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Des de la baixa edat micjana la pagesia es doca d'nna organic-
zació fcprcíiencativa, política; la Liniversitat. Aquesta catialitza 
les dificiikats i les aspiracions del conjunt de taniílies habi-
Cants d'un lloc o parroquia. La Liiiivei'sitat está claranient 
diferenciada de la parroquia, si bé la relació entre els dos 
ortíanisrnes es inanté constant i amb contimiades intersec-
cions entre les dues institucions conTiinitáries: b¡ ha llocs on 
la paiTÓquia siipleix l'absencia de la universitat, i en la niajo-
ria de casos, en les petites poblacions, el lloc de reunió a 
rhivern és Tesglésia parroquial o l'espai del cementiri. Lin 
espai conuinitari, i el transvasanient de fons d'iina institució a 
i'akra també és freqüeitt. ÍÍLirant els segies XIV i XV, i espe-
cialment en els primers segies modems, aquesta ore;anitzactó 
comunitaria reafimia la seva penonalitat davant el baró, siguí 
laic, sigLii eclesiástic o encara que siguí el reí, de manera que 
obté iious privílegis que contribueixen a consolidar-la. Es 
per tant, anib la pan'óquia. una/la representació col-lectiva 
de la socictat pagesa abans del decret de Nova Planta. 

Els privílegis constitutius de la universitat 

Sens dubte, e!s primei's privílegis son els que reconeixen el 
dret de retiñió a Tassemblea deis caps de casa i albora siipt>sen 
la dotació de mítjans econoiuics per poder-se mantenir de 
manera autónoma. Aquests privílegis solen anar de manera 
conjunta: sense la capacítat económica no bí ba possíble acttia-
ció ni representació d'aquest d'organisme. La representativitat, 
al seu toni, és potenciada per la presencia deis pagesos en les 
assemblees comunitáries. En origen, i en la maioria de les oca-
siüiis, la convocatoria deis consells generáis de la universitat 
esta relacionada anib la necessitat de fcr Iront a pagaments 
immcdíats, per la qual cosa la reunió de Tassemblea comunita
ria serveix per donar e! consenriment a la creació de censáis, la 
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qual es fa iimb ganintia de tots els veins de la universicac (el 
nom deis quals ñgiira convenientinenc al peu de l'^cte del 
consel!, ja que clls i els seus successors son els fennajicers). Del 
paganient de les pensions ccnsalistes se'ii fa carree la Liniversicac 
deis veíns del lloe. representada pels caps de casa. Entre aquests 
podeni crobar-lii dones vkiues, pero és uii fet poc habitual que 
figurín en les assemblees u;enerals de vei'ns. 

Una vegada !a universitat lia estat reconei^oida, tot i la 
tutela exereida peí baró, té necessicat de disposar d'unes per
sones que mantinguin la represeiitació conrinuada del eos de 
i'encitat, per la qual cosa son noinenats iins oficiáis, amb el 
noni de cónsols o jurats, en nombre nicle reduit: de dos a 
quatre coni a molt. Aqüestes son les máximes magistratures 
del güvem de la universitat. En els segles XVI i XVH, l'elec-
ció s'acQstuma a fer peí sistema de sorts, la insaculació, enca
ra que no lii ha, de monient, una cronología clara de la 
iniposició d'aqiiest procés, que coexisteix amb altres fónnu-
les, com felecció a inés vt:us d'entre els presents a l'assem-
blea general els sistemes de cooptado o els de tipus mixc: 
uns oficiáis poden ser elegits per insaculació. nientrc d'altres, 
a la matebía universitat, ho son a mes veus. 

Es en el segle XVI que la nnive!"sitat comenta a voler des-
lligar-se i reafimiar la seva penonalitat davant el baró. prctén 
reunir-se sempre que vulgui i sense necessiiat dd consenument 
baronial o del seu representant, el barile. La disputa, sovint, 
queda centrada en la presentació per part de la universitat d'una 
dueña o una tema al baró per tal que aquest n'esculJi el batlle; 
és una manera de participar en l'elecció de Tagent senyorial. 
Aixó es converteix en un estira i arronsa amb el baró. Cal 
negociar, sovint. a canvi de diners o de censak que carreguen 
fecononiia baronial i que en la negociado son traspas,sats a les 
universitats. Les negociacions marquen claranient una cronolo
gía que té molt a veure amb les conjnntures generáis, pero 
també amb les pariiculars de barons i d'universitats. Es frc-
qüent, en els segles XV! i XVlí, de ti'obar universitats molt 
caLTegades de censáis, amb una forta cairega impositiva, que en 
els meniorials presentats davant els tribunals i a la maceixa Kcial 
Audiencia sol ser atribuida a les despeses ocasionades amb 
motil! de giieiTcs o transits de soldats, pero que en el fons pot 
ser deguda a processos endegats per augmenüir el grau d'auto-
iioniia. No cal dir que les negociacions poden ser pacifiques, 
pero en el füiis sempre hi plana el possible intenc de les univer
sitats d'eludir la jurisdicció baronial i passar a la jurisdicció reial, 
una amenavii -real o potencial- que juga a favor de la pagesia; 
per tant, els barons, laics i eclesiastics, es cuiden prou que el rei 
no s'avingui a aquests canvis de jurisdicció (i ho tan amb mesu
res legislatives, amb la püsició conti'aria del bra<̂  reial en corts. i 
l'aliani^a del rei amb els bra(;os eclesiastic i militar, com ha 
recordat E. Semí peí que la a les coits de I5K5 i IS^y). 

No hi ha negociació sense pressió, la qual és exercida per 
les dues parts en litigi. SovinCegen els etnpresoiiamenCs de 
síndics durant els processos portats per universitats contra els 
seus senyors i evocats a TAudiencia. Atjuests processos supo-
sen una cárrega fortíssuna per a les universitats, que pot teñir 
una rao de ser si del que es U'acta és de reduir paganients 
feudals o e] delme, pero que no comporta per a les pobla-
cions pageses un rédit immediat si del que es traeca és de 
consolidar l'autonomia del govern de la universitat. Les 
mesures habituáis de la pagedla consisteixen, fora de les vies 
processals, en la insubmissió o el frau, fórmula mes immedia-
ta i eficaí;, en els pagaments a efectuar al baró. La majoria 
deis processos acaben en transaccions. És en les concordies 
on es troben la majoria deis privilegis constitutius de les uni
versitats pageses. Son, per tant, privilegis arrencats, guanyats 
a pols per la Iluita de tots els veVns, o de la majoria. 

Veíns, cases I caps de casa 

Qui acut a les assemblees eonvocades pels magistrats de la 
universitat a toe de campana? Hi son presents tots els veins? I 
qui és veí? Qui té dret d'assistir-hi. d'intervenir-hi i, si cal, 
de votar? Hi ha una veritable «democracia pagesa» a les uni
versitats deis segles moderns? Aqüestes son algunes de les 
qüestions que hem de fomiular si volem entendre la forî a 
d'aquesta universitat de pagesos i també les seves limicacions. 

Quan s'analitza la composició deis ve'íns presents en 
aqüestes assemblees generáis, scgons els temes a tractar, a les 
universitats de la plana empordanesa podeni trobar una 
presencia significativa de veins. pero mai hi és present la 
toialitat de les famílies que, pels fogatges, sabeni ¡.[tic hi ha. 
Es ía difícil parlar de percentatges, pero sabem amb ceitesa 
que no hi son tots. Aixó, pero, no impedeix d'arribar a la 
conclusió que estem Uuny de la redutda representado deis 
vei'ns de les valls pirinenques estudiados fins ara, on les cases 
velles exerceixen el monopoli de la representativitat del con-
junt deis veins: de tet, alia només son veíns els que teñen 
dret d'assisténcia a les reunions, que son les cases velles. Els 
seus drets. pero, no es limiten a assistir i a ser designats per ais 
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carrees del coniú , sino que a torguen els drets d 'entrar ais 

coniunals, foiit básica en unes econoniies que en depeneu 

estrei;5ment. A le.s planes empordaneses, tot i que ek con iu-

nals i els usos i practiques coniunitaris están reguláis per la 

universicat, fa I'efecte que hi ha una niajor representació; en 

tot cas caldrá assegurar una estada a la població per ceñir 

drets, i sobretot aquests serán vedats ;üs de fura. Els de fora 

que t inguin drets de propietat a la universitat -e l s terrati-

ncnts , en la temi inologia de l ' é p o c a - podran gaudir deis 

mateixos drets, sempre, pero, que contribueixin ais «nials i 

carrees de la universicat»: la universitat es constitueix com 

una unitat contributiva, on qui contribueix té dret d'accés ais 

usos i practiques coinunicaries, i qui no ho tii - p e r estar-ne 

exen ip t en disposar de privilegis de ciutadá honra t o de 

familiar del Sant Ofici— en queda exclós. Es habicant del lloc, 

pero sense poder participar del govern de la universitat i, 

molt nienys, de poder gaudir deis usos i béns comunals. 

L'individualisnie agrari suposa un fort cop a les practiques 

comunitaries dirigides per la universitat. La demanda de tanca-

nient de finques en dificulta el fijncionament i la cobcsió. En 

els segles X V ! i XVII podeni trobar univcrsitats que adquirei-

xen cerres desdnades a usos coniunitaris, pero també en troba-

rem que destinen a usos estrictament particular; terres que des 

de sempre s'bavien dedicat a usos comunitaris: sóii fi'eqüents 

els reparciments de comnns per poder acudir ais deutes coji-

trets per les universitats, repartiments de cellons, de poques 

vessanes, entre els babitants d 'un ]loc, repartiments que es tan 

en fijnció de les propietacs existents i que no tan altra cosa que 

mantenir TcstRictura de la propietat existent. Al mateix temps, 

i d'en^'á de 15K5, cotneuí^a a donar-se l'obtejició de bans per 

impedir Tentrada deis altres en les Cerres própies, fet que trenca 

el costuní immeniorial de deixar entrar el bestiar comunitari 

ais rostoUs o a les vinyes una vegada treta la collita. Aqüestes 

practiques porten a qiiestionar la solidaritat deis pagesos babi

tants de la universitat: els interessos particulan son posats en 

primer lloc. I en aixó, cronologies i actívitats agrícoles i rama-

de re s al m a r g e , s e m b l a b a v e r - h i c o i n c i d é n c i e s e i i t r e 

TEmpordá o el RosseUó i les valls del l^allars, d 'Andorra o 

d'Aran. Es amb aqüestes practiques que es posen en evidencia 

les enoniies diferencies en el si de la sociecat pagesa. 

Q u a n t a la participació «política» deis ve'íns en alio que ía 

referencia al goveni de la universitat pagesa, sens dubte beni 

de disdngir entre les valls del Pallars, d'Aran o d'Andün"a i el 

pía giroiií. AJlá son reduits els que teñen drets d ' intervenir-hi 

(i de gaudir deis recursos comunitaris); aquí, sembla que la 

base social és mes amplia {pero no disposem del cens electo

ral per poder saber amb certesa quin és el grau d'abstenció). 

El que sembla ciar i significariu és el fet que el secreiari del 

consell - o . si s'escau, el n o t a n - anota si les decisions s 'adop-

cen per assentiment o amb Tacord «de la major e plus sana 

part deis presents'), i també apunta els nonis deis discrepants i 

les seves motivacions. D e practiques de votació n'bi havia, i 

per aquesta rao les universitats mes poblades volen reduir el 

nombre d'assistents a les assemblees generáis, perqué no les 

poden controlar. Es aquest pas —la reducció deis assistejits- i 

l 'a torgament del poder polític ais consells estrets el que fa 

minvar la representativitat de la universicat, Aixó, pero, passa 

en les universitats niés grans, on, amb Texcusa d'evitar alda-

rulls, es donen processos d'oligarquització i de control per 

part d 'una miñona deis órgans represencatius de govern. 

Peí que ta ais que exerceixen els carrees de govern, c ó n -

sols i jurats, sens dubte hi ha la possibilitat de la reperició de 

noms i famílies. Aquesta és una realitat existenc aiTeu, ja que 

depén sempre deis nonis que figuren a les bosses d'insacula-

ció. L'exsaculació és la darrera part del procés, pero no la 

mes i í i iportant , Alio q u e marca la representat iv i ta t és la 

presencia deis insaculats, i del seu n o m b r e en depenen les 

limitacions. Aixó ha estat prou estudiac peí que fa a mun ic i -

pis gra]is, pero té les seves limitacions en les petices universi

tats, en les quals aquests carrees son poca cosa mes que p ro -

cocoMaris, una cárrega per ais qui els exerceixen. La univer-

sitac, alia on per costum el consell general és convocat habi-

cualmenc, disposa deis aparells necessaris per controlar els seus 

magistrats. l.^e casos de destitució per abusar o exercir amb 

prevaricació el carree se'n coneixen, fet que tant pot ser uri-

litzat com a prova que hi havia abusos, com del fet que els 

abusos eren controlats i perseguics. A la vista d'aquestes sicua-

cions, per a les universitats poc poblades els consols i jurats 

eren, en realitat, uns síndics, uns simples delegats, encaiTegats 

d' imposar alió que el consell havia detenninat . N o cal tornar 

a repedr que no tothoni formava part del consell general. 

Universitats d'unlversltats ¡ diferenciació pagesa 

Fins aquí s"ha donat la imatge d'una universitat estructura

da entorn d'unes institucions de goveni que taciliten el con

trol deis seus agents i que albora, i aLxó cohesiona els seus inte-

grants, han de reafirmar con t ínuamen t la seva au tonomía 

davant deis agents extems i d'altres universitats. Els enfi"onta-

ments entre uníveniitats per delimitació de temies, amb venta-

bles exércits pagesos per defensar els interessos propis davant ía 

universitat veina al dan-ere deis consols, amb aprebensions de 

bestiars, son tan fi'eqüents a les planes com en Uocs de m u n -
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tanya («les guerres oblidades" del Pirineu). Aquesta sitnació 

conviu . pero , anib practiques d'associació d'universiiacs: la 

práctica es liabitiial en valls de muiitanya, on la lógica associa-

tiva té rel;KÍó directa anib l'aprofítamenc deis recursos i les 

estraceLíies per repartir-se'ii cls usos, pero també al pía. Les 

situación^ poden provenir de jnrisdiccions senyorials —aquest 

Seria el cas del conitat d 'Empúries, per exeniple, o del ves-

coiutat de Cabrera, o de la comuna del Camp de Tan-atíona-, 

pero tanibé d'agrupacions reials, com la batllia estreta de Giro-

na, una ag rupado de les universitats sitiiades al voltant de 

Girona, dotades convenientment de cañáis de participació -els 

quatre bracos- i d'una representació estable, com tanibé d'una 

usseniblea general integrada pels síndics representants de les 

respectives universitats que la integren, i amb un punt de reu

nió ÍLxat al convent de Sanl Francesc de Girona, fora muralles. 

Aqüestes agrupacions suprauiiivei"sitaries son, al seu toni, reco-

negudes per part de la Diputació del General, que les utilitza 

per canalitzar el coireu i les ordres que lia de fer ámbar de 

nianera rápida. Aixó es constata, per e.xeniple, quan hi ha 

perills d'epidéniies, quan s'ba de mobiliczar la pobjació per fer 

front a plagues de Uagosta o a exércits eneiiiics, o quan lian de 

J'ecapcar un donatiu o subsidi. Poden baver comenfat per ser 

simples recoUetes en cas de guerra, pero amb el temps s'han 

convertit en veritables universitats d'univenitats, que coordi

nen els seus acles i les seves accions abans de presentar-les en 

^onna de memoria l ais agents senyorials o ais veguers, de 

manera que les seves queixes i les seves rei\'indicacions teñen 

nna base solida, la base que els atorga el nombre de pagesos 

que representen. Es així com la universiLit traspassa els seus 

interessos locáis i limitats i té una projecció general. N o sois es 

preocupen de radminis t ració de la quotidianitat , sino que 

poden teñir una clara projecció cap al general, cap al politic. 

L'habitual, pero, és que aquests or^nisi i ies suprauniversitaris 

nianifestin la seva cooperació quan algún deis associats nianté 

algún plet, de manera que si aconsegueixen imposar els criteris 

defensats, se'n podran servir també ells. Pledejanc una. pledeja 

per les alcres universitats; guanyant una, guanyen totes. 

N o sempre. pero, les universitats actúen com un toi, ni, 

inolt nienys. articulen els seus interessos de Iluita aJiib d'altres. 

Seria en-ar totalmenc si només donávem aquesta visió. Mentre 

aixó passa, a Tinterior de les universitats hi ha profundes 

diferencies entre els seus ve'ins. no sois de classe {jomalers, 

petits emfiteutes, senyors útils i propietaris de teiTcs i J e 

luasos, ciutadans honrats . . .} , que n'hi ha, sino també d ' inte-

rcssos particulars o familiars. Es noten mol t niés els que es 

inanifesten contra els privilegiats i els exempLs a les contr ibu-

cions de la universitat; son casos concguts pe rqué sovint 

teñen una transcendencia q u e depassa els niarges escrictes de 

la institució Í els afectats busquen la sortida ais seus enfronta-

ments per la vía de la fori;:a o, de manera mes civilitzada, per 

la via de la justicia. Queda , pero, tota una altra casuística, que 

difícilnient ha deixat rastre en els documents escrits, si no és 

en els ambits judicials: els conflictes entre particulars per 

niotiu de límits de terres, per entrades de bestiar en tenes de 

conreu , per apropiacions de ribes de rius, de hoscos o de 

ten'es contuuitaries; algunes vegades els banders imposen les 

penes establcrtes peí costum comunitari , altres vegades, pero, 

les rcclamacions passen siniplement desapercebudes i, amb el 

temps, l 'ocupació esdevé un dret de propietat. La individuali-

tíit s'acabara per imposar a la universitat si aquesta no vetlta 

per evifar-ho. L'oposieió de forces sembla baver existit de 

manera soterrada en alguns casos, pero tanibé ha aílui't a la 

superficie en akres ocasions. ¿Es a partir del segle XVl l l que 

rindividualisnie s'imposa a la coMectivitat? Ja n 'hi ha ele-

nients i pistes en els segles anteriors. 

Pere Gifre i Ribas cu mcmbn- ¡h- ¡'Assodtidó 

í¡'¡-!ifum¡i /í/ífii/ ik /c.í Coiiuiiíjia'í Qiwiiiiu's. 
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