinences deis seus dominis fossin ocupades 
per individus damunt deis quals no tinguessin jurisdicció. 
La residencia en moltes viles i ciutats reíais permetia ad
quirir drets de ciutadania amb relativa rapidesa. Des d'a
quest punt de vista la supressió de la servitud podía repre
sentar un avantatge substancial per al rei. No només desa-
pareixien les través per a Pemigració vers les ciutats i viles 
reíais sino que alhora s'obria la porta a qué suhjectes del 
domini reial tinguessin béns deis dominis senyorials. 
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Hi ha encara d'altres indicis que reforcen la imatgc d'un 
moviment fortament induiT pcls reís, com per exemple l'au-
torització de celebrar reunions i d'escoUir síndics remenees 
amh Túnic i:>hiectiu de rccoUir els diners. Tanmatcix, devia 
ser difícil impedir que a les reunions es discutissin altres 
reivindicacions i, per aixó, els reis teñen tanta cura a vigi
lar-Íes amb oficiáis reíais i a restringir-ne les atribucions. 

Ara bé, hi bagué mai una revolta pagesa? La resposta 
és segurament afirmativa, perqué les mostres del descon-
tentament pages son molt nombroses. No cal dir que entre 
els pagesos l'aboíició de la remenea i els mals usos havia 
de ser ben acollida. El pas a la jurisdicció reial tenia clars 
avantatges que caldrá estudiar. Pero significativament les 
seves demandes i accions no s'aturen aquí. Uany 1416, per 
exemple, un grup de pagesos es disposava a cremar els do-
cuments de la catedral de Girona que conrenien totes les 
seves obligacions envers el bisbe i el capítol (9). El Uibre 
de Vicens conté abundants proves de la insistencia pagesa 
a incloure dins la ncgociació deis mals usos tota mena de 
censos i prestacions, i aixo fins una data tan tardana com 
1485 (10). Vicens tendía a relacionar aquesta extensió de 
les reivindicacions remenees amh una fracció radical del 
moviment representada per Pere Joan Sala, el qual «atizó 
cuanto pudo el incendio de la discordia, con el espíritu fa-
nático y demagógico de los revolucionarios natos» (11). 
Certament en el moment crucial del conñicte sembla di-
buixar-se una divisió en el moviment remenea entre els 
qui negociaven i els qui es resistien a Iliurar els castells 
ocupats. Pero fins i tot el prototipus de remenea moderat, 
Francesc de Verntallat, hauria donat suport en algún mo
ment a la supressió de censos i altres prestacions (12). Per 
tant, des del punt de vista deis remenees no está tan ciar 
que la fi del conflicte hagi estat un triomf (13). 

Alguns treballs recents i encara inédits, com els de 
Rosa Lluch, demostren que segurament els reprcsentants 
del bra^ militar del Principat exageraven quan, l'any 
1462, deien que els mals usos valien tant com un ter^ deis 
predis. Tanmateix la servitud era una font d'ingressos gens 
menyspreable, que es mantenía a l'al^a mentre els censos 
anuals dísminuien com a conseqüéncia de la pesta negra i 
la crisi en general. A mes caldria afegir-hi el problema deis 
masos ronces que ofericn molts mes aMícients ais qui vo-
líen canviar de senyoria o ampliar les seves explotacions, i 
topaven amb els ohstacles que els imposava la redempció. 
Per tant tampoc s'ha de menystenir la importancia de la 
servitud en les rendes senyoríals i en l'organítzació interna 
de les senyories. Pero les recerques del futur probablement 
donaran una imatge mes matisada del plet remenea, plena 
de clarobscurs i potser menys optimista que la que ens 
deixá Jaume Vicens. Aixo no hauria de ser un impediment 
per aprofundir encara mes les nostres recerques. 

Lluís To Figueras és professor rirular 

d'História Medieval de la UdG 
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