LLIBRE DE LES COSTUMS1 DE TORTOSA

Es tracta del primer codi de lleis escrit originàriament en català (el manuscrit conservat és de 1272). El rei, amb aquestes lleis, dóna una sèrie de privilegis a la burgesia -classe naixent en aquesta època- per tal de neutralitzar el poder de la noblesa i del clergat.
En aquest fragment podem constatar com, en les zones acabades de conquerir als àrabs, hi convivien tres comunitats: la cristiana, la jueva i la sarraïna. El veguer era l'autoritat territorial dels cristians i jueus -mentre que el batlle era l'autoritat local-; l'alcayt era l'autoritat de la comunitat sarraïna.

Si alcun servu o catiu fug a son seynor e el seynor à sospita que sia en alcun alberch de la ciutat ne de son termen e demana que·n sia fet encerquament per les cases on ha sospita, per juý e per sentència dels ciutadans,2 lo veger deu anar a aqueles cases e deu aquí fer entrar, si les cases són de cristians o de jueus, dos prohòmens cristians qui deuen lo trer e liurar a son seynor, e si les cases són de sarraÿns, lo seynor del servu o el catiu deu anar a 1'alcayt e 1'alcayt deu anar aquí e deu fer entrar aquí 10 II cristians e II sarraÿns qui diligentment encerquen aqueles cases a bona fe e sens engan, e, si troben aquí lo servu o el catiu, deuen lo'n trer e liurar a son seynor.
Servu ne catiu que sia emblat a negun, en qual que loch lo trob son seynor, lo pot cobrar d'aquel qui·l posseex 15 sens lo preu del catiu que no n'és tengut de donar ne de pagar a aquel qui·l ten ne·l posseex, ne nula altra cosa no li n'és tengut de donar si doncs aquel qui[·l] ten no deÿa que 1'agés trobat e fos ver, car ladoncs li deu donar mig morabetí del flum d'Ebre tro al riu d'Ulldecona per trobes, 20 e del riu d'Ulldecona tro al riu de Çúquer II morabetins.

Notes:

1. En el text apareixen les formes femenines (la costum/la costuma) amb el sentit de 'llei o costum escrit'; per això s'adopta en el títol la forma femenina.
2. A Tortosa, des de la Carta Pobla (s. xii), els ciutadans prohoms són els que jutgen i donen sentència, juntament amb el veguer i els batlles.

Consuetudines Dertusae (Manuscrit de 1272, Arxiu Municipal de Tortosa), folis 171 v-172. Cf. edició crítica a cura de J. Massip, amb la col·laboració de C. Duarte i À. Massip: Llibre de les Costums de Tortosa (en premsa).


Si algun serf o captiu fuig del seu senyor i el senyor té sospita que sigui en algun alberg de la ciutat o del seu terme i demana que se'n faci recerca per les cases on sospita que sigui, per judici i per sentència dels ciutadans, el veguer ha d'anar a aquelles cases i ha de fer-hi entrar, si les cases són de cristians o de jueus, dos prohoms cristians que el n'han de treure i lliurar al seu senyor; i si les cases són de sarraïns, el senyor del serf o del captiu ha d'acudir a l'alcaid i l'alcaid ha d'anar-hi i ha de fer-hi entrar dos cristians i dos sarraïns per tal que escorcollin aquelles cases amb bona fe i sense engany, i si hi troben el serf o el captiu, han de treure-1'en i lliurar-lo al seu senyor.
El serf o captiu que sigui robat a algú, a qualsevol lloc que el trobi el seu senyor, el pot recobrar d'aquell qui el posseeix sense obligació de donar el preu del captiu ni de pagar-lo a aquell qui el té i el posseeix, ni cap altra cosa no està obligat a donar, si no és que aquell qui el té li deia que l'havia trobat, i fos veritat, car llavors li ha de donar per la troballa mig morabetí, [si l'ha trobat] des del riu Ebre fins al riu d'Ulldecona, i [si l'ha trobat] del riu d'Ulldecona fins al riu Xúquer, dos morabetins.
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