
PRODUCCIÓ ARTESANAL I ESPAI URBA ALLEIDA 
ALS SEGLES XIV I XV 

Jordi Bolos 
Universitat de Lleída 

LUIDA: UNA CIUTAT ALA BAIXA EDAT MITJANA 

L:any 1563, A. van den Wyngaerde va fer un dibuix, gairebé fotografíe, que ens mostra 
com era la ciutat de Lleida al final de I'edat mitjana, abans que es produYssin les grans des
truccions i transformacions deis segles XVII i XVIII. Encara hi veiem uns notables edifícís al cim 
del tossal de la Suda; encara existía el veYnat del Cappont, situat a la riba esquerra del riu 
Segre; encara podem veure les cases deis barris de Santa Magdalena i de Sant Martí, en un 
extrem i a l'altre de la ciutar. 

La Lleida medieval era una ciutat que mantenia basicament l'estructura urbanística creada 
en epoca islamica. On hi havia hagut la Suda, s'ah;:ava el castell del Reí i la catedral (ubicada 
allloc de I'antiga mesquita). Més cap al sud, en la -cuirassa. d'aquesta suda que es dirigia cap 
al riu, s'ah;:ava la parroquia de Sant Andreu i la jueria. La ciutat andalusina era formada per 
un nucli urba, situat al costat del riu, que correspon, si fa no fa, a la parroquia de Sant joan. 
Al voltant d'aquest nucli, després de la conquesta cristiana es construi"ren diversos ravals que 
tenien uns precedents molt probables en epoca andalusina (Santa Magdalena, Sant Lloren¡;: i 
Sant Martí). A la baixa edat mitjana la ciurat s'organitzava en relació amb cinc parroquies: 
tres de grans (Sant joan, Sant Lloren¡;: i Santa Magdalena), una de més petita (Sant Andreu) i 
una de francament petita, molt poc habitada (Sant Maní), Fora deis murs que c!oYen aquest 
espai urba hi havia altres esglésies, algunes de les quals parroquials, que havien perdut, a la 
darreria de I'edar mitjana, bona part de la població: Sant GíIi, Sant Salvador de la Vila del Bis
be, Sant Pau del Mercada\' Sant Hilari. etc. 

L1eida, al segle xv, era una ciutat de mida mitjana. on, com veurem, hi havia una repre
sentació variada del món artesanal, pero on també hi vivia un nombre important de llaura
dors i d'hortolans. A més, hi habitava una comunitat jueva que, a I'edat mitjana central, fou 
important, ubicada a la parroquia de Sant Andreu, i una aljama sarraIna, situada al costat de 
I'església de Sant Lloren¡;:. L:any 1491 encara hi havia 38 focs de jueus i 21 focs de musul
mans, xifres ja molt inferiors a les que hi havia hagut anteriorment. Al final deis segles 
medievals, el barri de la Suda, que en el moment de la conquesta era el sector més preuat de 
la ciutat, esdevingué basicament un ve'inat on vivien eclesiastics: sobretot canonges i benefi
ciats. L:any 1497, hi vivien normalment els canonges lleidatans i bona part deis 84 preveres 
amb benefici, per tant, més de tOO persones. En darrer 1I0c, la creació, l'any 1300, de l'Es
tudi General, situat entre les parroquies de Sant Martí i de Sant Lloren¡;:, també afecta les 
característiques d'aquest sector de I'oest de la ciutat. 

Al segle xv, hi havia moltes diferencies entre les cinc parroquies situades a l'interior deIs 
murs de la ciutat. Les tres parroquies més properes al riu, segons el fogatjament del 1491, 
eren les mes poblades. A Sant Joan hi havia, en aquest moment, 191 focs, a Sant Lloren¡;:, 
174 foes, i a Santa Magdalena, 134 focs. Segons el fogatjament del 1497, hi hauríem trobat 
250, 172 i 157 focs, respectivament. L:any 1491, després de la crisi que va representar la 
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Guerra Civil deis anys 1462-1472, a la parroquia de Sant Andreu només vivien 54 famílies i 
a la de Sant Maní només hi havia 16 focs habitats.' 

Per a enrendre l'organització administrativa de Lleida a la baixa edar mitjana cal renir pre
sent la importancia que tenien aquestes cinc parroquies. Les parroquies nasqueren sobretot 
com a fruit de la reorganització eclesiastica de l'any 1168. El terme parroquial adquirí, pero, 
un paper molt més gran que el que podia tenir com a simple demarcació eclesiástica. Lad
ministració civil també es basava en aquesta divisió. Fíns i tot, els diferems pobles que eren 
«carrers" de la ciutat no restaven lIigats al conjunt de la ciutat ans a cadascuna de les parro
quies (així les Borges Blanques depenia de la parroquia de Sant Joan o els Ilocs de Torres de 
Sanui i de Vilanova d'Alpicat de la de Sant MarrO. 

La parroquia de Sant Joan era la més important. Tenia com a indrets centrals l'església 
parroquial i la plat;a annexa, on se celebrava el mercat, i el Carrer Major, paral'lel al riu 
Segre. En aquest eix central, que a I'edat mitjana rebia diversos noms, hi havia la Paeria 
(antiga casa palau deis Sanaüja) i hi vivien nombrosos ciutadans, cavallers, artistes i menes
[rals de la ciutat. 

De fet, podem dividir facílmene aquesta parroquia en tres sectors. Un primer sector seria 
aquest del Carrer Major, proper al Segre. Un segon sector era la cos[a de Sant Joan, vessant 
del turó de la Seu Vella, on hi havia cases, d'una manera ininterrompuda, des de la Pla<;:a de 
Sant Joan fins a les muralles de a Suda. Aquest sector, amb carrers costeruts i amb cases 
modestes, era habitat sobretot per lIauradors. 

Un tercer sector de la parroquia de Sant Joan, amb una forta personalirat propia, era el 
Cappont, raval que s'estenia a raltra banda del pont que travessava el riu. Com veiem molt 
bé en el dibuix de Wyngaerde, era format per tres carrers, s'hi construí'ren cases modestes i 
era clos per un petít mur i per la paret deis mareixos edificis. Era un barri, com veurem, habi
tat sobretO[ per menestrals de la construcció o relacionats amb el treball del metall. 

La parroquia de Sant L1oren<;: s'estenia més enlla del carrer del Romeu (actual carrer deIs 
Cavallers), cap al sud-oest. Hi tenia un paper central, a la banda baixa, la pla<;:a de l'Assoc i la 
Bladería Vella; a la banda alta hi havia I'església parroquial. A I'extrem més baix d'aquesta 
parroquia urbana, el carrer de Sant Antoni era la continuació del carrer Major; a I'extrem alt, 
el carrer de Boters unia la pla<;:a de la Cadena amb el portal de Boters. Tanmateix, entremig, 
al costat del carrer del Romeu, una zona de patis i d'horts, poc edificada, separava aquesta 
parroquia de la de Sant Andreu. D'altra banda, a I'interior de Sant L1oren<;:, hi havia el barri 
deis sarralns i el bordell. Era una parroquia basicament menestral. 

La parroquia de Santa Magdalena s'organitzava básicament en relació amb dos carrers que 
es bifurcaven a partir del Carrer Majar: el de I'Aluderia, que seguia recte, i el de la Bruneteria, 
que es desviava cap al portal de Sane Gili. En aquest sector proper al portal de Sant Gili s'hi 
feren, fa pocs anys, unes importants campanyes d'excavació arqueologica.¿ 

La parroquia de Sant Andreu inclo'ía básicament ['antiga «cuirassa» (qawraya) d'epoca 
andalusina i s'estenia, cap amunt, fins a enlla<;:ar amb la parroquia de Sant Maní. A l'extrem 
més baix, ellimit eren les cases de la pan de dalt del Carrer Major. A l'extrem oest. el carrer 
del Romeu feia de partió. Com hem dit, dins de la Cuirassa hi havia la Jueria. 

La parroquia de Sant Martí era situada a I'extrem nord-oest, al peu de la costa de Rodami
lans. Al costar del portal de Monesó, hi havia I'església. Era una parroquia urbana poc habita
da, en pan ocupada per I'espaí universitari i en part per l'Almodi. 

La font utilitzada per afer aquest estudi són els Censos Manifestats de l'any 1429, conser
vats a l'Arxiu Capitular de Lleida. Són diferents Ilibres on hom capbrevá, per a cadascuna de 
les parroquies lIeidatanes, tots els béns seenes pels quals calía pagar un cens o un censal a 
una institució eclesiástica de la ciutat. S'han conservat sis volums per a les cinc parroquies 
urbanes: Sant Joan (amb dos volums, de 190 i de 91 fulls), Sant Lloren<;: (amb un volum de 
203 fulls), Santa Magdalena (143 fulls) , Sant Andreu (118 fulls) i Sant Martí (52 fulls). En 
aquests llibres no són pas esmentats totes els immobles de la ciutar, ni tampoc tota la pobla
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OFICIS RELACIONATS AMB L'ALlMENTACIÓ 

Alguns deis oficis relacionats amb el menjar, com el de carnisser o el de flequer, existien en 
la major part de les comunitats, fins i tot pobletanes. Alguns altres oficis també eren molt 
difosos pertot arreu, com el d'hostaler. Per contra, algunes feines eren molt més rares, com 
la d'aiguardenter. Curiosament, a Lleida, el 1429, trobem un home anomenat Tomas d'Esco
cia, que devia provenir d'aquest país de I'Europa septentrional, que es dedicava a produir 
aiguardent, a la parroquia de Santa Magdalena. 

Si, en relació amb la ciutat de Lleida, ens fixem globalment en el conjunt d'oficis relacio
nats amb I'alimentació, ens adonem de la importancia del nombre de persones que es dedi
caven a aquestes feines i vivien a Sant Joan, la parroquia més poblada i central en molts 
aspectes. Alhora, pero, també cal assenyalar el gran nombre de persones que s'hi dedicaven 
a la parroquia de Sant Llorene;. A Sant Llorene;, hi havia molts forners i flequers i també un 
nombre considerable d'especiers i d'hostalers. No és pas cap casualitat el gran nombre de 
cantarellers que hi havia en aquesta parroquia, ates que era I'espai on vivien els sarra'ins, els 
quals sovint es dedicaven a aquest ofici. Així mateix, cal pensar que molts d'aquests forns 
deis forners podien ésser destinats a coure terrissa. També vivien a Sant L1orene; «teners», 
aiguaders, porgadors de blats, candelers, saboners, etc., en una quantitat més alta que la que 
trobem en cap altra parroquia. De fet, a I'hora de fer una valoració de la importancia deIs tre
balladors relacionats amb I'alimentació, hem de recordar I'existencia de I'Assoc i de la Bla
deria dins deis seus límits parroquials. 

En relació amb la parroquia de SantJoan, cal destacar sobretot el gran nombre d'especiers 
i d'hostalers que hi hauríem trobar. De fet, aquestes dues realitats es justifiquen pe] paper 
que tenia aquesta parroquia com a centre de a ciutar. Si estudiéssim, a partir d'aquesta 
mateixa font, també el món del comere; i deIs negocis, veuríem que gairebé la meitat de tots 
els mercaders de la ciutat vivien en aquesta parroquia per on passava el Carrer Major." 

Si ens fíxem en el conjunt de Lleida, trobem els hostalers en els mateixos indrets, aproxi
madament, on hi havia els albergs de mercaders i, sobretot, a les entrades de la ciutat o en 
1I0cs on es produ'ia una activitat important, com podia ésser la parroquia de Sant L1orenc;. En 
trobem alllarg del Carrer Major (parroquia de Sant joan), a prop de l'Assoc o Bladeria Vella i 
al voltant del bordell (Sant Llorene;), a la plae;a de la Cadena (Sant Andreu) i fins i tot al costat 
de l'Almodí (Sant Martí). També n'hi havia bastants al Cappont, una de les entrades impor
tants de la ciutar. No hi vivía, pero, cap mercader curiosament a la parroquia de Santa Mag
dalena o, logicament, al barri eclesiastic de la Suda. 

A la parroquia de Santa Magdalena hauríem trobat una representació de persones que 
exercien alguns oficis relacionats amb I'alimentació, pero no pas en gran nombre. Hi havia 
dos carnissers (nombre semblant a les quatre parroquies més importants), dos especiers, 
cinc flequers, tres porgadors de blats, un aiguader, un aiguardenter escoces, un pastador, etc. 
Cal tenir present que en aquesta parroquia, malgrat no ésser pas la més habitada, era aque
lla on vivien més llauradors o pagesos: tres vegades més que a la de Sant Joan i un tere; més 
que a la de Sant Llorene;.5 Potser aixo permet de justificar el nombre de flequers, de porga
dors de blats i de moliners que hi vivien. 

Per acabar aquesta visió de les diferents parroquies, podem assenyalar que el nombre de 
famílies dedicades a aquests oficis que tenien I'habitatge a la parroquia de Sant Andreu i a la 
de Sant Martí era molt redu'it. Cridem I'atenció només sobre els tres hostalers que tenien la 
llar i I'hostal a Sant Llorene; i el que vivía a Sant Martí. Com hem vist, n'hi havia pero molts 
més a Sant Llorene; i a Sant Joan. 
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A Lleida, la gent que tenia aquests oficis relacionats amb I'alimentació representaven apro
xímadament el 9 % de la població amb algun ofici o carree. Aquest percentatge no era pas 
ben igual a totes les ciutats europees. En algunes era fon;:a més alt. Així, s'ha calculat que, per 
exemple, a Chambery era el 13,7 % o a Reims i a York atenyia el 19 % del conjunt de la 
població treballadora. En aquesta darrera ciutat francesa, amb una poblacíó dedicada a acti
vitats artesanals molt semblant a la que tenia Lleida, el 1429, hi havia 43 carnissers, 58 for
ners, 17 taverners, 30 pescadors i 9 especiers.o 

ELS MENESTRALS DEL TEXTIL 

La importancia que tingué la producció textil en el desenvolupament d'algunes ciutats i el 
paper que va poder tenír el comer.; deis teixits en el desenvolupament del gran comer.; 
catata i euro pe u són temes prou coneguts. Tanmateix, pensem que si bé a Lleida hi havia 
hagut una important indústria textil a I'edat mitjana central, no creiem pas que, als darrers 
segles medievals, tingués la importancia que havia tingut en el passat o que encara tenia en 
I'economía d'altres ciutats catalanes.; 

En conjunt, hi ha un nombre més gran d'artesans relacionats amb el sector del textil a la 
parroquia de Sant Joan que no pas a les altres parroquies. Amb tot, sí ens fixem en cada un 
deis oficis que pode m relacionar amb aquest sector del món artesanal, veiem que hi hagué 
una certa especilització en algunes arees de la ciutat. A la parroquia de Sant Lloren.; ens ado
nem que hi vivia un gran nombre de sastres, fins i tot més gran que el deis que habitaven a 
Sant Joan. Thmbé hi habitaven diversos teixidors, juntament amb alguns abaixadors i penti
nadors. 

La parroquia de Santa Magdalena havia estat un deis centres importants de fabricació de 
teixits: era travessada pel carrer encara aleshores anomenat de la Bruneteria. Era situada a 
l'extrem septentrional de la ciutat i on arribava l'aigua de la sequia d'Alcamis. El 1429, sem
bla que només hi vivía un sastre, pero que, en canvi, hi viví en almenys dotze teixidors, xifra 
molt superior a la que hauríem trobat a les altres parroquies. Així mateix, als carrers d'a
questa parroquia Jleidatana, hi habitaven també diversos paraires i un pentinador. De fet, 
molts deis molins fariners o drapers de Lleida eren situats prop de les parroquies de Santa 
Magdalena i de Sant Lloren.;. 

Curiosament, a la parroquia de Sant Andreu, com a les de Sant Joan i de Sant Lloren.;, tam
bé trobem un nombre elevat de sastres i alguns, no gaires, pellers, drapers i teixidors. 

Adonem-nos que, si els artesans del textil i del vestit representaven el 8 % del total deis tre
balladors o caps de familia de Lleida, a la parroquia de SantJoan eren més del 10 % del total. 
De fet, tanmateix, si comparem aquestes xifres amb allo que hauríem trobat en altres ciu
tats, veiem que no és pas una xifra gaire alta. A Girona, rany 1462, hi havia 98 paraires i 36 
teixidors, fet que feía que els treballadors del textil fossín el 25.8 % de la població.8 A la vila 
de Puigcerda, a la Cerdanya, el 60% deis homes sembla que es dedicaven a treballar la llana 
(hi vivíen 130 paraires i 116 teixídors).q La diferencia és molt notable. En algunes altres ciu
tats europees també trobem percentatges elevats: a Reims hi havia 111 sastres, 57 teixidors, 
10 drapers, 19 ca1ceters, 37 pellers i 10 abaixadors, que representaven un 31 % de la pobla
ció. 1O A la ciutat anglesa de York, els artesans dedicats afer teixits i vestits també eren el 30 
% deIs menestrals de la ciutat. iI A Ourense, a Galícia, el 1440, més del 22 % de la població 
total de la ciutat es dedicava al sector textil. 12 A la gran ciutat de Florencia, el 21 % de la 
població treballava en el sector textil. 
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ELS MENESTRALS QUE TREBALLAVEN LA PELL I EL CUIR 

O'acord amb els noms deis carrers, fossilitzats encara al final de redat mitjana, la parro
quia de Sant Joan era alla on s'haviem fet les sabates (Sabateria Blanca, Sabateria Vella), les 
corretges (Corretgeria), els frens deis cavalls (Freneria), les cingles (Cingleria) i on hi havia els 
pellissers (Pellisseria); també es preparaven les pells a la pla¡;a de I'Assaoneria o a la Blan
queria, Al capbreu del 1429, sovint es fa esment deis calciners, locals que servien per afer 
aquestes feines. A la parroquia de Santa Magdalena, no tan centrica i també ben irrigada, es 
treballaven, així mateix, les pells al carrer de I'Aluderia. Encara el nom del carrer deis Perga
miners, al bell mig de la Cuirassa, a la parroquia de Sant Andreu, ens recorda el treball que 
s'hi feia amb les pells d'animals per aconseguir un material on escriure -I'únic fins que al 
segle Xiii es difongué el paper-. 

Si ens fixem en els diversos oficis, veiem que al segle xv hi havia una gran densitat de saba
ters a la parroquia de Sant Joan (al carrer de la Sabateria, darrere I'església de Sant Joan, i a 
la Sabateria Blanca, tram del Carrer Major), encara que també n'hi havia bastants a Sant 
Andreu (al Peu del Romeu, a la pla¡;a de la Cadena, a la Jueria) i alguns a Sant L1oren¡;. Per 
contra, lIur nombre era for¡;a escas a Santa Magdalena i no n'hi havia pas cap a Sant Martí 
(parroquia que com veiem era mig despoblada). 

Curiosament, la parroquia de Santa Magdalena havia esdevingut en aquest moment un 
espai on hi vivien basicament pagesos i havia perdut, en part, el caracter menestral que 
havia tingut en un principio No hi vivien pellissers i només hi hauríem trobat alguns, pocs, 
sabaters, blanquers o assaonadors. 

A Sant Andreu encara hi havia un pergaminer al carrer deIs Pergaminers, a la jueria. Tam
bé hi hauriem trobat bastants sabaters i un albardaner. A Sant Lloren¡;, parroquia for¡;a habi
tada, amb un pes artesanal important, hi havia diversos pellissers i, com hem dit, eren nom
brosos els sabaters i, fins i tot. hi vivia algun corretger i algun albardener. Curiosament, 
sabem que un sabater d'aquesta parroquia alhora es dedicava a fer pilotes. En aquesta epo
ca, el joc de la pilota es difonia pertot Europa, jugat molt sovint en un espai obert on hi havia 
una paret. 13 

A la parroquia de Sant Joan trobem diferents assaonadors i blanquers i pellissers. Assenya
lem que, pel costar del riu i de la muralla, passava la sequia d'Alcarras, que. com s'esdevenia 
a Santa Magdalena. permetia de disposar d'aigua permanentment. En aquest sector de la 
parroquia és on hauriem trobat els calciners que hem esmentat més amunt. O'altra banda, a 
Sant Joan també tenien l'alberg i I'obrador aquells que després treballaven aquestes pells, 
com podien ésser els bossers, els sellers, els capellers, els beiners o els freners, que feien bos
ses, selles per al bestiar, capells, beines per a les armes o frens per als animals. 

En relació amb els assaonadors i els blanquers es produla una localització deis membres 
d'aquesrs oficis en un espai concret, regat per una sequia i una mica allunyat -no gaire- del 
centre (vers la pla¡;a de J'Assaoneria i la Blanquería, a la parroquia de Sant Joan, o vers el 
carrer de I'Aluderia, a la parroquia de Santa Magdalena). De fet, hauriem pogut trobar una 
especialització de I'espai semblam, en relació amb aquests oficis. en moltes altres ciutats 
europees, com, per exemple, Tolosa de Llenguadoc. 14 

A L1eida més del 5 % de la població que es dedicava a treballs artesanals trebal!ava la pell 
i el cuir. De fet, tot i que en algunes parroquies hi havia for¡;a menestrals dedicats al treball 
de la pell, en general aquest percentatge que tenim a L1eida era inferior al que trobem a Giro
na (on hí havia un 15 %) o bé a Puigcerda (on assolia el 18 %). A la ciutar francesa de Reíms 
els treballadors de la pell representaven el 17,3 % deIs menestrals i a la ciutat anglesa de 
York, el 22,7%. Si ens n'anéssim a algunes ciutats de la Toscana, hauríem trobat, pero, per
centatges més baíxos i més semblants als de Lleida (a Pisa, el 9,3 % de la població menestral 
es dedicava a treballar el cuir). 
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ELS MENESTRALS QUE TREBALLAVEN ELS METALLS 

Hem inclos entre els treballadors deIs metalls tant el ferrer, eom l'argenter, com el batedor 
de fulla d'or. Trobem un nombre molt elevar deIs treballadors del metall a la parroquia de 
Sant Joan i, en segon lIoc, a les de Sant L1oren<;: i Santa Magdalena. Certament, aixi com tro
bem molts ferrers -d'origen sarrai- al Cappont, raval que depenia d'aquesta parroquia de 
Sant Joan, també trobem un nombre considerable de ferrers a la parroquia de Sant Lloren<;:, 
on hi havia I'aljama sarrai'na. A més, a Sant Lloren<;: també vivia algun calderer, que feía cal
deres, algun daguer, que feia dagues, i, encara, algun armero 

Pel que fa a la parroquia de Sant Joan, no sois hi hauriem trobat ferrers, sinó també diver
sos coltellers, que feien els colteUs, i diferents espasers, que feien les espases. Recordem que 
un deis carrers de Lleida rebia el nom de Coltelleria. Hi havia, així mateix, en aquesta parro
quia de Sant joan, dos argenters i encara un batedor de fulla d'or i un serraller. 

Com hem dit, trobem els ferrers sobretot al Cappont i al barrí deis sarratns de Sant Lloren<;:, 
als carrers de la Moreria i de la Mesquíta. Adonem-nos que alguns ferrers duíen noms 
sarralns, eom Alí Amellell o AbdaLa del Maímó (i un altre el nom sospitós de loan de Bonafe). 
Encara hi havia algun ferrer a la pla<;:a de la Cadena o al carrer de l'Aluderia. No trobem, en 
canví, cap ferrer, per exemple, ni a la zona central de la parroquia de Sant loan ni a la Suda, 
quasi tota ella en mans deIs eclesiastics. 

A la parroquia de Santa Magdalena, vivien un colteller i diversos, no gaires, ferrers. A més, 
també hi havia un ballester i un broquerer, que feien ballestes i broquers (escuts). En conjunt, 
veiem que la produceió d'armes tenia un pes notable dins el món artesa de la ciutat de Llei
da. De fet, gairebé tothom anava armat; tothom tenia unes armes al costar de la porta de 
casa seva, que treia si calia defensar-se o protegir algú altre o bé, certament, si volía agredir 
a algú. 

Aquests menestrals dedicats al treball deis metalls tenien a Lleida una importancia sem
blant a la que tenien en moltes altres eiutats catalanes.A Girona, en aquesta epoca, hauríem 
trobar 24 ferrers i a Puigcerda, 16, xifres gairebé iguals a les de Lleida. En mol tes de les ciu
tats europees, com a L1eida, els percentatges de treballadors deIs metalls oseil'laven entre el 
2,5 % i el 6 % del total de menestrals; tanmateix a York hi havia el 12,4 % deis artesans dedi
cats al treball deIs metalls i a Vitoria, d'acord amb les dades que hom té, un 16,5 % de la 
població es dedicava a treballar els metalls. 

OFICIS RELACIONATS AMB LA CONSTRUCCIÓ 

Trobem, l'any 1429, bastants fusters a les tres parróquies més importants: les de Sant 
Joan, de Santa Magdalena i de Sant L1oren<;:. De fet, en aquesta darrera parroquia trobem 
molts habitants que es dedicaven a oficis relacionats amb la construcció. Hi havia vuit fusters 
i també quatre piquers. tres guixaires (o gessers) idos pintors. Cal recordar que en aquesta 
parroquia hi havia el Pontarró de la Fusteria, situat al costat del riu Segre. Cal assenyalar tam
bé que molts deis fusters es dedicaven alhora a fer de guixaires. A part d'aquests artesans, en 
la parroquia de Sant L1oren<;:, amb un nombre important de menestrals, també hauriem tro
bat cercolers, corders, soguers. saboners, cartroners. candelers. etc. 

La parroquia on hi havia. pero. més fusters era la més poblada. la de Sant Joan. Amb tot, 
cal tenir present que la major part d'aquests fusters vivien al Cappont. A prop deis fusters. 
habitaven altres treballadors de la fusta, com els cinc cercolers, els dos boters, el carreter o el 
sedasser. En aquesta parroquia també hi havia dos vidriers i quatre piquers. 

Mentre a la parroquia de Santa Magdalena hi vivien almenys vuit fusters, a la de Sant 
Andreu només hi tenia l'habitatge un membre d'aquest oficio El nombre de piquers, cafre
terso sedassers o torners, en rotes dues. era moJr escaso 
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A Lleida, els oficís relacíonats amb la construcció afectaven el 5 % de la població treballa
dora. Si comparem les xifres de la cíutat del Segria amb les que trobem en altres ciutats 
veíem algunes diferencies: a Girona, el 1388, hi havia la meitat de fusters i el doble de 
piquers que a Lleida (el 1388 hi vivien 27 piquers i el 1462, 23).'6 Si ho comparem amb allo 
que hom ha trobat en altres ciutats europees, veurem també algunes petites variacions i 
algunes semblances: a Chambery, el 1410, la gent dedicada a la construcció corresponia al 
13,7% deIs artesans; a York era el 9,1 %. i a Pisa els treballadors de la fusta i la pedra eren el 
5 % deis treballadors menestrals. '7 

LLAURADORS, ARTISTES, ECLESIAsTICS, CIUTADANS I NOBLES 

En aquest estudi hem centrat l'atenció en els menestrals i gairebé no hem parlat deIs lIau
radors, deis artistes í deis estaments dirigents. Tanmateix, per a entendre I'organització de la 
ciutat, cal parlar, ni que sigui breument, deis altres habitants que vivien a Lleida als darrers 
segles medievals. 

Més del 30 % de la població de Lleida, l'any 1429, vivia de l'entorn rural i es dedicava afer 
de lIaurador o afer d'hortola. Ja hem dit que la parroquia on hi havia un nombre més alt de 
lIauradors era la de Santa Magdalena, on més del 50 % deis habitants es dedicaven a tasques 
pageses. A continuació, a Sant Lloren~, més del 35 % deis homes es dedicaven a treballar els 
camps i els horts. Per contra, a Sant Joan i a Sant Andreu, només representaven poc més del 
15 % del total; en ambdues els menestrals, els artistes o els ciutadans i eclesiastics renien 
molta importancia. Alla on els pagesos representaven un percentatge més elevat era a la 
petita parroquia de Sant Martí on, d'acord amb les dades limitades que tenim, es dedicaven 
a treballar els camps més del 60 % deis homes que hi vívien. 

D'artistes, d'allo que ara en podem dir «oficis liberals., n'hí havia en totes les parroquies, 
bé que alla on eren més importants era a les més poblades. A tot Lleida, el 8 % de la pobla
ció es dedicava a aquests oncis. De tots aquests homes que es dedicaven a feines més libe
rals, no menestrals, la meitat eren notaris. Trobem prop de 30 notaris a la parroquia de Sant 
Joan i en trobem diversos a totes les restants parroquies. A més, hi havia metges, cirúrgics, 
físics i barbers, sobretot a la parroquia de Sant loan, bé que també hauriem trobat diversos 
barbers a Sant Lloren~ i algun físic i algun barber a Santa Magdalena. 

Els eclesiastics representaven el 9 % deis caps de casa esmentats al capbreu O, certament, 
un tant per cent més redu'it de la població total). En rúnica parroquia on el nombre d'ecle
siastics era molt important era en la de Sant Andreu, on corresponien al 35 % deis caps de 
casa coneguts (en les altres no eren pas més de 18 persones, sovint instal'lades prop de !'es
glésia). De fet, cal recordar que, en aquest capbreu de «Censos Manifestats-, restava inclosa 
tota la parroquia de la Suda, el barri eclesial de la ciutat de L1eida, dins d'aquesta parroquia 
de Sant Andreu. 

Trobem concentrats els ciutadans, aquells que a Barcelona reben en nom de ciutadans 
honrats, i també els cavallers i donzells a la parroquia de Sant loan (on eren el 8,5 % de la 
població) i, en segon 1I0c, a les de Santa Magdalena i Sant L1oren~; lIur importancia encara 
era més redu'ida a la de Sant Andreu. 

CONCLUSIONS 

Si observem la relació que hi havia entre els menestrals que trobem documentats en els 
.Censos Manifestats» i l'espai urba de la ciutat de Lleida, al segle xv, podem cridar !'atenció 
sobre diversos aspectes. 
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Hi hagué uns canvis al Ilarg del temps. No podem pas considerar que la distribució deIs 
menestrals restés inalterada des deIs segles XII o XJII, quan es degué organitzar, fins al segle 
XV, quan es redactaren aquests capbreus. De vegades, els noms deis carrers ens traeixen 
aquests canvis. 

Al segle XV, el nombre de població de les diferents parroquies lIeidatanes era molt diverso 
Aixo certament repercutia en el nombre d'artesans que hi hauriem trobat. Aixo és prou evi
dent en la parroquia de Sant MartÍ. 

Al final de I'edat mitjana, hi havia una distribució deis oficis dins I'espai urba no ben regu
lar. Mentre trobem treballadors d'alguns oficis més importants repartits gairebé pertot arreu, 
només trobem alguns altres oficis en alguna parroquia o, de vegades, fins i tot, en algun sec
tor determinat d'aquesta parroquia (com pot ésser el Cappont o la Cuirassa). 

Molts obradors se situaven sobretot prop deis llocs centrals, prop d'alla on hi havia activitat 
mercantil, per exemple a la pla¡;:a de Sant Joan, al carrer Major, al costat de la Bladeria, etc. 
Tanmateix, no sempre era així, ja que alguns oficis eren practicats sobretot per una pan de 
la població (com els sarraIns), fet que feia que restessin Iimitats en algunes arees (barri deis 
sarrains, Cappone}. Fins i tot, altres oficis, com els d'assaonador i blanquer, a causa de neces
sitar aigua i d'ésser motiu de pudors, se solien limitar també a uns sectors determinats. 

Com ha estat assenyalat en relació amb altres dutats europees, hi havia una forta barreja 
social en cada carrer, que permetia que, al costat de la casa o de l'alberg d'un pobre menes
tral o d'un llaurador, visqués un noble o un ciurada. Aixo no impedia, pero, que no hi hagués 
una certa segregació, en alguns casos, deIs treballadors de certs oficis o, com hem dit, d'ofi
cis realitatzats sobretot per algunes minories religioses. 

La parroquia on hi havia més menestrals era la de Sane Joan. que també era la més pobla
da i la que tenia una posiciÓ més céntrica. Aixo no impedeix que alguns oficis determinats 
es fessin sobretot en altres parroquies. De fet, la importancia del món artesanal a la parro
quia de Sant Uoren¡;: era molt gran. Aixi mateix, per exemple, el nombre de teixidors que 
vivien a Santa Magdalena o el nombre de sastres instal·lats a Sant Andreu eren prou consi
derables. 

Tot i que aixo podria ésser el tema d'un altre estudi, cal pensar que no sembla pas que Cin
gués gaire importancia l'exportació deis productes produ"its a Ueida. Sembla que bona part 
d'alló que produien aquests menestral s lIeidatans devia dedicar-se a proveir les necessitats 
deIs habitants de la ciutat mateixa o deIs de les comarques immediates. També són temes 
oberts per a I'estudi conéixer la riquesa diversa que tenien aquests artesans (o Ilur endeuta
ment), saber el paper que tenien en el govern de la ciutat, analitzar la continu'itat d'unes 
mateixes families en els diferents oficis, o bé descobrir quins eren els diferents oficis exercits 
pels diversos membres d'una mateixa familia, etc. 

La durat de Ueida, al segle XV, era una ciutat de mida mitjana, més aviat petita, pero que 
tenia una varietat i un nombre de menestrals for¡;:a notable, comparable, en principi, a allo 
que hauríem trobat, en aquell moment, en les al tres ciurats catalanes o en mol tes ciutats 
europees. 

ANNEX lIeid: 

AlIMENTACIÓ -
aiguader 
aiguardenter 
botiguer 
candeler 
cantareller 
carnisser 
cerer 
cae 
especier 
flequer 
fomer 
garbeller 
hostaler 
mollner 
pastadar 

peseater 

porgadai: 

saboner 

tener 

TOTAL 

TExTIL 
abaixador 

calCeter 

capeller 

draper 
gipooer 

mercar 

paraire-

pell~r 
pentínador
saStre 
teiXidar 

vanover 

veler 

TOTAL 


CUIR 
albardener 
assaonador 
beiner 
blanquer 
bosser 
broquerer 
capeder 
corretger 
frener 
pellisser 
pergaminer 
piloter 
sabater 
sener 
TOTAL 
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ANNEX Lleida any 1429 


ST. JOAN 


ALlMENTACIÓ 
aíguader 
aíguardenter 
botiguer 
candeler 
cantareller 1 

camisser 3 
cerer 
cae 1 

especier 13 
flequer 1 

fomer 2 
garbeller 
hostaler la 
molíner 
pastador 
pescater 
porgador 
saboner 
tener 1 

TOTAL 38 

TExTIL 
abaixador 5 
calceter 1 

capeller 3 
draper 
gíponer 2 
mercer 
paraire 
peller 6 
pentinador 
sastre 9 
teixidor 3 
vanover 
veler 1 
TOTAL 33 

CUIR 
albardener 
assaonador 6 
beiner 1 
blanquer 3 
bosser 4 
broquerer 
eapeHer 4 
eorretger 
frener 
pellisser 10 
pergaminer 
piloter 
sabater 16 

seller 2 
TOTAL 47 

ST. LLORENf; STA. MAGDAlENA 

3 

2 
2 
2 2 

1 
7 2 
2 5 

6 
1 

5 

2 2 

1 

3 
39 14 

2 

5 

13 1 

6 12 

25 20 

2 
2 

5 

5 2 

15 6 

ST. ANDREU ST. MARTf 

3 

3 

1 

9 

2 

2 

10 
3 

18 

8 

9 
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ANNEX Ueida any 1429 


sr. JOAN ST. LJ.ORl~ stA. MAGDAlEIIIA ST. ANQUU ST. MAR'ri 

METAlLS 
argenter 
armer 2 

baIIester 
batedorde.fúila d'or 
calderer 2 

colteller -4 
daguer 3 

espaser 5 

ferrer 9 8 3 

senaller 1 

roTAL 21 15 4 


CONSTRUCCRJ 

atabastrer 

boter 2 

carretet 1 

cartroner 1 

cercoler 5 1 

corder 2 

fuster .. 13 8 8 

gesset\.guilllÍtrS 3 

pínter 2 

píquer 4 4 2 

sedasser 

soguer 
torner \ 
vidtfer Z 
mr"'l 28 23 10 5 
 ~~ 
Nombre ~ deI$ menestrát$ que vivíen a la ciutat de Ueída, segons eIs «Censos manifestats. de I'any 1429. És ~ 


ble que un petit pert:e~det$ artesans de la cíutat OO(,Xlnstin en aquests Uístes, obtingudes amb el buidatge dé¡¡¡. 

diférents capbreus de Ie$ ~patrOquies. ... 
 Tlf 

<;>'" 
"":; 

II 
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I rany 1429. És possi
amb el buidatge deis 
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