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Resumo: 
Este artigo discute a criação de uma ideologia cristã sobre o princípio da paz, a 
sua extensão entre o campesinato e a utilização feita por líderes de 
comunidades rurais no norte do País Valenciano. Além das práticas comuns 
judiciais, os habitantes do mundo rural resolvem os conflitos diários com um 
conjunto de mecanismos para a paz, como mediações de paz e arbitragens, 
que são fortemente imbuídos de um ideal de alcançar a paz. Todos participam 
de este ideal, porque pertence ao imaginário coletivo, mas, em última instância, 
as elites rurais o incorporam para estabelece-lo como garantia da paz dentro 
das comunidades e mediatizar o uso dessas ferramentas para seu próprio 
benefício, consolidando sua posição privilegiada na liderança do grupo. 
Palavras-chave:  
Conflitos; Ideologia; Elites rurais 
 
Resum: 
Aquest article analitza la creació d’una ideologia al voltant del principi cristià 
de la pau, la seua extensió entre la pagesia i la utilització que en fan els 
prohoms de les comunitats rurals del nord del País Valencià. Més enllà de les 
pràctiques judicials ordinàries, els habitants del món rural resolen els conflictes 
quotidians amb un conjunt de mecanismes de pacificació, com les mediacions 
de pau i els arbitratges, que estan fortament imbuïts per un ideal de la 
consecució de la pau. Tots hi participen d’aquest ideal, ja que pertany a 
l’imaginari col·lectiu, però, en última instància, les elits rurals l’incorporen per 
erigir-se en garants de la pau a l’interior de les comunitats i mediatitzar la 
utilització d’aquests mecanismes en benefici propi, consolidant la seua posició 
de privilegi al capdavant del col·lectiu. 
Paraules-clau:  
Conflictivitat; Ideologia; Elits rurals 

                                                 
1 Doutorando no Departamento de História Medieval. Universidade de Valência. Grupo 
Harca. 
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1. Introducció 
 
 
Als segles medievals, la conflictivitat és part integrant de l’organització i 

l’estructura de la societat. La pertinença a grups socials amb interessos 
divergents engendra enfrontaments tant entre els membres d’un mateix estrat 
com entre els integrants dels diferents grups, de manera que l’origen d’aquests 
conflictes es troba en les tensions inherents al teixit social (Geary, 1986: 1113). 
L’emergència i les manifestacions de les lluites no són en absolut fortuïtes, 
sinó que reflecteixen els problemes propis dels grups socials que estan 
implicats en les disputes. En conseqüència, concerneixen els diferents aspectes 
de la vida quotidiana, com el senyoriu, la propietat i la gestió de la terra, les 
transaccions comercials, el treball artesanal i, sobretot, les herències. Com 
ocorre a les ciutats i viles d’arreu de l’Occident europeu, la vida de les 
comunitats rurals està ritmada pels enfrontaments que protagonitzen 
camperols, artesans, mercaders, notaris i sacerdots, ja que la violència es 
converteix en el llenguatge que codifica el seu comportament diari i 
l’instrument amb què resolen els conflictes quotidians, especialment aquells 
que afecten l’honor propi i de la família i exigeixen la venjança de l’ofensa 
(Gauvard, 2005, 11-17). 

 
Les autoritats reials i senyorials intenten posar fi als brots de violència 

mitjançant l’aplicació de tots els mecanismes judicials que estan al seu abast, 
però el seu èxit és relatiu perquè els conflictes es reprodueixen 
sistemàticament. No obstant les prerrogatives jurisdiccionals que ostenten, el 
manteniment de l’ordre i de la pau no és exclusivitat seua, sinó que els vassalls 
també col·laboren amb el senyor i els seus agents en la seua tasca d’administrar 
justícia. Ja als segles XI-XII, els «boni homines» que esmenten els documents 
de Catalunya (Bonnassie, 1972; 270-272), el Llenguadoc (Bourin, 2003: 53-65) i 
el Lazi (Toubert, 1973) participaven en el desenvolupament de les disputes 
plantejades en els tribunals senyorials. Homes dignes de fe i amb una reputació 
reconeguda en la comunitat, aquests «boni homines» intercedien en la 
resolució dels conflictes per oferir consell als jutges o per dirimir ells mateix les 
controvèrsies en qualitat d’àrbitres (Le Jan, 2003: 77). Així, doncs, a banda de 
la funció que exercien els senyors laics i eclesiàstics, els integrants de les 
comunitats també contribuïen en el manteniment de la pau, almenys en les 
controvèrsies que afectaven la vida quotidiana del col·lectiu. Per a fer-ho, 
incorporaren tot un conjunt de mecanismes de pacificació que, en un principi, 
només estava a l’abast dels nobles i els membres de la jerarquia eclesiàstica. 

 
En un context de desintegració dels poders públics i de degradació de la 

justícia ordinària, l’Europa Occidental conegué una extraordinària difusió d’un 
conjunt de pràctiques, com les concòrdies, les avinences, els compromisos i les 
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sentències arbitrals, que oferien una via alternativa als tribunals oficials per 
resoldre els conflictes. La societat altmedieval no desconeixia els juïns i, fins i 
tot, els senyors hi recorrien per imposar les seues decisions sobre els seus 
vassalls. Però sovint els processos judicials eren paralitzats i els implicats en les 
disputes, normalment membres de l’aristocràcia i la jerarquia eclesiàstica, 
preferien establir una negociació i arribar a una solució de compromís, menys 
perjudicial als seus interessos, en lloc de sotmetre’s al juí imposat pels tribunals 
oficials (Salrach, 1997: 1034). Així, doncs, pactes i arbitratges substituïren a la 
justícia ordinària, desvirtuada per la pròpia classe feudal, que no respectava el 
sistema judicial existent i preferia assolir acords particulars per posar fi als 
conflictes.2 D’aquesta manera, s’inicià un procés on s’imposà la negociació 
entre els litigants, la concurrència de jutges i mediadors en els tribunals i el 
protagonisme dels representants de les parts implicades en els litigis (Hudson, 
1997: 898). 

 
Tradicionalment, aquesta difusió de les mediacions i els arbitratges s’ha 

atribuït a la manca o la debilitat d’un mitjà canalitzador, els tribunals de 
justícia, que limités la reproducció dels conflictes (Geary, 1986; 1116); a la 
immaduresa jurídica del moment, ja que no existia un cos judicial amb una 
formació tècnica suficient (Bougard, 2003: 93-122; Mínguez, 1997: 491-548); i 
també al propi caràcter de la societat europea altmedieval, en la que els vincles 
personals i l’entramat de xarxes socials garantia l’equilibri, fent que aquestes 
pràctiques s’imposaren als juïns ordinaris per restablir el teixit social quan 
havia estat afectat (Le Jan, 2003: 68). Més encara, s’ha considerat també que 
mediacions i arbitratges romanien aliens a la legalitat i al marge de la justícia 
ordinària i, per aquesta raó, han rebut els apel·latius “extralegals” i 
“extrajudicials”. Fins i tot s’ha parlat “d’infrajustícia”, considerant aquests 
mecanismes com un conjunt d’actuacions particulars i privades situat per sota 
dels límits de l’àmbit pertanyent al domini de l’administració pública (Garnot, 
2000: 103-120). Per tot açò, s’ha argumentat que la seua incidència disminuïa a 
partir del segle XIII, al davant de la consolidació del poder públic i dels 
tribunals oficials en l’administració de justícia (Geary, 1986: 1126). 

 
Res més lluny de la realitat, les mediacions, en totes les seues formes, 

adquireixen una difusió extraordinària a partir d’aquesta centúria. Aquestes 
pràctiques s’estenen per tota Europa Occidental a causa del desenvolupament 
urbà i la major complexitat social i econòmica del món rural. La lentitud de la 
justícia ordinària pot agreujar els enfrontaments pendents, mentre que el 

                                                 
2 Així ho testimonia una sentència d’una col·lecció legal anglesa de principis del segle XII, 
quan diu: «pactum ... legem vincit et amor iudicium», atorgant preferència als pactes i les 
amigables composicions per sobre del dret i l’acció dels tribunals (White, 1978: 281-308). 
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sorgiment de noves situacions exigeix una major flexibilitat a l’hora de regular 
les innovadores relacions contractuals. La proliferació de les mediacions 
respon també a la difusió de l’escriptura i la pràctica notarial, de manera que 
els integrants de tots els sectors socials recorren a aquests mecanismes per 
resoldre els conflictes. A partir del segle XIII, no només papes, bisbes, 
emperadors, reis i nobles utilitzen aquest tipus de pràctiques, com succeïa en 
els segles precedents, sinó que els habitants del camp i la ciutat també 
acudeixen a elles per a solucionar tota mena de problemes. 

 
Tots ells coneixen a la perfecció el funcionament de les mediacions i els 

arbitratges. De fet, com succeeix amb els processos judicials ordinaris, 
aquestes pràctiques segueixen un desenvolupament perfectament estipulat, 
amb unes pautes ben marcades pels codis jurídics corresponents.3 Es tracta, a 
més, d’un procés impregnat de principi a fi per un ideal de la conciliació que 
cobreix totes les fases de la mediació, ja que l’objectiu últim és el restabliment 
de l’harmonia entre el col·lectiu. El principi de la pau, segons prescriu la 
moralitat cristiana, deu regir les relacions entre els homes, siguen de la 
condició social que siguen. Papes, bisbes i abats així ho proclamaven des dels 
púlpits i a través dels tractats que es consumien a les escoles eclesiàstiques i les 
corts monàrquiques i nobiliàries. Més enllà d’aquestes obres doctrinals, només 
a l’abast d’uns pocs, sacerdots i predicadors s’encarregaren de difondre la 
paraula de Déu entre tots els seus serfs, estenent el seu missatge fins als últims 
confins de la cristiandat. És així com tots participen de l’ideal cristià de la pau, 
que intenta minimitzar l’impacte dels conflictes quotidians i canalitzar les 
tensions socials més greus. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 A causa de la seua proliferació, els distints mecanismes de pacificació han de ser definits i 
precisats pels nous codis legals, d’inspiració romanista, i s’adapten com una forma alternativa 
o complementària de resolució dels conflictes dins dels nous marcs legals confegits a partir 
de la recuperació del dret romà i l’avanç de les institucions judicials que acompanya a la 
consolidació dels nous estats monàrquics a partir del segle XIII (Alfonso, 2007). Una anàlisi 
més exhaustiva de la regulació de les mediacions i els arbitratges en els codis jurídics en 
Merchán (1981), per al cas castellà; Royo (en premsa), per a la Corona d’Aragó; i Valiño per 
al regne de València, qui ofereix també una extensa relació dels treballs duts a terme per 
l’escola jurídica alemanya, pionera en aquest tipus d’estudis (2002: 17-19). 
 



229 
Royo Pérez, Vicent 

“Com umanal cosa sia pactar”. Ideologia, elits rurals i arbitratges al País Valencià (segle XIV) 
www.revistarodadafortuna.com 

 

 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo  
2013, Volume 2, Número 1, pp. 225-248. ISSN: 2014-7430 

Mapa 1: El regne de València en el segle XIV 

 

 
 
 
Al mateix temps que es difonen les pràctiques de pacificació, també ho fa 

el cerimonial que les acompanya. Amb el pas del temps, els distints sectors 
socials incorporen les mediacions i els arbitratges com a mecanismes de 
resolució dels conflictes i alhora també assumeixen la ideologia que abans era 
exclusiva de nobles i, sobretot, eclesiàstics. En conseqüència, enfrontats i 
mediadors esgrimeixen una ideologia de la pau que es materialitza en els 
acords assolits a través de la paraula escrita i en els gestos escenificats en la 
cerimònia de reconciliació. Aquesta ideologia reprodueix la concepció cristiana 
de la pau i pertany a l’imaginari col·lectiu, encara que, en última instància, està 
al servei de les elits rurals. Són molts els veïns que intercedeixen als conflictes i 
fan de mediadors entre els contendents, però els notables locals, conscients de 
la seua posició de privilegi, assumeixen la funció pacificadora i l’incorporen a 
l’ample espectre de pràctiques que els diferencien de la resta de pagesos. 
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Mapa 2: Els Ports i el Maestrat 

 

 
 
 
En aquest sentit, el nord del regne de València esdevé un bon escenari 

per a copsar totes aquestes qüestions. Les comarques dels Ports i el Maestrat 
estan formades per una espessa malla de comunitats rurals de petita i mitjana 
entitat que estan sota la influència de dues viles, Morella i Sant Mateu, centres 
que assumeixen les funcions pròpiament urbanes. Les comunitats estan 
formades per famílies que troben en la ramaderia ovina el mitjà necessari per a 
garantir la seua subsistència, mentre que al capdavant del col·lectiu se situa un 
reduït grup de prohoms que sustenten la seua riquesa en l’especialització 
ramadera i el comerç de la llana, ocupen els càrrecs de direcció comunitària i 
incorporen un conjunt de pràctiques matrimonials i familiars que determinen 
la seua preeminència social.4 Per totes aquestes raons, la zona septentrional 
valenciana es presenta com un territori coherent des del punt de vista social i 
econòmic,5 que permet estudiar la materialització de l’ideal de la pau, la funció 

                                                 
4 La importància de l’especialització ramadera per a les economies domèstiques en Royo 
(2010). Una visió més exhaustiva de les pràctiques de diferenciació posades en marxa per les 
elits rurals del nord del país en Royo (2009b). 
 
5 Encara que no polític, ja que la vila de Morella i les aldees que formen el seu terme general 
són de reialenc, mentre que les distintes comandes que componen el Maestrat estan sota la 
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pacificadora de les elits rurals i també la utilització que fan els prohoms de 
totes aquestes pràctiques. 

 
 

2. L’ideal de la pau 
 
 
Tots els habitants del món rural participen de l’ideal cristià de la pau, que 

té una de les seues màximes expressions en els actes de conciliació. Quan els 
conflictes excedeixen els límits establerts per les normes socials, posant en 
perill la integritat del col·lectiu, la comunitat deixa de tolerar l’enfrontament i 
els seus membres prenen cartes en l’assumpte amb la finalitat de restablir 
l’ordre perdut. Arribats a aquest punt, es pot recórrer a la justícia ordinària, si 
així ho decideix una de les parts enfrontades, però amb freqüència els 
conflictes es perden en el temps –i, per tant, resulta impossible esbrinar 
l’origen–, impliquen a un bon nombre de veïns de la comunitat i, en última 
instància, han derivat en delits excessivament greus, que poden comportar la 
imposició de fortes penes pecuniàries i corporals. A més, les taxatives 
decisions judicials, lluny de solucionar el problema, poden agreujar encara més 
els odis existents entre els contendents, de manera que és més recomanable 
arribar a una resolució negociada que acontenti a ambdues parts, impose 
l’harmonia i restablisca els vincles de cordialitat i, fins i tot, d’amistat. Per 
aconseguir-ho, els litigants normalment han estat convençuts de la necessitat 
d’assolir un acord per familiars, amics i veïns que fan de mediadors per 
imposar la pau. S’inicia aleshores un procés de pacificació perfectament 
estipulat, amb unes pautes ben marcades i impregnat de principi a fi per un 
ideal de la conciliació que cobreix totes les fases de la negociació. 

 
La documentació conservada en molt poques ocasions permet conèixer 

el desenvolupament de tot aquest procés, ja que allò més habitual és trobar els 
acords finals, les concòrdies, les avinences, els compromisos i les sentències 
dels àrbitres. És en aquests actes on es materialitza aquest ideal de la 
conciliació, fonamentalment a través de les paraules recollides en els 
documents, que invoquen a la intercessió divina, i també mitjançant el ritual 
que s’escenifica per segellar la pau, que imita els gestos propis dels pactes de 
vassallatge. Així, doncs, es produeix una simbiosi d’allò sagrat amb allò profà 
en una cerimònia ritual amb una atmosfera molt particular, pròpia de les 
mediacions i els arbitratges. 

 

                                                                                                                                      
titularitat de l’orde de Santa Maria de Montesa des de 1317-1319. L’estructura organitzativa 
de la comarca dels Ports en Rabassa (1996), i del Maestrat en Guinot (1986). 
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Respecte a la manifestació escrita, és cert que la major o menor profusió 
de les frases que evoquen la consecució de la pau depèn de la lucidesa del 
notari que recull els acords, però, tot i això, existeixen un conjunt 
d’expressions més o menys tipificades que mostren la noció que els homes 
medievals tenien del bé i del mal. Perquè, en efecte, el primer tret que defineix 
l’ideal de la pau és la concepció maniquea de l’existència humana, a mercè de la 
maldat del diable i salvada per la gràcia de la divinitat (Jégou, 2011: 248 i 275). 
Totes les lluites s’atribueixen a l’acció del «diabolo, qui inter humanum genus 
semper non desinit zizanias seminate», mentre que només la intervenció de «la 
gràcia del Príncep Eternal, la qual no desempare els peccadors, e la gràcia del 
Sant Sperit» il·luminen el pensament i el coratge dels enfrontats per posar fi al 
conflicte.6 

 
Aquesta acció de la gràcia divina es materialitza mitjançant la paraula de 

Déu a través de les Sagrades Escriptures, citades com a font inspiradora del bé 
i de la pau, ja que «lo novell testament del fill de Déu, lexan-nos gran e 
inmensa heretat dient: “la pau mia do a vós e la mia pau lex a vós”, per les 
quals coses a nós lexà en vincle e liguament de pau». La pau, per tant, és un 
llegat del fill de Déu fet home, sacrificat per salvar a la humanitat, i per això 
tota persona, siga de la condició que siga, deu respectar-la, mantenir-la i 
restablir-la quan ha estat danyada per instigació del maligne, «com umanal cosa 
sie pactar» i no enfrontar-se.7 Per aquesta raó, les parts diuen posar fi a la 
disputa «per ben de pau e de concòrdia». 

 
A més, la divinitat es fa present a l’hora de signar els acords i quan els 

àrbitres prenen les seues decisions, ja que litigants i mediadors reconeixen 
actuar «havent Déus davant los ulls de la nostra pensa» –«per tal que lo nostre 

                                                 
6 Més expressiva encara resulta l’argumentació aportada pel notari de Vilafranca (vegeu mapa 
2) Bartomeu de la Guerola, qui atribueix al diable la instigació dels conflictes mitjançant una 
prosa impròpia d’un home de lleis d’una comunitat rural, dient en l’encapçalament dels 
compromisos que recull: «Com, inspirant l’esperit maligne del umanal linatge, començants 
barales e discòrdies e disensions entre nós e qualsevol singulars de nosaltres, augmentats 
mals a mals inflamant, lo maligne sperit ha mogut alcuns proysmes a les coses damunt dites, 
vibrant lo coltell de la cruel mort, lo sotslament del qual dit maligne sperit, trametents les 
sues cruels sagetes en manera de llamp terrible, en tant que nós, dites parts, e alcuns singulars 
nostres ha encès occissions, escàncdils e perills e no cese encara de perseverar en les sues 
orribles obres...». Arxiu Històric Notarial de Morella (AHNM), núm. 24 (1374, novembre, 
15). 
 
7 Així mateix, s’exalta la figura de Jesucrist i s’apel·la al perdó entre els contendents, 
rememorant passatges de la via del fill de Déu: «volents enseguir la via de Jhesuchrist, qui 
prené cruel mort e passió per nosaltres, pecadors, a salvar, pregant la dehitat per gran 
humilitat que perdonàs aquells qui aquella donaven, com no sabessen que·s fahien». AHNM, 
núm. 85 (1408, juliol, 22). 
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juhí de la faç de Déu proceesque», postil·len els àrbitres– i es comprometen a 
respectar tot allò pactat, realitzant el preceptiu jurament sobre la creu i els 
quatre evangelis, expressió física de la divinitat.8 Aquest gest reforça la 
inviolabilitat de concòrdies, compromisos i sentències, sancionada ja en el codi 
jurídic del regne, els Furs de València, i revestida, així, d’un caràcter sacre que 
li atorga major validesa. L’incompliment de qualsevol de les clàusules no 
només implica incórrer en la pena terrenal imposada als infractors, sinó també 
trencar el jurament fet sobre les sagrades escriptures, amb les penes espirituals 
que això comporta.9 

 
És així com es genera una atmosfera fortament imbuïda pel principi 

cristià de la pau que es desenvolupa en llocs i moments concrets, 
escrupolosament seleccionats per mediadors i àrbitres. Més enllà de la fredor 
que poden transmetre els documents notarials o els registres senyorials, 
l’assumpció dels pactes i els compromisos i, sobretot, la promulgació de les 
sentències es du a terme en espais sagrats, com les esglésies, i en festivitats 
importants del calendari cristià, com ara Nadal, Pasqua de Resurrecció, sant 
Joan, santa Maria d’agost i sant Miquel. Proscrits per a l’actuació dels jutges 
ordinaris, els llocs sagrats i els dies festius esdevenen espais i moments 
considerats especialment aptes en l’imaginari col·lectiu per a celebrar les 
cerimònies de pacificació.10 La seua elecció no és en absolut capritxosa ni 
tampoc no té res a veure amb l’extraoficialitat d’aquesta mena de pràctiques, 
com s’ha defès tradicionalment (Gauvard i Jacob, 1999: 18), sinó que, amb ella, 
es busca una major publicitat. Tota la comunitat assisteix a l’ofici religiós i 
presencia la cerimònia posterior que posa fi al conflicte i simbolitza la 
consecució de la pau, ritual en el qual participen les parts i els testimonis, citats 

                                                 
8 Presència que es materialitza a través de frases com: «Et sobre açò encara los dits 
comprometents juraren en mà e poder de mi, notari dejús scrit, sobre la creu de Nostre 
Senyor Déus e los sants IIII evangelis, de lurs mans corporalment toquats, lo dit, sentència e 
pronunciació dels dits àrbitres, arbitradors e amigables composadors tenir, observar e 
complir». AHNM, núm. 37 (1378, octubre, 11). La divinitat també està present en els 
processos judicials ordinaris, per a guiar la consciència dels jutges (Gauvard, 2005, 47). 
 
9 En la majoria dels casos, les parts enfrontades acorden l’establiment d’una pena pecuniària 
que deu ser pagada en cas d’infringir qualsevol de les clàusules del pacte, especialment la 
sentència dels àrbitres. Es tracta d’una mesura coercitiva, ja que el fet d’haver de satisfer 
importants quantitats de diners inhibeix a les parts de cometre qualsevol infracció durant el 
procés de pacificació i les incita a respectar totes les normes imposades per elles mateix, les 
indicacions fetes pels àrbitres i, en especial, la sentència (Royo, en premsa). 
 
10 Així ho posen de manifest dos àrbitres quan, el 1378, promulguen la sentència que deu 
posar fi a l’enfrontament que mantenen alguns veïns de Vilafranca, declarant que fan pública 
la seua decisió «estants e sients en loch covinent de jutgar, ço és, en lo perxe davant la 
església de madona Santa Maria de Vilafrancha». AHNM, núm. 26 (1378, febrer, 20). 
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tots ells pels àrbitres. Més enllà de l’acte individual o particular, la resolució de 
la disputa esdevé un assumpte col·lectiu, sancionat per la comunitat. Així 
mateix, el fet de celebrar l’encontre a l’església, lloc de pau per excel·lència a 
l’imaginari col·lectiu (Furió i Garcia-Oliver, 1985: 42-52), revesteix de sacralitat 
l’acte de conciliació, insistint en la inviolabilitat d’un pacte establert en un lloc 
sagrat després d’haver realitzat el preceptiu jurament sobre els evangelis 
(Offenstadt, 1999: 206). 

 
Tot aquest cerimonial sacre es completa amb altres gestos de caràcter 

profà que serveixen per a segellar la pau. Es tracta d’accions procedents del 
ritual de vassallatge que se solen escenificar a la fi del procés de pacificació, tot 
just abans de subscriure el tractat de pau entre els enfrontats o una vegada s’ha 
acceptat la sentència dels àrbitres. D’una banda, apareix el jurament prestat 
entre les parts de respectar tot allò pactat entre elles i tot allò establert pels 
àrbitres. De l’altra, els antics enemics es presten mútuament homenatge «de 
mans e de boqua», és a dir, escenifiquen la pau mitjançant un bes i la imposició 
de mans.11 Són gestos que impliquen el cos i l’ànima dels protagonistes, 
mostren l’oblit dels rancors i els odis, i creen un nou vincle d’amistat i amor 
gràcies al contacte dels cossos (Offenstadt, 1999: 214-221). Es converteixen en 
símbols de la pau i el perdó que tanquen la negociació i fan pública la 
conciliació, ja que es realitzen al davant de la presència dels àrbitres, els 
testimonis, el notari i la resta de la comunitat.12 

 
Amb aquesta escenificació finalitza el procés de pacificació iniciat temps 

enrere. En ell han participat les parts enfrontades com a protagonistes 
principals; han pres part activa també els seus amics, parents i veïns com a 
inductors de l’acord i com a públic que sanciona la validesa dels pactes; i, 
sobretot, han intervingut els prohoms del lloc, com a mediadors i garants de la 
pau. Tota la comunitat coneix el funcionament del ritual propi de la conciliació 
i participa de l’ideal de la pau, ja que pertany a l’imaginari col·lectiu, però són 
els notables locals els que orquestren totes les passes del procés i esgrimeixen 
aquesta ideologia per a dur a terme les negociacions, fer fructificar els acords i 
imposar les seues decisions. 
                                                 
11 Com fan el 1324 Bernat Metge i Miquel Huguet, juntament amb els vint-i-un amics, 
parents i valedors que componen els bàndols que encapçalen. Tots ells, reunits a l’església 
d’Onda (vegeu mapa 2), d’on són veïns, signen un acord de pau per posar fi al conflicte que 
els enfrontava i el segellen mitjançant la prestació «alter alteri homagium ore et manibus in 
manibus». Arxiu del Regne de València (ARV), Clergat, Montesa, lligall 895, caixa 2.357, f. 
256v. 
 
12 Es tracta d’una cerimònia molt semblant a la practicada a la Gascunya durant la baixa Edat 
Mitjana, on la resolució dels conflictes s’escenificava davant de tota la comunitat per a donar-
li major publicitat (Prétou, 2010: 61). 
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3. Els garants de la pau: mediadors i àrbitres 
 
 

Segons les teories polítiques de l’època, el rei és jutge suprem per 
designació divina, així que li correspon a ell i, per extensió, als seus delegats 
administrar justícia. Juntament amb el monarca, els senyors, laics i eclesiàstics, 
s’erigeixen també en garants de la pau als seus domini i, de fet, els mestres de 
Montesa es presenten com «vere pacis et iustitie zelatoris». Per tant, són els 
encarregats de dur a terme aquesta funció pacificadora, «attenén que a nós 
pertany proveir al pacíffich stament de la cosa públicha». El 1323, greus 
successos alteren la vida quotidiana de la Salzadella, en el Maestrat (mapa 2), ja 
que les lluites que protagonitzen els Soler i els Olzina impliquen a quasi la 
meitat dels caps de família del lloc.13 Els enfrontaments han derivat en 
«alcunes morts feytes e perpetrades e moltes nafres e dans de la Iª part a la 
altra donats», que obliguen a Arnau de Soler, mestre de Montesa, a intervenir. 
Vistos també els atacs perpetrats contra els dirigents locals, el mestre 
intercedeix i es disposa a imposar fortes multes «tam super penis homicidii 
quam super invasionibus et iniuriis factis iustitie et iurato ac aliis officialis dicti 
loci». Els contendents, conscients dels càstigs que poden recaure sobre ells, 
imploren la misericòrdia del seu senyor i es presenten davant d’ell, «flexis 
genibus», per demanar-li que accepte el compromís que han subscrit i no 
prenga cap altra mesura fins a la promulgació de la sentència dels àrbitres. 
Arnau de Soler, sabedor de les repercussions que podia tenir l’aplicació estricta 
de la llei i condescendent amb els seus vassalls, permet que la controvèrsia es 
resolgui per mitjà d’un arbitratge, encara que supervisa en tot moment les 
passes que es duen a terme, tant en la negociació com en la resolució final, que 
aprova uns mesos després de ser publicada.14 

 
El senyor indueix a les parts a acordar la pau, pot proposar als 

mediadors, els presta el seu consell per prendre les decisions més adients i, 
finalment, ratifica les sentències amb la finalitat de revestir-les de major 
oficialitat. Fins i tot, disposa de mitjans coercitius per obligar els àrbitres a 
complir amb la seua tasca si no ho estan fent,15 però no té potestat per 

                                                 
13 El 1323, la comunitat està integrada per unes 190 famílies (Royo, 2009a: 134) i en el 
conflicte estan implicats 93 veïns, 52 per part dels Soler i altres 41 del costat dels Olzina. 
 
14 El desenvolupament del conflicte en ARV, Clergat, Montesa, lligall 895, caixa 2.357. 
 
15 Entre 1384 i 1392, el mestre de Montesa Berenguer Marc emet diversos mandats a distints 
àrbitres que es devien haver ocupat dels casos encomanats i no ho havien fet –«en la qual 
arbitració no curats entendre ni sentenciar, en no poch dampnatge de les dites parts», diu un 
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entremetre’s en el desenvolupament dels arbitratges. En efecte, segons la 
legislació valenciana, tant les negociacions entre particulars com la institució 
arbitral obtenen plena validesa legal per elles mateix i no necessiten la 
ratificació d’una autoritat pública (Royo, en premsa). De fet, els oficials reials i 
el senyor únicament intervenen en els casos més complexos, mentre que la 
resolució de la gran majoria de conflictes és gestionada pels mateixos pagesos 
al sí de les comunitats rurals, gràcies a la flexibilitat i l’autonomia pròpies dels 
distints mecanismes de pacificació i mediació.16 

 
En les disputes originades pel repartiment de les herències, per exemple, 

amb freqüència els hereus o els seues marmessors i les vídues acorden la 
distribució dels béns de manera unilateral, sense la necessitat de la intervenció 
de terceres persones que ho facin per ells.17 Tanmateix, en la gran majoria dels 
casos les parts són incapaces d’arribar a un acord per elles mateix a causa de la 
complexitat dels enfrontaments i, sobretot, al sorgiment d’odis i rancors 
difícils d’eradicar, de manera que no tenen altre remei que recórrer a les 
mediacions per dirimir les diferències suscitades entre elles. 

 
En aquests casos, si s’atén a la informació que proporcionen els 

documents, sembla que són les parts les que s’han convençut de la necessitat 
de posar fi a la controvèrsia i solucionar-la a través d’un arbitratge, duent elles 
mateix tota la iniciativa en el procés de pacificació fins a l’elecció d’uns 
àrbitres, mentre que només s’al·ludeix de manera molt genèrica a la influència 
d’amics, parents i valedors com a inductors del pacte.18 Açò pot ser així en 

                                                                                                                                      
dels documents–, compel·lint-los a resoldre el litigi en el menor temps possible. Alguns 
exemples en Archivo Histórico Nacional (AHN), OO. MM., Montesa, llibre 828c, f. 13-13v, 
15v. i 154 v. 
 
16 Així mateix, al nord del regne de València tampoc no és habitual que la signatura dels 
pactes i la promulgació de les sentències es faça en la cort d’alguns dels oficials reials –batle o 
justícia– o en el palau senyorial, com succeeix, per exemple, al Rosselló, on normalment 
aquest tipus d’acords són fets públics en la cort del procurador reial del comtat i els 
documents són registrats en els llibres de la seua administració per a conferir-los major 
oficialitat (Royo, 2012: 39 i 44). 
 
17 Entre molts altres, és el cas d’Eulàlia, que torna a casa dels seus germans Pasqual i 
Domingo Copons, veïns d’Olocau (vegeu mapa 3), després de la mort del seu home, Pere 
Coll, de Vilafranca. Tanmateix, abans de fer-ho, subscriu una composició amb el tutor dels 
seus fills, Ramon Coll, on es compromet a pagar-li 133 sous, 4 diners pertanyents als orfes, 
segons la divisió testamentària. Tota la negociació s’ha dut a terme sense la intervenció de 
terceres persones, o així s’indica al document preceptiu. AHNM, núm. 5 (1337, setembre, 5). 
 
18 Presència i acció que se soluciona mitjançant frases com «per tractament de amichs nostres 
o per pregàries de bones persones e amichs nostres». 
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algunes ocasions, però en la gran majoria s’intueix –quan no s’indica 
obertament– la intervenció de certs personatges per aconseguir la interrupció 
de la violència, dur a terme la negociació entre les parts i assolir una solució 
que les acontenti.19 

 
 

Mapa 3: La comarca dels Ports 
 

 
 
 
En la comunitat rural de Vilafranca, per exemple, entre 1393 i 1409 un 

total de 42 persones són escollides per resoldre 53 causes, així que el 72% dels 

                                                 
19 El 1378, el prevere Valeri de Collados i el notari Bartomeu de la Guerola, àrbitres elets per 
diversos veïns de Vilafranca, reconeixen emetre la seua sentència després d’escoltar els 
consells de dos jurisperits de Morella i altres dos prohoms de Vilafranca, «qui en e sobre les 
dites coses diligentment han induïdes les parts desús dites en aportar lo present feit e 
sentència a bona fi e perfecció». Es tracta dels mateixos personatges que signen com a 
testimonis en el compromís subscrit per les parts per acatar la sentència arbitral, de manera 
que la seua presència ha estat fonamental al llarg de tot el procés de negociació per 
aconseguir la pau. AHNM, núm. 37 (1378, octubre, 11). 
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àrbitres només participen en la resolució d’una única controvèrsia.20 La 
nòmina d’àrbitres és certament extensa i també molt variada, encara que 
existeix una sèrie de factors que determinen l’elecció dels mediadors. Aquesta 
funció la solen realitzar persones pròximes als enfrontats, amb un prestigi i 
una consideració reconeguts entre el col·lectiu, que els confereix autoritat i 
confiança per intervenir en la disputa (Geary, 1986: 1121). És el cas dels 
sacerdots i els homes de lleis. Els primers, com a homes de religió, assumeixen 
la seua funció pacificadora, mentre que els segons disposen de coneixements 
legals i jurídics que garanteixen el bon funcionament de la institució arbitral.21 
Ambdós són, a més, importants gestors de la informació i, per tant, coneixen a 
la perfecció quasi tot allò que ocorre al lloc. Tot açò fa que siguen considerats 
per la resta de veïns com persones idònies per a fer d’àrbitres i, de fet, el 18% 
dels mediadors elegits a Vilafranca durant aquests anys són notaris o 
jurisperits, mentre que el prevere local Pere Esquerdo és escollit en quatre 
ocasions.22 

 
Més enllà de la seua actuació, el gruix dels casos és deixat en mans dels 

veïns més rics del lloc.23 És cert que els pagesos del sector mitjà de la 
comunitat també participen amb freqüència en la resolució dels litigis, però 
correspon a prohoms com Bartomeu Bonfill –escollit onze ocasions–, Antoni 
Centelles, Pasqual Colom, Bartomeu Sala i Pere Brusca, entre altres, dirimir els 

                                                 
20 Un total de 30 persones són escollides com a àrbitres una sola vegada, altres 8 
desenvolupen la funció en dues ocasions i 4 més ho fan en tres, quatre, cinc i onze 
arbitratges, respectivament. 
 
21 En aquest sentit, és molt significatiu el paper que juga el sacerdot d’Olocau uns anys abans, 
el 1374, en l’enfrontament que els Morató, de l’Esglesiola, mantenen contra els Casals, de 
Benassal, per la mort d’Alicsén a mans del seu home, Bernat Morató. Les parts reconeixen 
haver assolit un cessament de les hostilitats per «tractes de bones persones, en especial del 
honrat en Johan d’Exulbe, vicari de Olocau, qui en los dits tractes diligentment fon 
induhidor entre les dites parts». AHNM, núm. 24 (1374, agost, 4). La importància dels 
preveres com a mediadors també ha estat posada de manifest al Béarn del segle XIV, on el 
33% dels casos són resolts per clergues que fan d’àrbitres (Bidot-Germa, 2008, 284). Aquesta 
funció pacificadora dels homes de religió és heretada dels segles de la plena Edat Mitjana, 
quan els bisbes i els seus delegants s’erigien en mediadors i garants de la pau per excel·lència 
(Jégou, 2011). 
 
22 Entre els homes de lleis, es troben els notaris locals Sanxo Sanç, àrbitre en dos litigis, i 
Antoni Sanxo, elegit en una ocasió; els també notaris Pascual Fababuix, de l’Esglesiola, i 
Domingo Martín, de Cantavella; i els jurisperits Pere Vilbà, de Morella, i Pere Arnau, de 
Forcall, aquest últim escollit en cinc arbitratges. 
 
23 En efecte, el 62% dels personatges nomenats àrbitres són veïns de Vilafranca, mentre que 
la resta procedeixen de comunitats properes, com Cantavella, Mosquerola, Mirambell, 
l’Esglesiola, Ares i Benassal, o de la vila de Morella (vegeu mapa 3). 
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enfrontaments entre els seus veïns.24 Pertanyen a les famílies més poderosos, 
gaudeixen d’una consideració respectable entre el col·lectiu i han forjat una 
reputació gràcies als negocis, els matrimonis i la seua actuació al capdavant 
dels càrrecs de direcció comunitària que, tot plegat, els atorga un prestigi i una 
honorabilitat que els exigeix intervenir en els conflictes que ritmen la vida 
diària (Bourin, 2003: 56).25 Ningú no pot exercir millor que ells les funcions 
arbitrals i resoldre les lluites de la manera més justa i equitativa possible, ja que 
disposen d’un conjunt de valors, adquirits per l’experiència vital i els possibles 
estudis que han realitzat, que els diferencia de la resta. Per totes aquestes raons, 
les elits rurals s’erigeixen en garants de la pau en les comunitats pageses i 
posen al seu servei el discurs propi de l’ideal cristià de la pau, encara que al 
darrere de la seua actuació existeixen també altres motivacions més prosaiques. 

 
El clima de violència i enfrontament dificulta el normal funcionament de 

la vida quotidiana, del treball i de les operacions econòmiques, que ells 
controlen a l’àmbit local. A més, gràcies al crèdit, els arrendaments i les 
compravendes, han aconseguit teixir una xarxa clientelar als membres de la 
qual deuen defendre davant de qualsevol agressió per mostrar la seua posició 
de domini i la seua protecció, no només econòmica, sinó també social. Els 
prohoms deuen respondre pels seus clients, però sobretot han de fer-ho per 
tots els integrants del seu llinatge, en una concepció ampla de la família, que 
sobrepassa els límits estrictes del nucli conjugal. Servents, clients, amics i 
parents formen part d’autèntics bàndols verticals al capdavant dels quals se 
situen uns caps de família que tenen l’obligació de protegir a tots els seus 
components (Viciano, 2006: 870). S’estableixen, així, una infinitat de relacions 
a distints nivells que expliquen la intervenció dels prohoms en els conflictes 
que ritmen la vida de la comunitat. 

 
L’actuació dels àrbitres es deu regir en tot moment pels principis de 

l’equitat i el sentit comú, com diuen els documents, actuant més «per via de 
amigable composició que no de justícia». La seua funció és eradicar els odis 
existents, recompondre el teixit social quan ha estat malmès i restablir els 
vincles de cordialitat i amistat. Per a fer-ho, se solen apartar dels preceptes 
marcats per la justícia ordinària per a prendre les seues decisions i adopten les 

                                                 
24 En concret, un total d’onze prohoms acumulen 25 arbitratges, de manera que una quarta 
part dels mediadors intervenen en quasi la meitat dels casos. 
 
25 En aquest sentit, poder polític i honorabilitat van de la mà i açò té el seu reflex a l’hora 
d’elegir els àrbitres. De fet, Antoni Centelles exerceix set magistratures durant aquests 
mateixos anys; Bartomeu Bonfill, sis; Bartomeu Sala, cinc; Sanxo Sanç, quatre; i Pasqual 
Colom, tres, prova de la seua posició de domini al capdavant de la comunitat (Royo, 2009b: 
228). 
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solucions més justes i menys doloroses per als contendents, imposant també el 
perdó mutu per restablir la pau. Tanmateix, de vegades les seues actuacions 
s’allunyen d’aquests principis d’equitat i justícia social i són un reflex fidel de la 
defensa dels interessos propis o de persones afins a ells. Les mediacions i els 
arbitratges també estan al servei dels més poderosos. 

 
 

4. La mediatització dels arbitratges 
 
 
Durant les últimes dècades del segle XIV, el nord del regne de València 

viu uns anys especialment agitats en el terreny polític, econòmic i social, en un 
context fortament contradictori. D’una banda, se succeeixen les epidèmies i les 
caresties, mentre que la pressió fiscal no deixa d’augmentar per fer front als 
crèdits sol·licitats per la Corona i els senyors durant la guerra amb Castella. De 
l’altra, la instal·lació de mercaders italians a les comarques septentrionals 
valencianes suposa un impuls extraordinari per a l’economia local, que 
comporta una accentuació de l’especialització ramadera i enormes possibilitats 
d’enriquiment mitjançant el comerç de la llana i la consolidació d’una indústria 
tèxtil autòctona (Royo, 2010: 27-29). Sorgeixen, en aquest context, interessos 
divergents entre els prohoms, que aprofiten l’accés als càrrecs de govern locals 
i la llibertat de què disposen a l’hora d’elegir als àrbitres per defendre les seues 
posicions. 

 
El lloc de Vilafranca ofereix un bon exemple de les lluites de poder 

suscitades a l’interior de les comunitats rurals i la utilització que fan les elits 
rurals dels arbitratges per afavorir els seus interessos. Situada al terme general 
de la vila de Morella, aquesta comunitat rural està habitada per unes 130 
famílies durant l’última dècada del segle XIV, quan es desencadenen diversos 
enfrontaments entrellaçats entre els prohoms del lloc. El primer focus de 
conflicte el constitueix la manufactura tèxtil. Gràcies a l’especialització 
ramadera, l’abundància de matèries primeres i el sorgiment d’una creixement 
demanda de draps de mitjana i baixa qualitat, en els dos últims decennis del 
segle XIV es desenvolupa a Vilafranca una incipient indústria tèxtil, controlada 
per un reduït grup de mercaders i artesans qualificats i estesa per bona part de 
les llars del lloc.26 En aquest context, les pretensions dels més rics xoquen amb 
la política proteccionista de les autoritats municipals, que al llarg de la centúria 
havien subvencionat l’ofici de paraire per garantir uns serveis mínims i evitar 
els negocis especulatius, controlant també les condicions de treball i els preus. 

                                                 
26 De fet, entre 1393 i 1410 el 23% de la població de Vilafranca té un ofici relacionat amb la 
indústria tèxtil (Royo, 2010: 48). 
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La introducció dels draps en els circuits mercantils exigia el lliure accés al 

treball dels paraires per fer-los aptes per a la comercialització. Seguint aquesta 
reivindicació, un grup de mercaders i artesans encapçalats per la principal 
fortuna del lloc, el mercader Berenguer Centelles, qüestionen el 
proteccionisme promogut des del govern local, iniciant tot un seguit de 
disputes que deriven en enfrontaments armats i lluites de bàndols. Finalment, 
el conflicte el resolen el 1393 quatre àrbitres, Juan de Urraca, de Cantavella, el 
prevere Pere Esquerdo, Nicolau Alamany i el notari Sanxo Sanç, tots tres de 
Vilafranca, dos elegits pels dirigents locals i altres dos nomenats per Berenguer 
Centelles, en representació del grup que encapçala. A la seua sentència, els 
mediadors sancionen la liberalització de l’ofici i posen fi a la política 
proteccionista del Consell. La pressió econòmica i, sobretot, política exercida 
per Centelles i els seus «parents, amichs e valedors» permet el canvi en 
l’ordenament jurídic municipal i aconsegueix afavorir el desenvolupament 
d’una producció dirigida al mercat, controlada ara pels veïns rebels.27 

 
Juntament amb la manufactura tèxtil, l’altre motiu d’enfrontament entre 

autoritats i prohoms és la fiscalitat. A l’última dècada del segle XIV, la 
universitat de Vilafranca travessa per un període certament crític, ja que 
arrossega un creixent endeutament que ofega les finances municipals. És 
necessari prendre polítiques d’ajust molt estrictes per fer reeixir l’economia 
local i açò passa per acabar amb la situació de privilegi que gaudeixen les 
principals fortunes del lloc. Es desencadena aleshores un conflicte que trigaria 
anys en ser resolt per un tribunal de justícia ordinari, degut a la complexitat del 
cas. A més, l’emissió d’una sentència favorable a qualsevol de les parts no 
significaria la fi del problema, que possiblement es reproduiria al poc de 
temps.28 Per tot açò, és preferible arribar a un acord entre les parts i deixar el 
cas en mans d’uns àrbitres que coneguen la situació i estiguen en disposició de 
prendre una decisió equitativa. 

 
De nou, el ric mercader Berenguer Centelles es troba en el centre de la 

disputa. Entre 1387 i 1388, Centelles signà amb els jurats de Vilafranca un 
                                                 
27 La sentencia dels àrbitres en AHNM, núm. 68 (1393, setembre, 13). Una anàlisi més 
detinguda del conflicte en Rabassa (2006: 151-173). 
 
28 Bona mostra de tot açò és el plet que, alguns anys abans, havia mantingut la universitat de 
Sant Mateu contra alguns veïns de la vila per la taxació de la peita i el pagament dels 
impostos corresponents. El litigi s’inicià els últims mesos de 1382 en el tribunal senyorial i, 
després de l’emissió de dues sentències per part del mestre de Montesa, que foren rebutjades 
per la universitat, el cas romania encara sense resoldre a la fi de 1384, quan el mestre delegà 
la causa en un jurisperit de València per a què se’n fera càrrec. El desenvolupament del 
conflicte en ARV, Clergat, Montesa, lligall 948, caixa 2.510. 
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contracte d’aveïnament que l’obligava a residir al lloc durant vuit anys i a 
satisfer durant aquest temps les peites corresponents a un patrimoni estimat en 
25 lliures, encara que segurament deguera ser molt major. Tan sols un parell 
d’anys més tard, el mercader trencà el pacte i s’aveïnà a Mirambell, primer, i a 
la vila de Morella, després, «per stoldre e stalviar sos béns dels grans càrrechs e 
peytes que eren en lo dit loch o per ço qui a ell plagué», diuen els jurats. Deixà 
també de pagar la peita, al·legant que la universitat li devia certes quantitats de 
diners per diversos treballs fets en representació seua. El Consell, per la seua 
banda, interposa una demanda contra Berenguer on reclama la imposició d’una 
pena de 1.000 sous per partir del lloc sense resoldre els deutes amb la 
universitat, com indiquen les ordenances municipals. 

 
Arribats a aquest punt, les parts decideixen resoldre el conflicte 

mitjançant un arbitratge, per estalviar les despeses judicials i, sobretot, per 
arribar a una solució de consens que evite la reproducció del conflicte. Els 
elegits per fer d’àrbitres són Juan de Urraca, de Cantavella –que també havia 
participat en l’assumpte de la parairia–, i Bartomeu Bonfill, de Vilafranca. El 
15 de febrer de 1394, promulguen una sentència on commuten les quantitats 
degudes entre les parts, anul·len qualsevol altra demanda que puga haver-hi 
entre elles i imposen una pau perpètua. Deixen, tanmateix, una possible via de 
conflicte oberta, ja que no es pronuncien sobre la demanda feta pel Consell 
contra Centelles, consistent en pagar els 1.000 sous, i trameten tota la 
documentació a un jurisperit de Morella per a què se n’encarregui ell.29 

 
Després d’aquest primer precedent, la situació sembla calmar-se, fins que 

el conflicte es reprodueix a l’inici de la centúria següent. La crisi frumentària 
que assota tot el nord del regne entre 1400 i 1402 obliga la universitat a 
sol·licitar préstecs que desborden els pressupostos anuals i agreugen 
l’endeutament municipal. Com a conseqüència, les autoritats locals extremen el 
control sobre les contribucions dels prohoms, tant locals com forasters. Pere 
Brusca, de Morella, Guillem Salvador, de Mirambell, Antoni Florenç i Pasqual 

                                                 
29 Una de les causes que al·leguen els àrbitres per no posar fi al contenciós és que la seua 
tasca ha estat sotmesa «al tracte del veynat». És a dir, els valedors de Centelles haurien exercit 
una certa pressió sobre els àrbitres per intentar mediatitzar la seua decisió. AHNM, núm. 69 
(1394, febrer, 15). Altra de les conseqüències de la sentència arbitral és que les parts signen 
un nou contracte d’aveïnament, també de vuit anys, que obliga a Centelles a contribuir en la 
peita per un patrimoni valorat ara en 20 lliures i que l’eximeix de fer-ho en els impostos que 
les autoritats locals destinen a resoldre l’endeutament municipal. Ibídem, (1394 març, 14). 
Recolzat per la decisió dels àrbitres, Berenguer Centelles ha aconseguit reduir la base 
imponible sobre la que haurà de contribuir en les càrregues veïnals i, a més, queda exempt de 
participar en la col·lecta més onerosa de les dues que els peiters de Vilafranca recullen 
anualment. L’evolució de les taxes de la peita a Vilafranca durant l’última dècada del segle 
XIV en Royo (2009b: 147). 
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Colom, tots dos de Vilafranca, esdevenen l’objectiu del zel dels peiters i els fan 
contribuir en despeses comunals de les quals estan exempts, segons els 
contractes que, com Berenguer Centelles, havien signat anys enrere. Per la seua 
banda, els afectats denuncien l’abús fiscal al que són sotmesos davant de la 
cort de la Governació, el tribunal suprem de justícia del regne. Tanmateix, 
aquest recurs a la justícia ordinària es tracta segurament d’una mesura de 
pressió. Sabent que, si se segueix la via judicial, hi ha moltes possibilitats de 
perdre el litigi per haver infringit els pactes subscrits amb els prohoms,30 la 
universitat accedeix a resoldre el conflicte a través d’un arbitratge poc després 
de rebre les primeres notificacions judicials. 

 
Els escollits en aquesta ocasió són, de nou, Bartomeu Bonfill i el notari 

Sanxo Sanç, el primer elegit en el litigi amb Centelles i el segon en el 
contenciós de la parairia. A través de la seua sentència, promulgada l’agost de 
1401, condemnen la universitat a tornar a Pere Brusca i Guillem Salvador una 
part dels impostos pagats des de 1398, donant validesa a l’exempció 
aconseguida anys enrere per a no contribuir en la resolució dels deutes 
municipals. Tanmateix, com ja feren el mateix Bonfill i Urraca en la disputa 
amb Centelles de 1394, els àrbitres deixen en mans d’un jurisperit de Forcall la 
resolució dels casos de Florenç i Colom.31 El mediadors posen fi al conflicte 
amb els prohoms forasters, però prefereixen no entremetre’s en el litigis dels 
notables locals, bé per no augmentar el clima de tensió existent en la 
comunitat o bé perquè no volen perjudicar els interessos dels seus col·legues 
ni prendre una altra decisió nociva per al bé del col·lectiu. 

 
En els distints compromisos i sentències s’ha apel·lat a l’ideal de 

consecució de la pau i l’eradicació de les enemistats, com en la resta de 
mediacions i arbitratges, però en aquesta ocasió ha primat l’interès dels més 
poderosos sobre els interessos col·lectius. Seguint els preceptes del sentit 
comú i la justícia social, els àrbitres han dictaminat resolucions equitatives, 
però favorables als notables locals i en detriment dels altres prohoms que 
ocupen els càrrecs de govern i, en última instància, de tota la comunitat. Les 
seues decisions han estat mediatitzades des del moment de la seua elecció com 
a àrbitres, ja que els prohoms agreujats han buscat persones afins a les seues 
posicions que els pogueren garantir una sortida airosa del conflicte. Així, 
doncs, els notables locals no només controlen la política local des dels càrrecs 
de govern, sinó que les mediacions i els arbitratges esdevenen mecanismes 
igualment efectius per defensar i consolidar la seua posició de preeminència. 

                                                 
30 Fent-se càrrec aleshores del pagament de totes les messions, com li ocorre a la universitat 
de Sant Mateu anys enrere (nota 27). 
 
31 AHNM, núm. 76 (1401, agost, 28). 
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Conclusions 
 
 
A l’interior de les comunitats rurals existeix una conflictivitat latent que 

ritma la quotidianitat dels seus habitants. Tots ells estan implicats de manera 
directa o indirecta, ja que resulta certament difícil mantenir la neutralitat en 
enfrontaments que afecten el funcionament de la vida diària i que impliquen a 
veïns units per distints vincles d’amistat i parentiu. Així, doncs, la comunitat al 
complet és coneixedora de les lluites que tenen lloc al seu interior i, en certa 
mesura, permet la seua existència, ja que serveixen per definir les relacions 
socials i el joc de forces establert entre els seus integrants. Tanmateix, de 
vegades els conflictes adquireixen una gravetat inesperada i transgredeixen les 
normes socials. És aleshores quan la comunitat deixa de tolerar l’enfrontament 
i els seus membres hi intervenen per restablir l’ordre perdut. Els correspon a 
ells recompondre l’equilibri quan el teixit social ha estat malmès i imposar una 
pacificació duradora que restablisca l’harmonia en la comunitat. Per a dur-ho a 
terme, esgrimeixen una ideologia fortament imbuïda pel principi cristià de la 
pau, que impregna tot el procés de resolució del conflicte. Aquest ideal de la 
pacificació s’escenifica en llocs i moments concrets, compta amb la 
participació dels implicats i es materialitza en cerimònies que fan pública la 
conciliació entre les parts enfrontades, sancionada per tota la comunitat. La 
pau se segella mitjançant una conjunció de ritus religiosos i profans que genera 
una atmosfera propícia per a la reconciliació entre les parts i la finalització de 
les hostilitats. 

 
Tots els habitants del món rural coneixen el desenvolupament del 

cerimonial de pacificació, ja que l’han presenciat amb assiduïtat al llarg de les 
seues vides, quan no han estat ells mateix els protagonistes, bé com a 
contendents o bé com a mediadors. Tanmateix, els notables locals assumeixen 
amb freqüència la direcció del procés de conciliació. La riquesa material i 
l’ascendència familiar transfereixen als prohoms un prestigi i una condició 
social distingida que els exigeix intervenir en el conflictes. Saben que és 
necessari eradicar els odis i imposar una pau sòlida i, per aconseguir-ho, 
aprofiten tota aquesta ideologia de la conciliació. Esdevenen garants de la pau i 
assumeixen una funció de pacificadors que, d’una altra banda, no fa més que 
reforçar el poder que han adquirit al sí de les comunitats rurals, ja que són ells 
els encarregats de recompondre els vincles d’amistat i cordialitat entre els seus 
veïns, fent ostentació en tot moment d’un profund sentit de justícia i equitat 
en les seues actuacions. 
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Ara bé, el seu comportament no sempre es regeix per aquests principis o, 
millor dit, sí ho fa, però amb altres finalitats. De fet, els prohoms utilitzen les 
mediacions, els arbitratges i el recurs a la justícia ordinària de manera 
alternativa i complementària, tot depenent de la posició que ocupen en els 
casos en què estan implicats. Busquen, amb això, combinar els distints 
mecanismes que tenen al seu abast per obtenir resolucions favorables, encara 
que els que millor s’emmotllen als seus interessos són els arbitratges. En ells, 
compten amb la complicitat dels altres notables locals, amb els que han 
establert multitud d’afinitats polítiques, socials i econòmiques, de manera que 
els arbitratges són mediatitzats i les decisions dels mediadors afavoreixen les 
posicions dels més poderosos. Així, doncs, les elits rurals posen al seu servei 
l’ideal de la conciliació i incorporen el seu discurs per a presentar-se com els 
garants de la pau. Aquesta és altra de les qualitats que els distingeix de la resta 
de la pagesia i l’utilitzen per consolidar la seua preeminència al capdavant del 
col·lectiu. Ho fan exercint de mediadors entre els seus veïns, però també 
utilitzant els arbitratges en benefici propi, mitjançant l’elecció de persones que 
prendran decisions que privilegiaran els seus interessos per sobre dels de la 
resta de prohoms, encara que açò vaja en detriment de la comunitat. En 
definitiva, les mediacions de pau, com les activitats econòmiques, la política 
local i les pràctiques matrimonials, contribueixen a esclarir la diferenciació 
existent a l’interior de les comunitats rurals. 
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