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A Vilanova i la Geltrú, la categoria de
vila inclosa dins deis territoris reials deis
monarques aragonesos, a l'Edat Mitjana,
no li pot negar ningú i és «vox populi». ja
que fins i tot els més profans saben que la
Vilanova fou fundada mitjane;:ant una carta-
poble de Jaume 1.No és aquesta la intenció
del present article pero sí que esta rela-
cionat arnb un deis aspectes potser menys
cóneguts de la historia medieval de la vila,
quan aquesta encara es deia Vilanova de
Cubelles i qua n la Geltrú encara no hi
estava unida definitivament. tot i que man-
tinguessin molts trets en comú (com pot
ser l'existencia d'un sol batlle per a les tres
comunitats des del temps de Pere el Ceri-
moniós); aspecte poc conegut, pero no per
aixo menys apassionat, que podríem titular
«la historia de les alienacions sofertes per
la Vila».

Que vol dir aixó d'alienacions? Senzi-
lIament que el carácter reial de la Vilanova
no era definitiu sinó que depenia de la
voluntat de" rei; és a dir que, malgrat els
privilegis e'rnesos per 'cadascun deis reis
segons els quals la Vila havia de ser
perpétuarnent patrimoni de la Corona, a-
quests privilegis estaven sotmesos a con-
firmació cada cop que un rei pujava al tron i
la seva efectivitat depenia de les necessi-
tats -sobretot rnonetáries-e- de la Corona.
I és així com trobem que alguns monar-
ques. sense donar importancia als privi-

,Iegis deis seus avantpassats -i en el cas
del Cerimoniós al privilegi lIiurat per ell
mate ix- en un moment donat, venen els
territoris de la Vila a persones privades,
perdent Vilanova, d'aquesta manera, les
prerrogatives que els suposava la seva
inclusió dins la jurisdicció reial.

La historia concreta de les alienacions
no és l'objectiu específic d'aquest escrito ja
que aquesta pot ser consultada a robra
d'história de la vila de J.A. Garí, on s'ex-
posen els fets i on es dóna una visió global
rnolt concreta deis esdeveniments. A
nosaltres ens interessa molt més veure
quines foren les conseqüéncies d'aquestes
alienacions; les reaccions deis habitants
enfront a elles i quines foren les solucions
adoptades per aconseguir tornar al seu
estatus anterior. (1)

Tot i que el punt essencial del nostre
treball és aquest. potser no sobraría fer un
petit resum de les alienacions sofertes
per la vila, el procés d'aquestes i el seu
resultat final: Jaume I compra la jurisdicció
del territori del castell de Cubelles -dins
del qual hi havia la Vilanova- el 1251 a
Pone;:de Cervera. Durant el regnat de Pere 11
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aquest territori es va mantenir corn a
patrimoni de la corona. Amb el regnat del
seu fill, Alfons 11,va ser venut el 1288 en
alD,fJll) a Gispert de Castellet pel preu de
30.\000 sous. Els habitants de Vilanova van
donar al rei Jaume II -germa i successor
de l'anterior+- 30.000 sous parque els
redimís de la servitud de Bernat de Cas-
tellet (successor de Gispert). Així. Vilanova
torna a ser patrimoni reial. Alfons 111va
mantenir la seva paraula de noalienar-los.
pero no així el seu fill Pere 111,el tresorer
reial del qual va vendre el territori per
30.000 sous a Francesc Destorrent. El rei
va anul.lar la venda per ser contraria als
privilegis i els concedí la possibilitat de
defensar-se amb les armes, sense incórrer
en cap pena, sempre que ell o els seus
successors volguessin violar aquest estat
de coses. El rei, pero, en casar-se amb
Si biLla de Fortiá, va cedir al qerrná d'a-
questa, Bernat, el senyoriu de diversos
pobles, entre ells Cubelles i Vilanova. Mort
Pere 111,i havent pujat al tron Joan 1.el qual
no s'avenia amb la seva madrastra, pren-
gué totes les possessions de la reina vídua i
les lliurá a la seva dona, Violant de Bar, la
qual -un cop vídua- i oblidant la natura-
lesa del dret pel qual posse'ia aquests
territoris, els va permutar amb Guerau
Alemany de Cervelló per la baronia de
Concentaina. Els habitants de la vila no ho
volgueren acceptar i anaren a protestar al
castellá Ferran d'Antequera, el qual els
dona la raó, Mort aquest rei, el seu fill,
Alfons IV, i el noble en qüestió arribaren a
un acord: el Batlle General de Catalurrva
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prendria possessió pervia de segrest de les
3 poblacions -Cubelles, Vilanova i la
Geltrú-; pero aquest estat era anormal i.
per a sortir-ne, els habitants d'aquestes
universitats van aconseguir, el 1418, que
aquesta vila tornés a la corona mitjanc;:ant
el pagament de 20.000 florins. Encara van
tornar a ser alienats els vilanovins del
territori reial, durant el regnat de Joan 11i a
causa de la guerra, pero van tornar a la
corona el 1478.

De tot aquest seguit de fenórnens cal
extreure la idea que Vilariova, entre senyor
feudal i senyorfeudal, pertanyia a la Corona
-encara que en el cas de Violant de Bar
fos sota el regim de domini se.nyorial i
privat de la reina-, cosa que comportava
molts més avantatges per a la Vila que no
pas romandre sota el domini d'un noble
particular. Pero no era només aixo sinó que
la tradició de vila reial que Vilanova tenia
des del seu naixement ja l'havia configu-
rada de manera diferent a una vila nascuda
en un regim senyorial, i el desig de man-
tenir i seguir formant part d'aquesta tra-
dició es pot veure molt ciar en els esforc;:os
monetaris que fan diverses vegades els
individus de la Vilanova per .a poder-se
pagar les redempcions.F!

El fet que Vilanova nasqués com a vila
reial és important, ja que, gracies a les
franquícies que aixó significava, la vila
gaudia d'una situació diferent a la de les de
ti pus senyorial: aquestes franquícies o pri-
vilegis es concedien a lIocs o poblacions
que es repoblaven (cas de Vilanova) o a
ciutats ja existents i freqüentment hom
atorgava un estatut [urldic de lIibertat als
pobladors del lloc i determinades exemp-
cions que els igualaven en una mateixa
condició jurídica, els garantien en la pro-
pietat i el gaudi de les seves terres i
concedien als ve'ins la possessió i aprofi-
tament comunal de les muntanyes, boscos,
aigües, etc.

Els avantatges que aquesta situació els
comportava feien que davant el cas que la
vila passés a mans privades 'i abandonés la
protecció reial, els habitants de la vila
s'esforcessin el rnáxim possible per a tor-
nar-hi: esforc, aquest, que es feia d'una
manera global, tothorn.hi participava. des
deis membres del govern municipal -els
quals poden arribar a adoptar una actitud
de lIuita oberta i total oposició. com suc-
ceeix en el cas de Guerau Alemany de
Cervelló- fins a tóts i cadascun deis
habitants, els quals no dubten en endeutar-
se mitjane;:ant la compra de censals morts i
violaris (compres de censos o rendes, a



pagar perpetuarnent al primer cas i durant
la vida d'una o dues persones en el segon
cas) que els donin la quantitat necessária
per a efectuar la redempció. Amb aquestfet
hom pot adonar-se que la reacció deis
habitants era totalment negativa, la causa
d'aquest fenomen és que les conseqüen-
cies per a ells anaven a ser tarnbé nega-
tives. Quines serien aqueetes conseqüen-
cies? Aixó és el que passarern a veure tot
seguit. (3)

Ourant l'Edat Mitjana. la terra estava
estructurada en senyorius. que a la vegada
estaven dividits en dues categories: els
senyorius de reialenc i els nobiliaris i/o
eclesiástics. Els senyorius de reialenc són
els constitu'its pels dominis territorials del
rei, sotmesos directament a la potestat
regia. Aquests dominis foren els únics
territoris de l'estat subjectats d'una manera
directa al poder del rei i que administraven
els oficials i agents d'aquest. Els senyorius
de la noblesa o església es divideixen a la
vega da en dos grups:

- Per una banda el senyoriu territorial.
on la potestat del senyor sobre els habi-
tants de les seves terres només es fona-
mentava en l'exercici, per part del senyor.
d'alquns drets sobre la gent del senyoriu.
vinculats al senyor per relacions de depen-
dencia económica i jurídico-privada. D'a-
quest poder territorial provenen determi-
nades accions: tota una gamma de pos-
sibilitats derivada de les relacions de de-
pendencia personal o territorial.

- Per altra banda. el senyoriu jurisdic-
cional. on el senyor esta va investit. ell
mateix. d'una jurisdicció ordinaria i de les
facultats de la potestat reial, encara que
ramo no fos en tots els casos amo de la
totalitat de les terres del senyoriu. Aquest
tipus de senvoriu no es fonamentava en el
domini de la terra, sinó en la jurisdicció i
d'altres poders deis quals el senyor estava
investit per concessió del príncep. D'a-
quest tipus de poder també es deriven tot
un seguit d'accions. les quals són molt més
complexes. ja que en virtut de les conces-
sions reqies dejúsisdicció i «immunitat» els
senyors exercien funcions públiques diver-
ses: administració de justícia a la gent del
senyoriu; percepció, en el seu propi profit,
de determinats tributs i gavel.les; nome-
nament d'oficials i agents de la seva auto-
ritat senyorial; control de l'ordre públic;
atorgament de furs o estatuts locals espe-
cials a les localitats deis seus senyorius i,
en relació a aquests furs, intervenció més o
menys important en la designació de jut-

ges. alcaldes i d'altres autoritats deis con-
sells situats als termes deis seus senyorius;
exigencia de la prestació de serveis mili-
tars als homes del senyoriu. tant quan el rei
convocava a les armes com en el cas que el

senyor emprengués expedicions guerreres
pel seu compte; els senyors regien els seus
senyorius rnitjancant oficials i agents pro-
pis i, exceptuant casos especials. els ofi-
cials del poder regi no actuaven ales terres
senvortats.r"

Les característiques del poder són les
mateixes en ambdós casos -senyorius reials
i nobiliaris- pero la distinció hem de
cercar-la en el grau de lIibertat que per-
metia als habitants d'una o altra área estar
sotmesos a un o altre tipus de senyor. La
lIibertat que gaudien els habitants deis
territoris reials és innegable i difícilment
comparable la seva situació a la deis seus
hornónims senyorials; pero no es tracta
només d'una lIibertat jurídica -amb molt
poques diferencies les exempcions i gra-
cies atorgades pels diversos monarques
són iguals a tota l'área deis seus territoris.
tot i que sempre podem parlar de zones
preferides per la reialesa que. pels motius
que fossin. gaudien d'una lIibertat més
gran- sinó també de la lIibertat produ'ida
pel coneixement cert de la lIunyania del
senyor directe. cosa aquesta que no vol dir
que el rei fos un propietari absentista i
descurat deis seus súbdits, pero sí que
permetia unes relacions i una manera de
vida molt més laxa que en el cas contrario
amb el senyor sempre al damunt. tallant
qualsevol tipus d'iniciativa, per molt valida
que fos, per por a perdre les prerrogatives
del seu poder.

Indubtablement. estaven molt més lIi-
gats els habitants de les terres senyorials. i
aixo els nostres avantpassats vilanovins ho
sabien, cosa per la qual s'afanyaven a
romandre o retornar a les mans tolerants i
curoses de la monarquia. i és per aixó que
no els importava perdre fins i tot la camisa
per aconseguir-ho; sense comptarque amb
la tradició de vida franca i privilegiada que
la Vilanova havia dut des del seu naixement
hi casava molt malament la imposició
d'unes formes de vida molt menys rela-
xades i dures que. gairebé. significaven per
als nostres vilatans un aprenentatge sen-
se contrapartida suggestiva que molts d'ells
no estaven disposats a iniciar.

NOTES

(1) Alienacions sofertes per la Vila.

(2) Importancia de néixer com a vila reial.

(3) Senyorius reials, nobiliaris i eclesiásncs,

(4) Llibertat sota la má del rei.
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