Els Camins del Bisbe i Abat Oliba, GR 151 (etapa 6)
DE SANT PERE DE CASSERRES A TAVERTET
Vàrem referir-nos anteriorment a les condicions de Pau i Treva que el bisbe abat Oliba va
aconseguir imposar en uns temps en els que el feudalisme, amb les seves lluites, anorreava les
classes pageses del país i, de retruc, posava fre a la reconquesta i, en conseqüència, a l'engrandiment
del territori de la Marca.
Aquestes primeres condicions pactades amb les del dret consuetudinari són les que formaran la base
del dret català, al qual s'hi incorporaran altres aportacions de normes jurídiques anteriors i
posteriors. Aquest fet, contemplat des de la distància ha estat considerat molt important tant pel
desenvolupament de la Catalunya inicial,com per la bases jurídiques posteriors que han conformat
l'anomenat Dret Català. Per aquests motius, creiem que mereix tractar-lo com una informació més
en aquesta recopilació de textos que ens acompanyen en el recorregut pels camins i l'obra del Bisbe
Abat Oliba.
Que tingueu una bona lectura.
Manel Domènech
Club Muntanyenc Mollet
Secció de Senders
28 d’octubre de 2012

Usatges i constitucions
La promulgació dels Usatges és una forma de crear un sistema de justícia per a la resolució de
conflictes i un clar exponent de “Dret Consuetudinari”, un dret que emana de les tradicions, unes
normes jurídiques en les quals no hi intervé el legislador o el jurista, si no que es desprenen de fets
que s'han produït repetidament en el temps i en un territori concret. Tenen força vinculant i es
recorre a aquest dret tradicional, quan per a un cas específic no hi ha encara cap llei o norma
jurídica escrita aplicable.
Els orígens del Dret Consuetudinari s'enterren en els mateixos orígens d'allò que entenem per
societat. No obstant això, la doctrina actual ha aconseguit identificar dos elements: un ús repetitiu i
una consciència d'obligatorietat imprescindibles perquè una conducta es qualifiqui com a costum i
tingui efectes jurídics. Només es pot considerar Usatges, Usos o Costums un comportament realitzat
per tots els membres d'una comunitat. Cal tenir en compte que quan parlem de comunitat, ho fem en
el sentit més estricte possible, acceptant la possibilitat de l'existència de comunitats petites i, quan
ens referim a la consciència d'obligatorietat, s'ha d'interpretar com que tots els membres d'una
comunitat, han de considerar que la conducta comuna a tots ells té una autoritat, de tal manera que
no es pot obviar aquesta conducta, sense que tots considerin que s'ha violat un principi que regulava
la vida de la comunitat.
De tot plegat es desprèn que és aquesta una forma de dret que sorgeix d'un comunitat i no d'un
poder, ni tampoc d'un jurista , és en el seny la via de penetració i consolidació. Per a simplificar-ho:
emana de baix a dalt i no a l'inrevés.

Els Usatges
Els Usatges són els usos i costums que formen la base inicial i primària del dret comú a la
Catalunya medieval, és el primer codi feudal que apareix a Europa. Els “Usatges de Barcelona” es
formaren a partir del segle XII, barrejant textos de diversa procedència: fragments del dret romà i de
la llei gòtica, resolucions de la Cort Comtal, constitucions de Pau i Treva i cànons religiosos, i es
convertiren en fonament d’altres Usatges o Costums.
Quan la influència del dret comú es generalitzà, començaren les discòrdies entre els juristes
que es decantaven per la llei gòtica i els que ho feien pel dret romà. El 1251 el rei Jaume I establí la
prioritat dels Usatges de Barcelona i en defecte d’aquests, el recurs als costums provats o al seny
natural. Així doncs, els Usatges esdevingueren la base del dret català encara que restessin
romanalles de la llei gòtica i romana amb la condició de Costums. Els Usatges de Barcelona feren
acte de presència en els “Costums de Lleida”, en els de Tortosa, en els “Furs de València”, en els
Usatges o Costums de Girona i en les fonts del dret mallorquí i del rossellonès, a traves de diversos
glossadors i podríem dir que en certa manera han arribat fins al 1960 a través de la Compilació del
dret civil especial de Catalunya, que reduí el Dret Català a condició de quadern foral atorgat i
mantingué només la vigència d'algun usatge com els de: Vidua, Si quis in alieno i Omnes causae.

Les Constitucions
Les Constitucions de Catalunya eren les lleis
catalanes proposades pel Comte de Barcelona i
aprovades per les Corts Catalanes.
L'etimologia prové del dret romà a Catalunya
en el qual originàriament les constitucions eren les
normes promulgades pels emperadors romans. Una
“constitució” es diferenciava d'un «Capítol de
Cort” i d'un “Acte de Cort” pel fet d'aparèixer com
a iniciativa del comte, però que no podia entrar en
vigor legal sense l'aprovació de les Cort Generals
del Principat de Catalunya, fet sense precedents a
Europa.
Les constitucions eren les normes legislatives
de major rang i només podien ser revocades per les
mateixes Corts Generals del Principat de
Catalunya; les constitucions podien modificar fins i
tot Usatges de Barcelona i Privilegis, encara que
aquests darrers haguessin estat declarats
irrevocables anteriorment; així mateix no podien
ésser contradites per decrets o sentències reials, les
quals eren legislativament de rang inferior a les
Constitucions catalanes.
Les primeres constitucions catalanes foren
promulgades en les Corts de Barcelona del 1283 i

La primera compilació de les “Constitucions” (1493).

les últimes van ser promulgades per les Corts
de Barcelona del 1705, durant el regnat de
Carles III d'Aragó, l'Arxiduc. Les compilacions
de les constitucions i altres drets de Catalunya
van seguir la tradició romana del còdex. La
primera compilació fou prescrita per Ferran
d'Antequera a suggeriment de les Corts de
Barcelona del 1493. Amb Ferran el Catòlic es
fa una nova recopilació, acabada el 14 de
febrer de 1493 i, posteriorment, es va divulgar
en edició del 1495, junt amb els Usatges de
Barcelona.

Aquest sistema jurídic va ser per molt
temps un del més avançats d'Europa, i que més
garantien la defensa dels drets dels súbdits.
Aquesta consideració explica perquè el Països
Catalans gaudien d'unes lleis que protegien en
un grau molt considerable els súbdits, amb lleis
tals com que el rei no podia obligar a cap
d'aquests ciutadans d'anar a la guerra en el seu
exèrcit; que estaven exempts de pagar l'impost
de la sal, i que les Corts podien negociar el
impostos a pagar a la hisenda reial, a diferència
de la resta de súbdits d'Espanya.

La segona compilació de les “Constitucions” (1588-1589).

Aquest Dret Català fou abolit per Felip V de Castella el 1714 i el sistema pactista
desmantellat. A partir d'aleshores la legislació i el dret foren creats només a través de Reals Ordres i
Reials Decrets, emanats de la voluntat del Rei, pràctiques pròpies de l'absolutisme polític borbònic,
vigent fins a l'establiment del regnat constitucional d'Isabel II .

Llibre dels Usatges i Constitucions de Catalunya
El més antic testimoni que es conserva és un manuscrit il·luminat dels Usatges i Constitucions
de Catalunya, encarregat per la família Montcada, i conservat a l'Arxiu Municipal de Lleida. És una
de les obres miniades més importants de Catalunya. El còdex compta amb 165 fulls de vitel·la amb
grafia gòtica d’una gran perfecció, on hi destaca la intervenció de l’anònim batejat com el “Mestre
de l’Escrivà”, sens dubte un dels artífexs més transcendents del segle XIV a la Corona d’Aragó.
Manel Domènech

Una mostra d’una pàgina miniada dels “Usatges i Constitucions de Catalunya”, encarregat per la família Montcada, i
conservat en l’Arxiu Municipal de Lleida.

