TEMATICA HISTORICA SOCIAL I DE COSTUMS
ricament que no; perb és cert que s'utilitzacom atal, en moltes ocasions.
(16) D'aquest esquema ha quedat exclosa la provincia. La
identificació amb ella no 6s molt extensa. Al marge de la res.
ta de Cataiunya eis terraltins es defineixen principalment
com de la Terra Alta, o de la zona de Gandesa, i Peques vega.
des com a tarragonins, en canvi es donen a conbixer com de

(a provincia de Tarragona davant de persones que no saben
on 6s la Terra Alta, un madrileny, per exemple. La provincia
surt a relluir, no obstant, quan es parla de la marginacib que
-es pensen- han Datit Tarragona i Lleida enfront de Barceriques),o quan es distingeixen rones
lonai ~i~~~~
(molt
que parlen el catale correcte (Girona i Barcelona) de ies que
no I, parien tan correctament (Lleida i Tarragona).

APORTACIONS A LA HISTORIA D'ORTA (IV)
LES «CONSUETUDS» D'ORTA
Jaurne Cots i Gorchs ens explica, en un ar.
ticle de la revista .Estudis Universitaris Catalans» de llany 1930, que fent recerques a I'Arxiu
Historic Nacional de Madrid, va trobar al depar.
tarnent d'ordes Militars. secció de I'Hos~italaria
de Sant Joan de Jerusalern, i dins del cartoral de
la castellania d'Amposta, el pergarni registrat
arnb la signatura corresponent (plecs 355 a 357,
lig. 6,. no 2), el qual es consideravadesaparegut,
després del trasllat que es va fer de tot el fons
bibliografic que es trobava a I'arxiu d'aquella orde a Saragossa, a I'Historic Nacional de Madrid,
a les darreries del segle passat (1871). Aquest
pergarni contenia les consuetuds, llavors encara
inedites, de la vila i terrne d7Orta,aprovades des
de I'any 1296 (regnant Jaurne II el Just) de cornú
acord entre la rnunicipalitat, Consell o Universitat de la vila d'0rta i I'Orde del Temple, en
aquells ternps representada pel seu rnestre Berenguer de Cardona, i essent cornanador d'ella,
a Orta, Eiximenis de Lenda, successor de Guillern de Miravet.
Les consuetuds són fruit del desenvoluparnent del rnunicipi medieval arreu de Catalunya
al llarg del segle Xlll i sorgeixen corn a resposta
als dubtes sobre I'observanca i aplicació de les
Consuetudines civitatis llerde a Orta; aixi es redacten per escrit uns determinats usatges i coSturns, en virtut de la facultat que tenien les universitats de fer ordinacions per llur bon regim
municipal, aixi corn p e r a la recta adrninistració
de justicia.
1. Que s'entén per usatges?

Son un aplec de norrnes juridiques de diferents procedencies recollides des del s. XII en el
cas dels Usatges de Barcelona. Els usatges són
la base inicial i primaria del dret catala.
2. Que son els costums?

El costurn és una manera de fer, d'obrar, establerta per un llarg ús. Consuetud, vol dir exactarnent el rnateix; aixi, quan parlern de dret consuetudinari ens referirn a aquel1 que es funda en
el costurn.
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S e g 0 n ~elS principis del dret catala, per tal
que el costurn titigui forca dellei cal que sigui
raonable, espontani, repetit o prescrit (durant
trenta anys O mes) i provat.
3. Que tenien a veure amb
les Consuetudines Ilerdenses?
Els costurns de Lleida eren una recopilació
del dret lleidata duta a terrne el 1228. El text originari era redactat en llati i fou traduit al catala
al cornencarnent del s. XIV. Recollien la norrnativa donada a la ciutat pels reis, els costurns escrits, els estatuts i els bans dictats pels consols
lleidatans i els usos fins aleshores no escrits.
L'ordre de preferencia establert fou: costums,
privilegis, usatges, lleis gotiques i, en darrer terme, lleis rornanes.
Fins a la redacció de les Consuetuds d'Orta,
regien al poble les Consuetuds de Lleida; en
aquestes lleis es basaven els ternplers per governar la vila i el seu terrne. Pero van sorgir discussions i litigis entre el cornanador de I'orde,
Ilavors Guillern de Miravet, i els habitants del
poble, fins que tots van reconeixer que allo que
existiaveritablernent eren uns deterrninats usatges i costurns que regien d'antic corn a privatius
i pecuiiars del rnunicipi; després de I'oportu
consell i previ I'assessorarnent de I'Orde, es redactaren per escrit i foren concedits, corn
deiern, pel Gran Mestre de I'Orde del Temple,
Berenguer de Cardona, a suplicació dels habitants i prohornsili de la vila. Foren signats de cornú acord, en forma contractual, redactats i
escrits en Ilati.
4. Que era el Consell o Universitat d'Orta?

Era un organ deliberatiu i de govern del rnunicipi. Originariament era integrat per tots els
veins (consell obert). Sovint, pero, es reunia un
consell restringit, que aplegava nornes una part
del general i actuava per delegació d'aquest.. La
representació de la Universitat davant I'Orde del
Temple era realitzada pels seus membres rnés
destacats o prohorns, per aixo se I'anornenava
sovint Universitas Proborurn Hominurn.
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Des de la Nova Planta (1707-16), els consells
municipals dels Paisos Catalans reberen el nom
d'Ajuntament, que encara és vigent a I'estat espanyol.
5. Breu estudi de les Consuetuds
Les Consuetuds consten, a mes, d'un preambu1 de vuitanta-un capitols o costums, I'ordre i
disposició dels quals és analeg i segueix en
gran part el de les Consuetudines Ilerdenses,
segons la redacció que li dona el seu compilador, Guillem Botet, aixi com tambe guarda una
gran similitud amb els costums o constitucions
de Miravet, aprovades vint-i-un anys mes tard (el

vant del comanador o del batlle, venia obligat el
deutor a pagar integrament el seu deute a I'acreedor, i, a mes, a satisfer la tercera part del deute
a I'Orde del Temple.

- El vint-i-trese, confirma la majoria d'edat
als vint-i-cins anys.

- El cinquanta-nove, estableix limitacions al
tutor quan es reclamen judicialment els béns
del menor.
- El seixante, declara que dos testimonis
són suficients en tot negoci o causa.
- El seixanta-dose, admet el testimoni de la
dona, quan és reputada, discreta i de bona fama,
contrariament a $0 establert a Lleida i a Miravet.
- El seixanta-sete, estableix, per al cas que
Els ekments integrants d'aquestes conel marit abandones la muller i s'absentés del tersuetuds d30rta,O sigui les fonts primordials del
me municipal, que aquesta pugui demanar i fer
seu dret, estan constituides pels diversos ~ S a t - seus els béns integrants de i'esponsalici,
ges i costums, aixi com pels privilegis coses
- El seixanta-vuite, prohibeix al pare de ladoque en son la base i tambe les consuetudines
na dotada, demanar el dot havent-hi fills, per
ilerdenses; segueixen en importancia els usat.
quant passa a ells juntament amb el marit; noges de Barcelona i, per últim, els dret roma i ca.
p0t reclamar-h0 el pare quan no hi ha fills.
ndnic, designats
sota la dominació de dret co.
.
mu.
- El setanta-dose, coincidint amb el Dret de
tot
Catalunya d'aquest temps, declara no usarLa importancia historica i doctrinal d'aquesse
les
prescripcions de tres, deu i vint anys, i si
tes consuetuds pactades és digna de tenir-se en
solament la de trenta.
compte, ja que contribueixen al coneixement
del dret consuetudinari escrit de Catalunya a
Com deiem, aquestes consuetuds no eren
I'epoca medieval, i en especial a la legislació en
sols d'Orta, sinó que s'estenien a tot el seu terpart historica, en part vigent de la nostra comar- me i jurisdicció, el qual segons un document de
ca. .Amb ella, juntament amb el Llibre dels cos- I'any 1333 s'esteniaa Arnes, Prat del Comte, Bot
tums de Tortosa, els de Flix i Miravet, aixi com
i Caseresc2).
els especials del Camp de Tarragona, tenim un
quadre bastant complet de la legislació historiTeresa LLOMBART
ca medieval a la provincia^ de Tarragona.
Agost 1984 (Orta)
La redaccio d'aquest cos de dret consuetudinari obei a la necessitat de consianar-se oer
escrit el seu peculiar régirn juridlc legal: a
1. Estudis UniversiIaris Catalans, Vol. XV. N o2(iuliol-desem.
semblanca de com ho havien fet d'altres viles i
bre). Barcelona, 1930.
municipis. Tracten de materies de regim i admi- 2. Gran Enciclopedia Catalana, Barcelona. 1975.
SOLOEVILA, Ferran: Historia de Cataiunya. Biografies ca.
nistració municipal, i de jurisdicció penal; es 3.
talanes. Vol. 5, Ed. Vicens-Vives.
consignen també en forma de costums establerts i reconeguts diversos privilegis, molts
(1) Membres més destacats de la vila.
d'ells analegs als de la carta de població atorga- (2) Arxiu de la Corona d'Arag6. Reg. 910, fol. 93
da a Lleida pels comtes de Barcelona i Urgell.
Conté també altres disposicions relatives al procediment judicial, civil i criminal, on hem trobat
algunes modificacions i detalls dignes de tenirse en compte; i, per fi, es consignen algunes
interessantissirnes disposicions de dret civil.
Son dignes d'esment i tenen especial interes
pera os al tres els següents capitols o costums:
- El sise, estableix que si I'acreedor té Gen
yora del deutor, i aquest no satisfa el deute al
seu venciment, es procedeix a la seva venda o
adjudicació despres d'alguns requisits de procediment.
- El sete, consigna que si el deutor no satisfa la quantitat deguda en el terme estipulat i
s'hagués interposat la reclamació judicial da-
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