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INTRODUCCIÓ

Un dels períodes de la història de Cervera més difícils d’analitzar objecti-
vament és, sens dubte, el que correspon al segle XVIII. I ho és, bàsicament, per
les inacabables controvèrsies que originà un fet singular: l’establiment a la ciu-
tat d’una universitat que substituí totes les altres institucions d’aquest tipus que
hi havia a Catalunya. Amb la particularitat que això es produí després d’una
guerra entre els partidaris de l’arxiduc Carles d’Àustria i els de Felip d’Anjou,
com a rei d’Espanya, que durà des de l’any 1702 al 1714 i que significà per als
catalans no solament una derrota militar sinó, també, la pèrdua d’una bona part
del dret tradicional i de les institucions ancestrals pròpies del país. És compren-
sible, doncs, que aquest conjunt d’esdeveniments encengués les passions
d’aquells que recolliren l’herència ideològica deixada per cada un dels dos bàn-
dols i que hom hagi intentat esbrinar quin era el motiu que havia empès Felip V
a prendre una decisió tan insòlita.

Però és evident que els canvis que es produïren a Cervera al llarg del segle
XVIII no foren solament els ocasionats per la presència a la ciutat d’una institu-
ció universitària sinó que s’hi vingueren a sumar els produïts per un conjunt de
mesures polítiques que començaren amb la promulgació, l’any 1716, del decret
de Nova Planta i que afectaren, en general, totes les poblacions catalanes1

.
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1 Pels fets anteriors al decret de Nova Planta, hom pot veure: DURAN I SANPERE, Agustí, Felip V i
la ciutat de Cervera, Barcelona, Rafael Dalmau, 1963; LLOBET I PORTELLA, Josep M., Cent epi-

Ivs Fvgit, 13-14, 2004-2006, pp. 145-163
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Anem a veure, doncs, algunes de les transformacions que experimentà
Cervera durant aquell segle XVIII, període iniciat amb l’adveniment de Felip V
al tron espanyol i continuat amb el regnat dels seus successors.

1. LA RECEPCIÓ DE FELIP V

Felip V, trobant-se de camí cap a Barcelona, on s’havien de celebrar corts
catalanes, aturà a Cervera els dies 26 i 27 de setembre de 1701. Era habitual
que la vila, com a població reial, tingués l’honor d’acollir els reis que anaven
de pas. Així s’havia fet en ocasions anteriors. Amb tot, en aquella avinentesa, la
rebuda tributada al monarca el degué complaure força, ja que, abans de partir,
volgué ennoblir el paer en cap Ramon de Navés.

En saber les autoritats cerverines que el monarca arribaria a Lleida el dia
24, hi trameteren dos síndics amb un memorial per lliurar al rei, en el qual es
demanava que, aquest, tal com havien fet els seus antecessors, en arribar a
Cervera, jurés els privilegis de la vila. Si bé, de moment, se’ls contestà que
juraria a Barcelona i això valdria per a tot Catalunya, el cas és que els cerverins,
una vegada més, aconseguiren els seus propòsits.

Arribat que fou el dia 26, les autoritats cerverines es dirigiren cap a la
Curullada, on, passat un cert temps, aparegué la carrossa del rei envoltada del
seu seguici. Els paers saludaren el monarca i tota la comitiva es dirigí cap a
Cervera fins a arribar davant la casa on el rei tindria la posada. Després de des-
cansar una estona, el monarca sortí a una galeria i s’entretingué disparant als
coloms i als conills. L’endemà, paers i consellers visitaren el rei, ocasió en què
els fou comunicada la notícia que el monarca havia fet noble el paer en cap
Ramon de Navés. Poc temps després, sortí el rei, cosa que fou aprofitada per les
autoritats cerverines per donar-li les gràcies i, de passada, per demanar-li que
jurés els privilegis de Cervera.

Posteriorment, es dirigiren tots a l’església de Santa Maria, on el rei adorà
la Vera Creu i oí la missa. Acabada la celebració, li fou portat el reliquiari del
Sant Misteri, el qual també fou adorat pel monarca. Poc després, s’atansà el duc
de Medina Sidònia a Felip V i li digué algunes paraules a l’orella, les quals la
resta dels presents no entengueren. Hi hagué uns moments d’expectació, però
aviat se suposà el que li havia dit, ja que immediatament li portaren el missal de
l’altar i el posaren obert davant d’ell. A continuació, el rei féu els dos juraments
de rigor: el d’observar les immunitats eclesiàstiques i el de respectar els privile-
gis, usos, pràctiques i consuetuds de la vila.
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sodis de la història de Cervera, Lleida, Diputació, 1992, pp. 161-172. D’aquesta última obra
prové bona part del text corresponent al període esmentat que hem inclòs en aquest article.
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2. LA VILA ES CONVERTEIX EN CIUTAT

La benvinguda que els cerverins donaren a Felip V durant el seu pas per la
vila fou especialment calorosa. Un dels motius d’aquest interès de complaure al
monarca, mostrat per les autoritats cerverines, podia ser el desig d’obtenir
noves concessions per a la població a les corts que se celebrarien a Barcelona
poc temps després. S’ha conservat una relació, impresa, dels serveis que la
població havia efectuat des de l’any 1652 fins al mes d’octubre de 1701, els
quals importaven un total de més de 127.000 lliures. En aquest mateix mes,
s’iniciaren les corts catalanes, cosa que fa pensar que aquesta memòria podia
tenir com a objectiu fer públics els mèrits de la vila amb la finalitat d’aconse-
guir algun privilegi en les corts esmentades.

Hi havia una concessió especialment cobejada per la població de Cervera:
el títol que elevés la vila a la categoria de ciutat. De fet, el nombre d’habitants,
més de 3.000, i, sobretot, el canvi que havia experimentat amb l’augment del
nombre de nobles i artesans que vivien a la població, junt amb les diverses
obres urbanes que s’havien realitzat i el vistós cerimonial que s’aplicava durant
els actes solemnes, justificaven l’atorgament del privilegi.

Al final del mes de novembre, el síndic cerverí Francesc Casanoves, que
havia estat enviat pel consell municipal a les corts de Barcelona, escrivia als
paers una carta en la qual els comunicava que el rei concediria el títol de ciutat
a canvi de 3.300 dobles. El consell municipal cerverí, en conèixer la notícia,
acordà que es fessin les diligències oportunes per aconseguir 18.000 lliures a
préstec. La gestió resultà eficaç, ja que amb data del 14 de març de 1702 s’ator-
gava a la població de Cervera el títol de ciutat.

Cervera, doncs, tenia motius per estar agraïda a Felip V. El nou monarca,
durant el seu pas per la població, havia jurat els privilegis de la vila, tal com
havien fet els seus antecessors. Igualment, s’havia dignat ennoblir el paer en
cap. Uns mesos després, la vila aconseguia el títol de ciutat. No començava
malament aquell segle XVIII pels cerverins.

3. LA GUERRA DE SUCCESSIÓ

Durant els primers anys de la guerra de Successió, les hostilitats possible-
ment no afectaren gaire la ciutat de Cervera. Les actes municipals, fins al 1705,
no mostren cap preocupació del consell pels esdeveniments bèl·lics del
moment. Al llarg d’aquell any, però, les poblacions catalanes es van mostrant
partidàries de l’arxiduc; també Cervera, que proclamà l’obediència a Carles
d’Àustria el dia 5 de setembre de 1705:
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«A la qual reverent y il·lustre junta fonch per dits il·lustres senyors de pahers
proposat que tots tindran notícia com se troba la major part de Catalunya
haver prestat la obediència al senyor Carlos tercer de Àustria, que·s troba en
persona en lo siti de Barcelona, y en particular totas las vilas y llochs vehins
de la present ciutat, y que dins breus dias speram tenir devant d’esta ciutat la
gent van prenent ditas obedièncias. Per lo que y per altras sircunstànsias que
vostra reverència y vostra senyoria saben sobre estas cosas vèyan si se pas-
sarà a donar la obediènsia a dit senyor ho lo que se dega obrar en esta cosa,
que lo que deliberaran ho posaran en execussió».
«Sobre la qual propositió fonch per dita reverent y il·lustre junta deliberat
que se done la obediència al senyor Carlos tercer y que quant antes se partes-
ca lo síndich de la ciutat ab la carta de credensa en compania de tres cava-
llers o altras personas haparexerà a sa senyoria a posar-se a sos peus per
prestar-li dita obediència y, quant vinga la host a demanar-la, se’ls respon-
gue que ja lo síndich és fora ha donar-la al senyor Carlos tercer y, quant no u
vullen crèurer, que·s passe a rèbrer-lo per nostre rey y senyor y se cante lo
Te Deum laudamus»2.

Per altra part, l’onze d’octubre d’aquell any, coneguda la notícia de la ren-
dició de Barcelona a Carles d’Àustria, les autoritats cerverines acordaren fer les
majors demostracions d’alegria possibles:

«A la qual il·lustre junta fonch per dits il·lustres senyors de pahers proposat
que vuy an rebut carta de don Gaspar de Mir, de 9 del corrent, participant-
los la notícia del rendiment de Barcelona a las armas de nostre rey y señor
Carlos tercer (Déu lo guarde) y dient, també, que per nostra part passem a
fer las demostrassions de alegria que·s deu y a escríurer las norabonas a sa
magestat y al senyor príncep, com vostra senyoria veurà ab dita carta que
llegirà lo secretari. Per so veya vostra senyoria lo fahedor».
«Sobre la qual propositió fonch per dita il·lustre junta deliberat que·s passe a
fer las demostrassions majors de alegria se púgan, tocant las campanas tres
dias y fent anar los manistrils y cremar a la nit graellas per la ciutat y, en lo
campanar, fent, també, alimàrias y, lo últim dia, que·s fasse en la parrochial
un offici solempna ab cantoria, tenint lo santíssim sagrament patent, y, a la
tarde, professó general per los carrers, y lo demés per lo lluyment d’esta
demostració se dexa a la bona dispositió dels senyors de pahers»3.

De forma similar se celebrà la rendició de la ciutat de València, segons
acord municipal del dia 24 de desembre d’aquell mateix any 1705:
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2 Arxiu Històric Comarcal de Cervera (=AHCC), Fons Municipal, Consells, 1687-1709, f. 295 v.
Part del text es troba ratllat a causa, possiblement, de les disposicions promulgades després de la
victòria de Felip V.

3 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1687-1709, f. 301.

LIBRO 13-14  8/4/08  0:39  Página 148



«A la qual il·lustre junta fonch per dits il·lustres senyors de pahers proposat
que ab carta de Christòphol Nuix, notari, síndich en corts, se’ls participa la
notícia del rendiment de la ciutat y regne de Valènsia baix la obediènsia de
nostre rey y senyor Carlos tercer (Déu lo guarde), notícia de gran alegria per
sa magestat y de tot est Principat, y per assò se ha fet demostració de alegria
en Barcelona y cantat lo Te Deum laudamus y fet alimàries, com o hoyran en
sa carta. Per lo que veya vostra senyoria la demostració deu fer est comú».
«Sobre la qual propositió fonch per dita il·lustre junta deliberat que se scri-
gue a sa magestad la enorabona del dit rendiment y que lo comú passa a fer
las demostracions de alegria que·s deu, fent alzar luego las campanas y a la
nit se cremen graellas en lo campanar, tirant la mosqueteria, y se fassa
alimàrias, cremant sis atxas en las finestras de la casa de la paheria, y demà
se cante lo Te Deum laudamus y a la tarde se fassan balls públichs»4.

A partir de 1705 i durant els nou anys següents, la població es veurà afec-
tada pel desenvolupament de la guerra, que causarà enormes perjudicis econò-
mics i humans a la ciutat. Durant el mes de setembre de l’esmentat any 1705,
són reclutats soldats per col·laborar al setge de Barcelona establert per les tro-
pes aliades, també es faciliten animals per al transport. Al començament de
l’any següent, els cerverins han d’auxiliar la ciutat de Lleida, tant amb homes
com amb subministraments, i el dia 5 d’abril de 1706 la ciutat és ocupada i
saquejada pels partidaris de l’arxiduc.

Aquest últim fet provoca que les autoritats cerverines, el 13 de maig
d’aquell any 1706, quan acorden donar l’enhorabona a l’arxiduc per haver
aconseguit que les tropes de Felip V abandonessin el setge que havien establert
al voltant de la ciutat de Barcelona, manifestin, també, el seu desig de gaudir de
la protecció reial davant el perill de nous actes de saqueig:

«A la qual il·lustre promenia fonch per dits il·lustres senyors de pahers pro-
posat que tenen notícias certas de aver arribat devant Barcelona la armada
naval de nostre rey y senyor Carlos tercer (que Déu guarde) y de aver-se
retirat lo exèrcit enemich y aver alsat lo siti que tenia posat en la plassa de
Barcelona, del que devem tots donar gràcias a Déu, y per ço és de nostra
obligació fer síndich a sa magestat (Déu lo guarde), donant-li las norabonas
de tant felís succés. Per lo que vostra senyoria se servirà fer la nominació de
dit síndich per a què ab tota puntualitat puga esta universitat conplir a tant
deguda obligació».
«Sobre la qual propositió fonch per dita il·lustre junta deliberat que, suposat
que Joseph de Monserrat, altre dels indivíduos de aquest comú, se troba en
Barcelona y és cavaller de bona intensió y que no·s dupta nos farà favor, se li
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fassa carta de crehensa per sa magestad per donat-li la norabona per part
d’esta universitat del proposat y que, juntament, se escriga al dit de Monserrat
que consulte si se farà memorial a sa magestat per fer comprender-li lo quant
ignoscentment a patit esta vila lo saco y que, no obstant això, no contens
encara los vehins, nos amenassen tornar a saqueyar y vilipendiar-nos y que,
aixís, se apiade de esta universitat y mane rèbrer informacions de las infàmias
nos oposen dits vehins y castigar a qui o meresca y que, per disposar assò y
fer la instructió nessessària al dit de Monserrat de lo que aurà de obrar, los
senyors de pahers criden aquellas personas los aparexerà més convenients y
posen en executió lo que ells los aconsellaran ab tota puntualitat»5.

D’altra banda, el 15 de juny, decideixen fer pintar un retrat de Carles
d’Àustria i penjar-lo a la sala on hi havia altres retrats de personatges reials:

«E, axís matex, fonch proposat sían servits deliberar si·s farà fer lo retrato
del rey, nostre senyor, Carlos tercer (que Déu guarde)».
«Sobre la qual propositió fonch deliberat que se fassa fer dit retrato, ab la
matexa medida que los demés són en la sala»6.

Nous saqueigs i destruccions es van produint en anys posteriors fins que,
al final del mes de juliol de 1712, bona part de la població es veu obligada a
abandonar-la a causa de la inseguretat que mostrava i a dirigir-se cap a Lleida,
ciutat en la qual els cerverins fugitius s’establiran durant onze mesos.

En tornar a Cervera cap a la meitat de l’any 1713, els cerverins trobaren la
població pràcticament arruïnada i, amb el desig d’aconseguir de la cort reial
alguns beneficis que els poguessin compensar de les desgràcies passades, el
consell municipal va acordar la tramesa a Madrid de dos síndics amb unes ins-
truccions adients. Amb l’esperança d’obtenir la major quantitat possible de con-
cessions, s’exagerà l’actuació dels cerverins a favor de Felip V durat la guerra
de Successió, amb la qual cosa es començà a formar la llegenda de la fidelitat a
ultrança de la població.

Una de les dues persones trameses a la cort no tornà a Cervera fins al final
del mes de maig de 1718. L’èxit que aconseguí en la seva gestió, degué sor-
prendre, ben segur, fins i tot els mateixos organitzadors. Amb tot, l’import de
les despeses ocasionades pels viatges, estades i regals efectuats pels síndics
durant aquells cinc anys, pujà a més de 20.000 lliures.

L’ennobliment del paer en cap per part del rei Felip V durant la passada
que l’any 1701 féu per la vila i la concessió del títol de ciutat, l’any següent, a
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5 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1687-1709, f. 330 v. Curiosament, en aquest text i en el
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6 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1687-1709, f. 332 v.
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la població, són fets que, sens dubte, comportaren la formació d’un nucli de
persones agraïdes al monarca que, de forma tímida durant la guerra i de manera
entusiàstica després de la victòria borbònica, mostraren al seva adhesió a la
política de Felip V.

Però no és menys cert que l’existència d’un nucli de persones que es
decantaren a favor de Felip V, per molts rellevants que fossin, no autoritza a fer
extensiva aquesta fidelitat a tota la població. Fins i tot cal preguntar-se on eren
aquests fidels quan, el dia 5 de setembre de 1705, les autoritats cerverines acor-
daren retre obediència a Carles d’Àustria i l’escrivà transcriví l’acord a les
actes municipals. Podem contestar dient que almenys un dels suposats fidels es
trobava present: era Ramon de Navés, el paer en cap ennoblit per Felip V que,
en l’acte de reconeixement de Carles d’Àustria, tornava a ser paer en cap.

4. CERVERA, CIUTAT UNIVERSITÀRIA

Una de les conseqüències del triomf de Felip V en la guerra de Successió
fou la creació de la universitat de Cervera. No sembla, però, que la suposada
fidelitat dels cerverins fos motiu suficient per a aquesta resolució. És molt pro-
bable que en la decisió d’elegir Cervera per establir l’única universitat de
Catalunya, hi influïssin raons que escapaven als propis cerverins7.

El cert és, però, que, amb carta datada el mes d’octubre de 1714, es comu-
nicava a les autoritats de Cervera que aquesta ciutat havia estat elegida perquè
disposés d’una universitat literària, per la qual cosa calia buscar un edifici
adient. Els paers cerverins cregueren que el lloc més convenient per impartir
estudis universitaris seria el convent de Sant Francesc de Paula, el qual es tro-
bava al barri de Capcorral, en un indret amb poques cases edificades.
Disposava de suficient espai perquè poguessin conviure els religiosos i els uni-
versitaris i, en cas de necessitat, l’edifici podria ser ampliat.

Durant el primer temps, la institució universitària va poder comptar amb
dotze aules. Posteriorment, en augmentar el nombre dels alumnes —en algun
curs, aquests foren més de mil—, calgué ampliar les dependències docents.
L’església del convent era utilitzada tant per a les celebracions religioses com
per als actes acadèmics. Els ensenyaments més importants eren els de teologia,
filosofia i dret. El primer rector elegit fou Josep Rius, canonge de l’església de
Barcelona; com a vice-rector es nomenà el cerverí Domènec Nuix.

Durant el mes de desembre de 1714, s’escriví als nous catedràtics, dema-
nant-los que fossin a Cervera el dia 7 de gener de l’any següent, data prevista
per a l’inici del primer curs acadèmic. Sembla, però, que durant els tres primers
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anys l’assistència d’estudiants a la flamant universitat cerverina fou més aviat
escassa.

Malgrat l’existència a Cervera d’estudis universitaris des de l’any 1715,
l’aprovació oficial a la fundació de la universitat de Cervera no es materialitzà
fins al 1717. En efecte, amb data de l’onze de maig d’aquell any, Felip V signa-
va a Segòvia el decret d’establiment de la institució universitària cerverina, dis-
posició que va ser ratificada el dia 17 d’agost del mateix any:

«Don Felipe quinto, [...]. Por quanto las turbaciones passadas del
Principado de Cataluña obligaron mi providencia a mandar se cerrassen
todas sus universidades, por haver los que concurrían en ellas fomentado
muchas inquietudes, mas, viendo reducido a mi obediencia todo aquel
Principado y reconociendo la obligación en que Dios me ha puesto de aten-
der a el bien de aquellos vassallos y no permitir que las torpes sombras de
la ignorancia obscurezcan el precioso lustre de las ciencias, por real orden
mía de onze de mayo de esta año, expedida a mi Consejo de Castilla, resolví
restituir a sus naturales esta común utilidad, eligiendo para general com-
prehensión de todas las ciencias, buena crianza de la juventud y explendor
de esta monarquía una universidad que, siendo émula de las mayores de
Europa en riquezas, honores y privilegios, combide a los naturales y estran-
geros a coronar su grandeza con el más autorizado concurso y, teniendo
muy presente mi gratitud quanto he devido al amor y constante lealtad de la
fidelíssima ciudad de Cervera en todo el tiempo que ocuparon los enemigos
aquel Principado como acostumbrada a mantener siempre firme la fee pro-
metida a sus soberanos, y, siendo sano su temperamento y proporcionada su
situación, no siendo plaza de armas donde los militares suelen turbar la
quietud de sus estudios, la he elegido para theatro literario, único y singular
de aquel Principado, a cuyo fin he mandado hazer diseño y planta de un
magestuoso edificio a proporción de la idea formada de esta universidad.
[...]. Fecha en el Pardo a diez y siete de agosto de mil setecientos y diez y
siete años. Yo el rey.[...]»8.

5. LA PAERIA ES TRANSFORMA EN AJUNTAMENT

El primer canvi important dins la constitució del consell municipal cerverí
no arriba fins a l’any 1717. La reunió del dia 21 de juny encara va ser presidida
pels quatre paers, sistema institucional que arrenca gairebé dels mateixos orí-
gens del municipi cerverí:
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«Die vigesima prima mensis iunii anno a nativitate Domini millesimo septin-
gentesimo decimo septimo, in aula domus patiariae Cervariae, los il·lustres
doctor Fèlix Montaner, Ambròs Copons y Fita, Magí Galceran, Pere Rocha,
pahers, [...]»9.

Però en la sessió del 6 d’octubre aquells alts càrrecs són substituïts per altres
coneguts amb el nom de regidors, de conformitat amb la nova situació política.
Amb tot, aquestes autoritats municipals continuen sent les mateixes persones:

«Ab asistènsia del il·lustre senyor don Juan Batista Mujalt, veguer y balle de
la present ciutat de Cervera, bisbat de Solsona, los il·lustres doctor Fèlix
Montaner, Ambròs Copons y Fita y Pere Rocha, lo present y corrent any
regidors interinos de la present ciutat de Cervera, bisbat de Solsona, junt ab
lo il·lustre Magí Galceran, absent, constituhits personalment en la casa de la
paheria y en la sala de aquella a hont per semblants actes se acostumen con-
vocar, havent de antemano asenyalada la ora de las deu horas antes del mitg-
dia de dit dia y aquella passada, representant tot lo comú de dita universitat
de Cervera, fonch proposat [...]»10.

D’altra banda, en una sessió municipal celebrada el dia 16 d’agost de
1718, prengué possessió el corregidor, un nou càrrec que eliminaria, ben aviat,
el de veguer i el de batlle11, atès que la vegueria de Cervera, d’acord amb el
decret de Nova Planta, s’havia convertit en un corregiment. Aquest primer
corregidor que vingué a Cervera s’anomenava Francisco de Haro Agüero i,
segons la documentació que mostrà, era advocat dels reials consells. L’acte de
presa de possessió diu així:

«En la muy noble y leal ciudad de Cervera, a diez y seys días del mes de
agosto, anyo del nacimiento de nuestro señor Jesuchristo de mil setecientos
diez y ocho anyos, estando en las salas capitulares los senyores justicia y
regimento para tratar y conferir las cosas tocantes al bien común y utilidad
de sus vezinos, especialmente el señor don Juan Bautista de Mujalt, veguer y
bayle, y los ilustres senyores doctor Félix Montaner, Ambrosio Copons y
Fita, notario, Magín Galcerán, chirurgano, y Pedro Roca, labrador, de pre-
sente regidores interinos de dicha ciudad, con asistensia del presente nota-
rio, se selebró el ajuntamento en la forma siguiente:
En este ajuntamento el señor don Juan Bautista de Mujalt, veguer y bayle, dijo
que ha zido requerido con un real título y despacho de su magestad (Dios le
guarde) firmado de su real mano y referendado de don Juan Milán de Aragón,

153

CERVERA DURANT EL SEGLE  XVIII, UN PERÍODE DE CANVIS SUBSTANCIALS

9 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1715-1736, f. 44 v.
10 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1715-1736, f. 45.
11 A Cervera, el càrrec de veguer i el de batlle sempre corresponien a la mateixa persona.
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su secretario, su fecha de veinte uno de junio de este presente anyo, y, asimis-
mo, con un real acuerdo de los senyores de la real audiencia que residen en la
ciudad de Barcelona, por donde consta se presentó dicho real título, y por
dichos señores se mandó se cumpliesse, guardasse y executasse según en él se
previene y que se diesse la possessión de corregidor de esta ciudad y su tierra
a don Francisco de Haro Agüero, a quien su magestad se servió nombrar per
tal corregidor, y, asimismo, haze exhibición de una carta con fecha de treze del
presente mes escrita por el señor fiscal de la real audiencia, con su acuerdo, en
que se previene a dicho señor veguer que, sin embargo de haverse passado el
día diez de dicho presente mes, en que el dicho don Francisco de Haro Agüero
devió tomar possessión del dicho corregimento, se dé dicha possessión sin
poner escusa ni dilación alguna, y, para que conste de todo lo referido, dicho
señor veguer entregó a mí, el presente notario, dicho título y real acuerdo y
carta y, haviéndose lehido, visto y entendido por la ciudad, se obedició con el
respeto devido y acordó se guarda, cumple y execute como su magestad lo
manda y, desde luego, nombró a los señores Magín Galcerán y Pedro Roca
para que salgan a recibir al dicho don Francisco de Haro Agüero y, haviendo
salido a la antesala, entró en essa de ajuntamento y se sentó al lado hisquierdo
del señor veguer y, en essa forma, por el señor doctor Félix Montaner se dijo
como la ciudad obedecía y havía obedecido los reales despachos y acordado se
diesse la possessión y por el señor don Juan Batista de Mujalt se entregó la
vara de justicia con las demás de alcaldía y ajuzilasgo en senyal de possessión
y dicho señor don Francisco de Haro Agüero las recibió y se sentó en el lugar
preheminente y el señor veguer a su lado hisquierdo [...]»12.

6. DEL CATALÀ AL CASTELLÀ

La promulgació del decret de Nova Planta i de diverses disposicions poste-
riors foren factors decisius per a la castellanització de la llengua. Amb tot,
aquest pas del català al castellà no fou tan ràpid com des de la cort es pretenia,
segons podem veure a continuació en quatre dels àmbits cerverins en què la
llengua escrita tingué un ús extens: l’ajuntament, la comunitat de preveres, el
notariat i la universitat13:

6. 1. L’ajuntament

El nou esperit imperant quedà reflectit de seguida en la llengua en què
foren escrites les actes municipals. L’acta del 3 de febrer de 1718 ja es troba
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12 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1715-1736, f. 54.
13 Els comentaris següents provenen de l’article: LLOBET I PORTELLA, Josep M., «La llengua escri-

ta a les institucions cerverines del segle XVIII», Miscel·lània Cerverina, III (1985), pp. 97-136.
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redactada en castellà.14 Però, era realment la castellana aquella llengua que per
primera vegada s’usava en la redacció de les actes municipals cerverines? En
realitat ho vol ser, mes en el fons no aconsegueix amagar la llengua pròpia de la
persona que escrivia els documents. Ho podem veure clarament en un fragment
de l’acta corresponent a la sessió del 14 de juny del mateix any:

«[...] fue deliberado que los ilustres señores regidores nombran regadores
por lo efeto de regar, dándoles y assenyalándoles por su trabajo dos sueldos
por quartera de cányamo y un sueldo por porca de mongetas, y que ninguno
pueda regar sino por vía de los regadores o con su licencia, ço pena de tres
libras [...] y ço la misma pena que ninguno pueda dejar abiertos los estella-
dores ni hazer empexeradas [...]».
«Y, assimismo, fue propuesto que, según la experiencia se tiene de haviar la
augua los mulineros de noche [...]»15.

Ja hem explicat que durant el mes d’agost de 1718 prengué possessió el
corregidor que havia de presidir l’ajuntament cerverí, un personatge que es deia
Francisco de Haro Agüero. El primer consell municipal a què assistí el corregi-
dor, després de la presa de possessió, fou el celebrat el dia 22 de setembre. Els
regidors —ja hem dit que eren cerverins—, com parlaven? Ho feien en castellà
per atenció al corregidor nouvingut que, ben segur, no devia entendre el català?
En tot cas, l’acta d’aquella sessió ens informa de fins a quin punt havia de ser
difícil al corregidor la comprensió de tot allò que es tractava en el consell, tot i
que li parlessin en castellà:

«[...] las vendimas están ja sasonadas [...] la ciudad está sin avocado [...].
Y, finalmente, fue propuesto que por parte de Nicolás Morlius, adroguero de
Cervera, fue dada una súplica en effecto continiendo que por tener una casa
scituada junto al carreró que baje al horno del doctor Félix Montaner y
amenasar ruhina la paret que confine al dicho carreró y no poder por su
reparo valerse de otro medio que fabricar sobre dicho carreró, no siendo en
danyo de ninguno, antes bien, redundando en fortificar aquellas casas y
embellir la calle, [...]»16.

El canvi de llengua no degué funcionar satisfactòriament, ja que a partir
del 2 de març de 1719 les actes municipals de nou són redactades en català tot i
que solia haver-hi el corregidor a les sessions municipals.17 En són excepcions
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14 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1715-1736, f. 49.
15 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1715-1736, f. 53.
16 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1715-1736, f. 57.
17 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1715-1736, f. 75.
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les corresponents als dies 1 de juny18 i 7 de juliol19, segurament perquè es tracta-
va, tant en un cas com a l’altre, de la presa de possessió de regidors i calia
enviar-ne còpia als organismes superiors, però la resta de les actes tornen a ser
en català.

A partir de 1725 van apareixent algunes actes redactades en castellà, a més de
les corresponents a la presa de possessió dels regidors, sense que s’endevini una
raó especial. Hi ha un nou corregidor que es diu Juan Francisco de Muro y Oliván.

Que les autoritats municipals cerverines eren poc propenses a les innova-
cions, encara que es tractés d’un simple canvi de noms, ho demostra el següent
escrit, de data 24 d’abril de 1727, tramès a les dites autoritats:

«Con real zédula de 5 de enero 1719 se sirvió su magestad (que Dios guar-
de) establecer y señalar los officios subalternos que se havían de mantener
en las ciudades y villas cabezas de corregimiento de este Principado, dispo-
niendo que a algunos de ellos se les mudase el nombre y título que antigua-
mente tenían. Por lo tocante a essa ciudad, se dignó su magestad ordenar
que se mantuviessen, mudado el nombre, los officios siguientes: El de un
secretario, con nombre y título de escrivano del ayuntamiento. El de racio-
nal, con nombre y título de mayordomo de proprios. Un síndico de la ciu-
dad, con nombre y título de procurador general del común. Y tres masseros,
con nombre y título de porteros del ayuntamiento. Y, haviéndose reparado
que sin embargo de esta real disposición en el nombrar estos officios se usa
de los nombres antiguos, prevengo a vuestra señoría que desde oy en ade-
lante en la denominación de estos officios, ya sea de palabra como en escri-
tos, no se use de las vozes antiguas, sí sola y precisamente de las que su
magestad se ha servido señalarles con dicha real zédula, y, en su conse-
qüencia, dará vuestra señoría las devidas providencias para que los sujetos
que los obtienen, en sus firmas y siempre que se les ofreciere hablar o escri-
vir, lo practiquen assí, [...]»20.

L’ajuntament cerverí, reunit el 30 d’abril, decidí obeir, però els noms dels
càrrecs foren traduïts al català:

«La qual carta ben entesa, fonch resolt e/o deliberat se executa si y conforme
en ella se expresse, annomenant los officials en ella expressats ab los noms
de: scrivà del ajuntament, majordom de propis, procurador general del comú
y porters del ajuntament»21.

156

JOSEP M. LLOBET I PORTELLA

18 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1715-1736, f. 82 v.
19 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1715-1736, f. 90.
20 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1715-1736, f. 177.
21 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1715-1736, f. 177 v.
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El 17 de maig de 1736, va prendre possessió un nou corregidor, anomenat
Luis Gálvez y de Saavedra22, i a partir d’aquella data totes les actes de l’ajunta-
ment, dins el segle XVIII, es redactaren en castellà. A l’escrivà del consell
municipal se li tornà a fer difícil l’ús d’aquesta llengua, sobretot per la dificultat
que comportava la traducció d’alguns conceptes utilitzats des de feia segles.
Això es fa evident en la relació dels oficis subalterns, pels quals l’ajuntament
anualment elegia noves persones. Si comparem l’acta corresponent al nomena-
ment d’oficis per a l’any 1736 amb la de l’any següent, podem veure algunes
traduccions curioses:

Bassiners dels pobres vergonyants. Bassineros de los pobres vergonzantes.
Administrador de la santa charitat Administrador de la santa limosna de
dels infants gitats. los infantes gitados.
Proms dels bans. Prohombres vulgarmente llamados

proms dels bans.
Prom del abeurador y rentador23. Prohombre del abeurador y rentador24.

Però no tota la producció documental generada per l’ajuntament s’escrivia
en castellà, així una «Instrucció per lo pesador de la farina de la present ciutat
de Cervera», datada el 12 d’octubre de 1737, la qual va ser adjuntada a l’acta
del consell municipal celebrat el dia 22 de novembre de 1766, deia en el primer
article:

«Primerament se prebé que los amos del gra voldran portar a mòldrer, tin-
dran obligació de mesurar-lo antes y, en lo sach, podran posar tres cortans,
sis cortans, nou cortans, una quartera, quinse cortans, quartera y sis cortans,
y dos quarteras, de manera que, no venint en la forma està explicada, no·l
admetrà el pesador a pesar lo sach»25.

I acabava amb les paraules següents:

«Per manament del il·lustre ajuntament de la fidelíssima ciutat de Cervera.
Ramon Texidor y Grau, notari y escrivà de dit il·lustre ajuntament».

Tampoc no sembla que es rebutgés cap escrit dirigit a l’ajuntament pel fet
de ser redactat en català. Molts forasters així ho feien, com es pot veure en un
document, datat a Balaguer el 25 de setembre de 1737, que s’inicia així:
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22 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1715-1736, f. 256.
23 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1715-1736, f. 247.
24 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1737-1748, f. 1 v.
25 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1764-1768, f. 130, paper intercalat.
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«Dich jo, Francesch Sistach, moliner de la ciutat de Balaguer, que fas fe com
Jauma Culubrans, flaquer de la ciutat de Servera, a mòlt en aquets molí de
Balaguer sent vuytanta quarteras de blat, [...]»26.

O aquest altre, presentat per un solsoní a la sessió de l’ajuntament de
Cervera celebrada el 9 de maig de 1749, que comença de la forma següent:

«Il·lustre senyor: Joan Ceriola, cirurgià, en la ciutat de Solsona domiciliat,
síndich y actor dels magnífichs regidors de dita ciutat, en lo nom de adminis-
tradors que són del bassí de pobres vergonyants y de la candela de la matei-
xa ciutat de Solsona, com de son sindicat y actoria consta ab instrument
authèntic que presenta, [...]»27.

En canvi, la correspondència del bisbe de Solsona adreçada a l’ajuntament
fou redactada en castellà. N’és un exemple la carta següent, de data 16 de
setembre de 1741:

«Mui señor mío: Recivo la de vuestra señoría de 14 del corriente sobre el
asunto de haver algunos eclesiásticos que, hallándose deudores de bastantes
cantidades a la quistia y real catastro, aun después de practicados por vues-
tra señoría los recados proprios de su atención, no dan la satisfacción que
deben, [...]»28.

També són en castellà els escrits provinents de la granja dels Comdals,
lloc molt proper de Cervera, la qual era propietat dels frares de Montserrat. Un
d’ells, el 23 de maig de 1775, es dirigeix a l’ajuntament de la forma següent:

«Muy ilustre señor: Fray Jaime Tuneu, religioso de obediencia de la orden
de San Benito del real monasterio de Nuestra Señora de Monserrate de la
montaña, con poder que presenta de su muy ilustre abad y monges, [...]»29.

Pel que fa als documents presentats a l’ajuntament de Cervera pels veïns
de la ciutat, de tant en tant n’apareixen redactats en llengua catalana, molts
d’ells procedents de comissions encarregades d’informar sobre alguna qüestió
d’interès municipal.

En tenim un, la matèria del qual es discutí al consell del dia 10 de setem-
bre de 1745, on els comunicants són un grup d’agricultors:
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26 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1737-1748, f. 48, paper intercalat.
27 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1749-1754, f. 28.
28 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1737-1748, f. 142.
29 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1774-1778, f. 174.
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«Il·lustre senyor: Havèn-nos conferits nosaltres, elesits per vostra senyoria,
Jaume Trilla y Anton Morlius, Nicolau Pinós y Joan Farrer, pagesos de la
presén ciutat, per lo orde nos donà vostra senyoria per fer la estima de les
qualitats de les terres del terme de la present ciutat per jornals de primera,
segona y 3ª, [...]»30.

Un altre, datat el 19 de juliol de 1754, és l’informe d’una comissió de fusters:

«Diem nosaltres, Simon Anglerill y Jaume Domènech, mestres fustés de la
present ciutat, que la biga o jàsena que se encontre servar porció de la casa
de Joseph Llorens, butiguer, amanasa ruïna per quant està notablement con-
sentida, la qual ruïna se pot avitar mudant la dita pessa o jàsena y pagar los
demés gastos que impòrtia. [...]»31.

I un tercer, del 8 d’agost de 1784, constitueix un dictamen elaborat per un
conjunt de mestres de cases:

«Relació que Magí Vilà, March Gaudier, Thomàs Borbonet y Francesch
Benach, mestres de cases de la ciutat de Cervera, feren a la junta de obra en
8 de agost de 1784 del estat en què se trobava la iglésia parroquial de dita
ciutat. [...]»32.

Fins i tot l’encarregat de les mesures de fusta de l’ajuntament redactà en
català, el 10 de gener de 1791, un document on feia reconeixement del material
lliurat a la seva custòdia:

«Com a afinador que só lo infraescrit de las mesuras de fusta, confesso y
declaro que tinch en mon poder, al efecte de afinar, las cosas següents: una
mitja quartera, uns tres cortans y un quartà, tot de aram, y una cana de bron-
se per comprobar las canas y mitjas canas, [...]»33.

En canvi, veiem que escriuen en castellà aquelles persones que per raons de
treball o de situació social aquesta llengua no els hi és estranya. Així ho fa, en les
seves cartes dirigides a l’ajuntament, el canceller de la universitat de Cervera,
Manuel d’Alòs i Rius, com ho mostra la següent del 30 de juliol de 1747:

«Muy señor mío: La obligación que me incumbe de zelar el mayor bien de
essa universidad y la atención que debo manifestar a vuestra señoría, me
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30 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1737-1748, f. 209.
31 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1749-1754, f. 273, paper intercalat.
32 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1784, f. 93.
33 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1791, f. 7.
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precissa a comunicarle la novedad que me consta va a solicitar por este
corregimiento este señor intendente con motivo de la passada disputa que
vuestra señoría tendrá presente sobre assumpto de mi intervención en el
reparto y pago de las 3 mil libras de essa ciudad por la exempción del
catastro, [...]»34.

També redacta en castellà Francesc de Perelló, un dels regidors de l’ajun-
tament cerverí, segons es pot veure en el document següent que fou presentat al
consell municipal celebrat el 5 de maig de 1749:

«Muy ilustre señor: Francisco de Perelló, regidor de la presente ciudad,
pone a inteligencia de vuestra señoría haver devido a la piedad del rey (que
Dios guarde) la gracia de cavallero, cuyo título se presenta, a fin de que se
sirva vuestra señoría resolver el lugar que como a tal le pertenece en acien-
to en el ayuntamiento y demás funciones de magistrado. Lo que espera de la
justificación de vuestra señoría»35.

Igualment, escriuen en castellà la correspondència amb l’ajuntament, tot i
que redacten les actes en català, com veurem més endavant, els membres de la
comunitat de preveres de Cervera. Resta palès a l’escrit següent presentat a la
sessió municipal del 20 d’agost de 1751:

«Muy ilustre señor: Los officiales de la comunidad y cofradía de Sant
Nicolás de presbíteros de la presente ciudad de Cervera exponen a vuestra
señoría que en el auto se firmó en el año 1743 entre partes de vuestra seño-
ría y de dichas comunidad y cofradía queda pactado que los presbíteros
están deviendo a vuestra señoría quistias atrasadas [...]»36.

Així mateix, són en castellà els escrits que de l’hospital de Castelltort de
Cervera van a l’ajuntament de la ciutat. Un d’ells, examinat durant el consell
del 14 de novembre de 1757, comença d’aquesta forma:

«Muy ilustre señor: Los administradores del santo hospital de pobres enfermos
de esta ciudad, con el devido respeto, exponen a vuestra señoría y dizen que, de
común acuerdo, resolvieron suplicar al ilustrísimo señor obispo de Solsona lo
que se manifiesta y verá vuestra señoría por la que va adjunta [...]»37.

La inseguretat en l’ús del castellà la podem apreciar en l’encapçalament
d’una acta municipal, on l’escrivà de l’ajuntament escriu en català, tot i que el
text és en castellà, el dia en què se celebrà la sessió:
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35 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1749-1754, f. 27.
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«Dia vint-y-sinch de octubre, año de mil setecientos sesenta y ocho, convo-
cados y congregados los ilustres señores [...]»38.

Pel que fa a les crides de l’ajuntament cerverí, aquestes s’acostumaven a
redactar en català, segurament perquè es desitjava una bona comprensió del
missatge per part de la totalitat de les persones a les quals anava dirigit. Amb
tot, algunes d’elles foren fetes en castellà, especialment cap al final del segle
XVIII, potser perquè eren transcripcions d’ordres superiors que arribaven escri-
tes en llengua castellana39.

Però, àdhuc en el cas de notificacions procedents d’organismes exteriors que
calia donar a conèixer als cerverins, el text destinat a ser llegit al públic podia ser
escrit en català, ja en el document original, amb la finalitat que fos millor entès,
com es fa evident en l’imprès següent, datat a Barcelona el 17 de maig de 1783:

«Don Francisco González de Bassecourt, [...] gobernador y capitán general
del exército y Principado de Cataluña y presidente de su real audiencia, etc.
Por quanto se experimenta que la enfermedad epidémica que padece el
ganado bacuno, caballar y otros en el corregimiento de Gerona va exten-
diéndose a otros parages y comarcas del Principado y habiéndose visto los
saludables efectos que ha producido el modo curativo y preservativo que se
ha adoptado en aquel corregimiento, [...] hemos tenido a bien el dar al
público noticia exacta del referido modo, que, en idioma catalán, para
mayor claridad, es del tenor siguiente:
Remey contra la malaltia del bestiar, com són cavalls, eugas, bous, bacas,
mulas, matxos y altres que serveixen al ús del home, a la qual malaltia, si no s’i
dóna remey de prompte, los dits bestiars moren dins vint-y-quatre horas. [...]»40.

Les cartes trameses per l’ajuntament cerverí a partir de 1777 fins al final
del segle, el text de les quals s’ha conservat copiat al llibre corresponent, són en
castellà41. Les lletres del segle XVIII anteriors a la primera data esmentada ens
són desconeguts en no haver-se conservat els registres.

També són en castellà —amb poques excepcions— els impresos emesos
per la institució municipal cerverina al llarg del segle XVIII.

6. 2. La comunitat de preveres

La documentació escrita pels membres de la comunitat de preveres de
Cervera apareix generalment en català durant tot el segle XVIII, llevat d’alguns
textos en llatí.
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38 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1764-1768, f. 274.
39 AHCC, Fons Municipal, Crides, 1790-1834.
40 AHCC, Fons Municipal, Consells, 1783, f. 38 b.
41 AHCC, Fons Municipal, Registre de lletres, 1777-1818.
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Les actes dels consells són totes redactades en català, tot i que inclouen,
transcrits, els comunicats rebuts per la comunitat, els quals estan escrits, natu-
ralment, en la llengua originària. Acostumen a ser en castellà els documents tra-
mesos pel monarca espanyol, per l’ajuntament de Cervera i pel bisbe de
Solsona, encara que d’aquest últim també n’hi ha en llatí. Les respostes de la
comunitat, igualment transcrites a les actes, es feren en la llengua usada en la
comunicació rebuda, per tant són majorment en castellà.

La dificultat que comportava l’ús de les dues —o tres— llengües resta palesa
a l’acta de la sessió del dia 24 de juny de 1771, on es passa del castellà al català
dins una mateixa frase. Després de la transcripció d’un comunicat de l’ajuntament
que en conté un altre del rei, tots dos en castellà, fou anotat el text següent:

«Cuya real carta y la del ayuntamiento se leyó a la comunidad y fue resolt
per ella que lo senyor retor y los senyors oficials donasen resposta a ella en
lo modo y forma que a ells los aparegués més convenient, qual resposta és
del thenor següent: Muy ilustre señor: En atención de la que vuestra señoría
se ha servido pasar a esta comunidad [...]»42.

6. 3. El notariat

La redacció dels documents emesos pels notaris de Cervera durant el segle
XVIII es féu, generalment, en català. Amb tot, determinades circumstàncies,
com la intervenció a l’acte notarial del corregidor, d’algun noble o de persones
procedents de fora de Catalunya i, en especial, l’atorgament de poders amb la
finalitat de ser representat davant els tribunals de justícia, feia que en alguns
casos calgués escriure el document en castellà, sobretot durant la segona meitat
de segle. Els protocols dels notaris amb residència a Cervera en el segle XVIII
que han pogut arribar als nostres dies són nombrosos43.

6. 4. La universitat

La producció documental manuscrita de la universitat de Cervera, durant
el segle XVIII, fou gairebé tota en castellà o en llatí. La primera llengua sembla
que va ser més usada en les tasques administratives i la segona, en les activitats
docents44.
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42 AHCC, Fons de la Comunitat de Preveres, Consells, 1753-1777, f. 246.
43 Hom pot veure: CANELA I GARAYOA, Montserrat i GARRABOU I PERES, Montse, Catàleg dels pro-

tocols de Cervera, Barcelona, Fundació Noguera, 1985.
44 AHCC, Fons General, Universitat Literària.
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Pel que fa a les obres sortides de la impremta de la universitat dins el
mateix període de temps són abundants les escrites en les llengües indicades,
però n’hi ha també una bona quantitat d’impreses en català. Cal dir, però, que la
majoria d’aquestes últimes eren catecismes, goigs, cobles, novenes, oracions,
sermons, vides de sants i obres d’ensenyament que anaven destinades a uns
col·lectius de persones aliens a la universitat45.

7. CONCLUSIONS

Tots els comentaris que anteriorment hem anat fent sobre la Cervera del
segle XVIII ens poden portar a les conclusions següents:

— El primer fet important per a la població fou la concessió, l’any 1702,
del títol de ciutat.

— Els acords de les autoritats cerverines de reconèixer com a rei a Carles
d’Àustria i de celebrar amb grans demostracions d’alegria la rendició de
Barcelona i València a aquest monarca, presos tots ells durant l’any 1705,
impossibiliten de continuar mantenint la teoria de la permanent fidelitat de la
població a Felip V.

— Resta, doncs, desmentida la «constante lealtad de la fidelíssima ciudad
de Cervera en todo el tiempo que ocuparon los enemigos aquel Principado»,
un dels motius principals de l’establiment de la nova universitat borbònica a
Cervera, segons s’afirma al decret de la seva creació.

— Després del decret de Nova Planta de 1716, la transformació de la pae-
ria en ajuntament, amb la introducció dels regidors, i la mutació de la vegueria
en corregiment, amb l’aparició del corregidor, va ser inevitable, però aquests
canvis no solament afectaren Cervera sinó totes les poblacions catalanes en
general.

— La introducció de la llengua castellana dins la documentació escrita va
ser, també, un procés difícil d’eludir, especialment per aquelles institucions cer-
verines que depenien més directament de les autoritats polítiques superiors.
Amb tot, no tenim constància que cap document hagués estat rebutjat pel fet
d’haver estat escrit en català.
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45 Una extensa relació d’aquestes obres escrites en català a: LLOBET, Josep M., «La llengua escri-
ta...», pp. 126-135.
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