
TRACTAT D'USURA

Jesucrist,  príncep  e  senyor,  sobiranament  franch  e  liberal,  del  qual 

incessanment e sens mesura devalla tot a tota creatura, sí promés a son leyal servidor 

dar guardó sobrehabundant de spiritual usura. E, per tal manera, nengun qui lo dit 

guardó volgués, no prestás per esguart de guany temporal, ans solament prestàs per 

sol amor sua. E, per rahó de açò, per mils servar lo seu sant manament e per pus segur 

anar a son loguer excel·lent, tractarem ací breument de  la  dita usura temporal sots 

l'ordre qui·s segueix en lo tractat següent.

RÚBRIQUES

Lo primer capítol expon la primera part de la diffinició de usura.

Lo segon espon la segona.

Lo terç espon la terça.

Lo quart spon la quarta.

Lo quint ensenya per què usura és vedada.

Lo sisèn argüeix contra açò qui és damunt dit.

Lo setèn continua lo dit argument per altres rahons.

Lo .VIIIé. роse set cases en que hom pot percebre ultra capital en contracte 

de préstech. 

Lo novè, posa un cas duptós del feu.

Lo .Xè. posa altre cas duptós dels censals morts.

Lo .XIè. tracte de la justifficació dels violariis.

Lo .XIIè. mou la matèria dels mogubells e prova que sia just cobrar lo seu 

ab préstech. 

Lo .XIIIé. destruhí los fonaments de la oppinió precedent.

Lo .XIIIIè. prova que nengú que per préstech puxa cobrar lo seu.

Lo .XVè. improva altra vegada la comuna resposta dels contraris.
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Lo .XVIè. respon al primer cas pus prop раssat de mogubellar.

Lo .XVIIè. tracta de la segona spècia de mogubell.

Lo .XVIIIè. tracta de la tèrcia spècia de mogubell.

Lo .XIXè. tracta de la quarta spècia.

Lo .XXè. tracta de unа difficultat e és si tot transportant dret de cautela per 

transportar lo dret de mogubellar.

Lo .XXIé. traca de la quinta spècia de mogubell.

Lo .XXIIé. tracta de la VIª spècia de mogubell.

Lo .XXIIIè. prova que lo dit contracte valla e sol a les rahons contràries.

Lo .XXIIIIè. tracta de la setena spècia de mogubell.

Lo .XXVè. tracta si pot segurament mogubellar ab altra aquell al qual lo 

príncep és deutor principal.

Lo .XXVIè. pose les penes degudes als usurers públichs e ensenya qui són 

usurers públichs hi notoris.

Lo .XXVIIè. ensenya per quantes vies se deven restituyr les usures. 

Lo .XXVIIIè. ensenya a qui·s deven restituyr les usures.

LO PRIMER CAPÍTOL EXPON LA PRIMERA PART DE LA DIFFINICIÓ 

DE USURA

Primerament, donchs, havem a veure què és usura. E concorden los doctors 

en aquesta sentència, ço és que usura és tot guany temporal, lo qual l'om qui presta 

ateny per pati precedent e per següent força. E attén ací aquesta diffinició segons 

cascuna de ses parts.

La primera part diu que usura és tot guany temporal. E diu temporal pe tal 

car no·s deu entendre del spiritual, com aquell no sia vedat a nengú. E, si és cert que 

prestar a·lgun per amor de Déu, sia obra meritòria e lugrativa de guany envers Déu 

no·s deu encara la dita paraula estendre a coses que no·s poden estimar per peccúnia, 

axí com és haver la amistat de aquell a qui hom presta ha d'altra persona per rahó del 
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préstech;  ni  de  coses  semblants,  axí  com oracions  o  coses  qui  caen  en  stimació 

peccuniària. Deu-se, però, entendre la dita part primera de la diffinició, segons los 

doctors,  de tota cosa qui  caygua en valor o stimació peccuniosa,  axí  com és aur, 

argent o qualsevol roba o dinés o serveny. Hoc encara, per la dita part, és vedat a 

cascú  prestant  que  no  entena  a  obligar  per  son  préstech  a  aquell  a  qui  presta,  a 

prestar-li  en  temps  que  ne  seguirà,  com  aytal  obligació  puxa  caure  en  stimació 

peccuniària;  ne  axí  mateix,  per  rahó  de  son  préstech,  non  entena  haver  servey 

temporal  jamés,  mas que tot  son guardó pos en Déu axí  com diu la  Glosa  sobre 

aquella paraula de Jhesucrist,  Luche VIº:  Mutuum dantes nichil inde sperantes. Per 

aquesta mateixa rahó se comet usura per tot prenent serveny mal o bon, d'om o de 

fembra, per contemplació de préstech fet a·quell qui fa lo servey o l'à a ffer; e de açò 

entén de servey qui·s pot stimar per peccúnia. Semblant és de aquell qui presta a 

l'altre ab condició que molgua en son molí o que cogua en son forn o que·ll seguisca 

per vil·la sovint o per tal que per ell sia més famat, preat, loat e honrat, car tot açò pot 

caure en stimació de peccúnia. Axí mateix comet usura aquell creedor que no vol 

alongar lo terme de la pagua del préstech al deutor qui és stret ab jurament si, donchs, 

no li'n dóna pagua, extra. De usuris, Consuluit, jatsia que lo creedor no la deman. Axí 

mateix és usura en aquell qui presta a la comunitat ab aquest pati: “Que no pach en 

les col·lectes de la comunitat”, jatsia que les leys diguen lo contrari, axí com appar 

.ff. De dampno infecto, et ff. De collatione bonorum, .l. Si is qui bona; emperò, sàpies 

que  remetre  no  és  sinó  dar,  axí  com appar  extra.  De  testibus  et  attestationibus,  

Veniens, e, per consegüent e per for de conciència, ell reeb don per son préstech, e 

diguen les leys qu·és vanent. Per aquesta mateixa via dien alguns que no és legut a 

l'hom qui té per perdut ço que ha, exig que no·u perda, o presta per en veritat tot 

recobrar quant se veu en segur, car la cosa que presta valia a ell molt menys que no fa 

quant la cobra, e posa si mateix en segur e los altres en perill axí prestant. Emperò, no 

atorgan tots los doctors, ni és ver segons molts. Per aquesta mateixa rahó, no és legut 

a·quell qui té penyora per préstech, de servir-se de la penyora, si, donchs, no pren lo 

servey en preu. Ne, axí mateix, no és legut al prestant pendre servey de lengua, ne de 
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mà de aquell a qui ha prestat, e açò per contemplació de préstech fins al·la val·lor de 

una malla, com cascú aytal servey se puxa estimar per peccúnia. Per aquesta mateixa 

via, appar que no és legut a nengú prestar a altre per tal que li sia prestat lo libre 

d'aquell a qui presta, encara que lo prestant vulla ab efficàcia aquell libre o semblant, 

e aquell libre semblant no·s pugua trobar sens loguer, lo qual lo prestant rehevia per 

lo préstech, ne és legut a nengún com aytal caygua en stimació peccuniària.

E açò apparrie que volgués dir lo Salvador quant dix, Luche, Viº: Mutuum 

dantes  nichil  inde  sperantes.  Per  les  quals  santes  paraules  lo  Senyor  fa  dos 

manaments. Lo primer sí és que mana que prestes quant ton prohïsme ho ha menster. 

Lo  segon,  que,  prestant-li,  no  esperes  haver  nenguna  cosa  temporal,  axí  com és 

espost, car diu aquí la Glosa axí: Non in hominem spem mercedis figentes. Qui sive 

reddat quod acomodastis, reddat et Dominis quo iubente fecistis; si vero non reddat,  

hereditas vestra in eternum erit.  E vol dir aytant que “vosaltres, per amor de nostre 

Senyor Déu prestants al prohïsme, no posets vostra sperança en l'om, mas en Déu, qui 

us retrà guardó d'aquella santa hobra, pus que per son manament a servar o havets fet; 

e, en cas que aquell a qui havets prestat no us ho puxa retre, vaga-us al cor, que per lo 

préstech havets comprada aquella celestial heredat qui tots temps durarà”.

Alguns són persters que han queucom la conciència pus grossa e dien que, 

sens càrrech de conciència, pot l'om sperar algun servey per son préstech e pus que 

hom no prest principalment per rahó de aquell poc servey. Mas la primera via és pus 

segura.

Nota  açí  que,  jatsia  que  per  totes  aquestes  coses  damunt  dites  se  puxa 

cometre usura, emperò principalment e pus clara se comet per cosa qui estigua en 

nombre,  axí  com és peccúnia;  o en pes,  axí  com aur e argent  e coses semblants, 

segons que appar  .XIIII.,  q.  tertia,  Usura,  et  questione .IIIIª.,  Nullus,  et  Instituta,  

Quibus modis contraytur obligatio, circa principium.

Per aquestes vies damunt posades appar exposta la primera part de la dita 

diffinició de la usura que dehia “tot guany temporal”.
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LO SEGON CAPÍTOL ESPON LA SEGONA PART DE LA DIFFINICIÓ DE 

USURA

Segueix-se la segona part qui és aquesta: “Lo qual l'om qui presta”. E deus 

saber que solament se comet usura en contracte de préstech exprès o amagat.

Exprès és quant  algun preste  e vol  e entén a prestar  sots  esperança del 

guany temporal damunt dit. Amagadament preste aquell qui en frau de usura presta e 

de fet e met altre nom al préstech, ço és nom de compra o de loguer o qualsevol altre, 

axí com fan aquells qui venen les coses per més que no valen per tal com speren per 

algun temps lo preu; aquells aytals dien que speren la pagua al comprador, emperò, 

de ffet, per tot aquell temps li presten lo preu de les coses venudes; cant la un ven, 

eixirà la possessió al  comprador;  l'altre  deu dar  tantost  la  pagua e,  si  no·u fa,  lo 

venedor damunt dit la li presta a temps per lo guany que reeb en la cosa que li ha 

venuda massa car; lo qual guany és de aytant usurari com lo comprador dóne ultra la 

valor de la cosa venuda al venedor. Axí mateix, aquell qui ven a deu anys alguna 

possessió lucrativa per tal que, passats los deu anys, reebra lo capital, no contrastant 

que haia reebuts los fruyts de la dita possessió; aquest aytal, jatsia que aquell appell 

aquest contracte venda, emperò, pus en sa pensa ell te a posa de recobrar lo dit cabdal 

per integrum,  sens nenguna recompensació dels fruyts reebuts,  de ffet ell presta e 

comet usura verdaderament, maiorment si ha obligat l'altra a·l retre,  alias reebre, la 

possessió totstemps que ell ne sia request.

E per rahó de açò és posat en la diffinició de usura aquesta segona part que 

diu “lo qual hom presta”.

LO TERÇ CAPÍTOL  ESPON LA TERÇA PART DE LA DIFFINICIÓ DE 

USURA

La terça part de la dita diffinició “ateny”, car lo guany qui ret l'om usurari 

per prestar deu ésser attent per lo prestant en quinaque manera, ço és ho de fet o de 
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pensa.

Car, si de ffet és attent lo guany, lavors l'om és ver usurer; si per voluntat, 

axí mateix és usurer. Per què nota axó com havem extra. De usuris, capitulo primo et  

capitulo Consuluit, e en lo  Decret, .XIV., q. .IIIª., Si feneraberis, per bé que l'hom 

prestant no faça pati ab aquell a qui presta, si, emperò, lo enprestant espera per lo 

préstech haver guany temporal, per bé que no·l n'aga, ell és usurer e, axí prestant, 

pecca  mortalment  e,  si  res  ne  aconsegueix,  és  tengut  de  restituyr-o  en  for  de 

consciència. És ver que dien açí alguns doctors que la dita sentència se deu entendre 

d'aquell qui no prestaria de ffet sinó per la sperança del guardó. Emperò, quant algun 

hom ha sperança del guardó e principalment presta per amor de Déu, ne vol que lo 

guardó sia cosa notable temporal, mas qualque misèria, lavors dien que aytal no és 

usura.  Emperò,  aquests  par  que  digan  contra  açò  que  dit  és  primerament  en  la 

exposició de la primera part  d'aquesta  diffinició,  on havem dit  que nenguna cosa 

temporal no deu ésser presa per lo prestant per rahó del préstech. E aquest consell 

appar pus segur e que mils se concorda ab la doctrina del Salvador damunt al·legada. 

Nota prescís que axí com lo prestant, ans que prestàs, podia reebre d'aquell a qui lo ha 

prestat servey e plers, axí mateix los ne pot reebre aprés del préstech, si, emperò, 

nultemps no ha esguart de rebra-los per esguart del préstech que fet-li ha.

Per totes aquestes coses appar què és la rahó per què en la diffinició de 

usura se posa “atteny”, qui vol dir aytant com aconseguir.

LO QUART CAPÍTOL ESPON LA QUARTA PART DE LA DIFFINICIÓ DE 

USURA

La quarta part de la dita diffinició sí és “per pati precedent o per següent 

força”. Car tot ço que l'om instant pren e ha de aquell a qui presta per vigor del pati 

fet ans del préstech, ho ço que n'an per força per esguart del dit préstech, tot és usura 

e rapina, segons que havem extra. De usuris, en los lochs al·legats. E pots açí veure 

com aquest contracte de préstech deu ésser net de tota corrupció, car no contrastant 
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que lo prestant obliga naturalment a qui presta ad antidora, segons que appar extra.  

De testamentis, Cum in officiis, emperò la dita obligació no·s pot reduhir en pati ne 

en obligació civil sots pena de usura.

E deus açí notar que los patis usuraris pus comuns e famosos són tres. Lo 

primer és quant lo capital e lo guany se posa tot en cert, axí com fa aquell qui aytal 

pati posa ab aquell a qui presta: “Yo·t prest .XX. sòlidos e tu dar-me as a Pascha 

.XXV. sòlidos”. Lo segon pati usurari sí és cant lo capital és posat en cert e lo guany 

en fortuna, axí com fa aquell qui diu axí: “Yo·t prest deu sòlidos e, si guanyes, dar-

me as de guany ço que·t vulles; e, si no guanyes, no t'en vull res de guany, emperò, 

tu·m retràs lo capital entegrament”. Lo terç pati usurari és posar lo guany en cert e lo 

capital en fortuna. E contra aquest pati és la decretal extra. De usuris, Naviganti, que 

diu axí: “Que aquell qui fa pati de cert guany ab lo navegador o ab aquell qui va a la 

fira, jatsia que sobre si mateix reeba lo peril, emperò él és ver usurari”. E la rahó per 

què aquests patis són usuraris sí és car lo guany e ell perill de la mercaderia den 

correr sobre aquell solament a qui la mercaderia és liurada e aquell qui n'à la senyoria 

e l'ús, e·l trebal e perill, del qual corre, car la cosa si·s pert, aquell qui és dit senyor se 

perdrà. Donchs fer pati sobre cosa certa ab lo senyor de la mercaderia, qui la té en pur 

perill e fortuna e risch e que nenguna certenitat no n'à de la fi, appar que és gran 

injustícia e usura, en quant de la cosa que li ha prestada e la qual él posseeix de 

present li  demans cert  guany. Ni lo perill que lo prestant se carregua justiffica lo 

contracte,  pus  que  ab  pati  ell  se  reté  en  cert  lo  guany,  axí  com diu  la  decretal 

Naviganti, car tot lo perill no justifica lo contracte, sinó aquell solament qui és del 

capital e del guany ensemps.

Per  totes  aquestes  coses  appar  queucom declarada  la  diffinició  dada  de 

usura per la qual appar què és usura.

LO QUINT CAPÍTOL ENSENYA PER QUÈ USURA ÉS VEDADA

Pories açí fer qüestió què és la rahó que la sancta religió crestiana axí és 
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quina avorreix aquesta espècia de contracte usurari. Al qual dupte respén o dich per 

les segones rahons.

La primera sí és car usura és contra lig de natura segons que posen alguns. 

E proven-o axí: Poseu encara que en Pere prest a·n Pau cent sòlidos ha un any per un 

florí de logre. Certa cosa és que en Pere a la fi de l'any à lo dit florí contra natural 

justícia. E açò appar primerament per tal quant en aquest guany no ha hagut peril ni à 

rrisch a·n Pere, ni ell no·y ha gens treballat. Segonament, car, com los .C. sòlidos per 

lo dit any fossen d'en Pau, segueix-se que en Pere no devia haver guany d'açò qui seu 

era e que los cent sòlidos fossen d'en Pau. Et quod per mutuum transferat dominium, 

açò diu la Glosa qui és .XIV., q. .IV., super capitulo Si quis usuram. Encara appar per 

la siffincació del nom de préstech qui és en Gramàtica dit mutuum, que vol dir “fer lo 

meu teu”.

Axí mateix papa Johan qui determina que en les coses qui·s consumen per 

ús, no·s pot l'ús separar de la senyoria. Donchs, com los dits cent sòlidos sien aytals, 

segueix-se que, com los sia d'en Pau, que axí mateix sia sua la senyoria. Terçament, 

que los cent sòlidos aquells de si mateixs no·n faeren nengun fruyt sens la prudència 

e astúcia d'en Pau, la qual astúcia en Pau no ha d'en Pere ne de res del seu, com sia 

naturalment sua. Haver, donchs, de res d'altre guany e sens nengun treball, és contra 

lig de natura. Quartament, que en temps que la dita peccúnia corria a perill d'en Pau e 

no·s podia perdre a·n Pere, la dita peccúnia guanyava a·n Pere, per la qual cosa és 

contra egualtat de justícia natural. Quintament, car en Pau no dóna liberalment lo dit 

fiorí a·n Pere, ans ho fa per tal quant és posat en gran necessitat, lo qual ama més 

escapar ab pèrdua del florí que no que l'hagués a sostenir retench lo florí. Sisenament, 

car en Pere naturalment és obligat, e segons lig de natura, a prestar a son prohïsme 

purament sens guany temporal, axí com dit és damunt, e ajudar-li en ses necessitats; 

que, donchs, ell ne vulla guany, ço és contra lig de natura. E aquesta és la primera 

rahó provant que usura és contra lig de natura. Aquesta mateixa sentència aprova 

Aristòtil en lo primer libre de la sua  Política,  en lo .VIIIè. capítol, e acò solament 

prosegüent dret de justícia natural.
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La segona rahó principal per la qual usura és vedada sí és per tal com és 

contra lig divinal de cascun testament. E, primerament, la lig de Déu posa  Levitici  

et  .Vº.  on  havem: Peccuniam  tuam  non  dabis  ad  usuram  et  omnem  frugum 

superabundantiam non requires.  Semblantment  havem  Exodi,  en aquell  pàrraf  Si 

peccuniam. Semblantment havem Ezechiel .Xº .VIIIº. en aquell pàrraf Si genuerit. E 

Daviu dóna a entendre semblant en lo psalm Domine, quis habitabit in tabernaculo 

tuo? És encara usura contra la lig divinal posada en el Novel Testament, axí com ja 

damunt és al·legat e és dit de Salvador, Luche .VIº., e diu axí: Mutuum dantes nichil  

inde sperantes.

La  terca  rahó  principal  per  què  usura  és  vedada  sí  és  car  la  usura  és 

prohibita per cascun dret.  E primerament per Dret  Canònich axí com appar en lo 

Decret,  distinctione .  XLVIIª,  Quoniam multi,  et  extra.  De usuris,  per totum.  Açò 

mateix appar per Dret Civil, ut in auctoritate Nullum credentem agricole, et cetera,  

Collatione .IIIIª.  Axí que totes leys qui permeten usura són cassades per justícia. E 

l'Emperador  qui  posa:  Ob  sacre  leges,  non  dedignamur  imitari  sacros  canones,  

specialiter in matrimoniis et in usuris. 

Per totes aquestes rahons appar sumàriament que  usura és crim malvat e 

prilós e dampnat per nostre Senyor Déu e per los seus majors vicaris en tant que en 

usura no pot dispensar lo papa, com sia vedada per Déu, qui és major, e totes les leys 

imperials qui les atorguen són casses e vanes.  No és leguda per nenguna obra de 

pietat, per gran que sia, per les rahons al·legades.

LO SISEN CAPÍTOL ARGÜEIX CONTRA ACÒ QUI ÉS DAMUNT DIT

Contra aquesta sentència damunt dita e contra açò que dit és damunt en la 

exposició de la diffinició dada de usura fan alguns les següents rahons a provar que 

usura no sia peccat.

La primera és aquesta: La lig de Déu diu, Deuteronomii .XVº.,: Fenerabis  

gentibus multis, qui vol dir que “tu logregaràs a molta gent», donchs logregar no és 
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peccat ne contra Iig de Déu. Responen a ço alguns doctors dien que lo dit al·legat no 

és manament ans és un promissió, axí com fou del libell de reffug de les mullers, qui 

fou a ells permès per tal que no les aucissen; axí aquesta promissió fou feta als fills de 

Israell de logregar als estranys per tal que no logregassen entre si mateixs. Emperò la 

dita execució de prestar a usura no era a ells nengun bé spiritual. Emperò, dien ací 

aquells qui tenen que usura sia contra lig de natura, que aquesta solució no val res, 

que Déus no permetia fer contra lig de natura sens que l'om no en corregués peccat. 

Lo contrari de la qual cosa posen aquells qui donen la dita solució. E per tal són altres 

que dien que, com los jentils dampnifficassen los fills de Israel, ells retinguessen lurs 

possessions e heretats per tal de licència de nostro Senyor Déus a ells dada; per vigor 

de la paraula dessús al·legada los era legut de recobrar ço de lur per via de usura.

Emperò dien alguns que aquesta resposta aytanpoch se contén veritat en 

quant diu que lo dit  poble de licència de nostre Senyor poria recobrar per via de 

usura, car posa papa Alexandri terç,  extra. De usuris,  que sobre usura no·s pot fer 

nenguna dispensació e appar acó en lo capítol  super eo,  aquí mateix. E provan açò 

mateix per ço qui dit és damunt en la primera rahó feta contra usura en lo capítol pus 

prop  damunt,  ço  és  que  usura  és  peccat  contra  la  lig  de  natura,  la  qual  lig  és 

indespensable  segons  los theòlechs,  qui  posen que ne per  càstig  a  reebre,  ne  per 

almoynes a fer, no és legut de prestar a usura. Axí·u posa Duran en lo tractat  De 

usura, questione In contrarium. Contra aquesta resposta dien alguns, que prenen fals 

fonament, ço és que nengú cobrant lo seu per préstech cometa usura, ne·l papa no·l 

veda, sinó solament quant algun pren per préstech ço qui és d'altre, axí com davall se 

ha  a  tractar.  E per  tal  dien  que  lo  dit  al·legat  de la  Scriptura,  qui  diu  fenerabis  

gentibus  multis,  no vol  aquí  dir  que los  fills  de Israel  donassen  a  usura,  mas  és 

verbum yperbolicum e parlant per excés de la habundància e del bé que Déus deria a 

aquell poble, si li  era hobedient. E vol aytant dir com si digués: “Si tu est a Déu 

hobedient, tu seràs bastant a prestar e a dar a altres e nengú no serà bastant de fer tant 

com tu als  altres”.  E acó ensenya lo  test  qui·s  segueix aquí  mateix,  qui  diu axí: 

Fenerabis  gentibus  multis,  a  nullo  accipies  mutuum  et  subsdium;  dominaberis  
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nationibus plurimis et tui nemo dominabitur.  Per rahó de acó dien aquests que lo 

fenera  e  el  mutuum  són aquí  paraules  transumptives  qui  donen a  entendre  la  lur 

habundància e la misèria de les altres gents, per què, dien aquests, appar que usura no 

fou per Déu atorgada en pròpia forma per vigor de les dites paraules per vigor del test 

al·legades.  Altres  dien  que  usura  no  és  mala  naturalment,  sinó  per  tant  quant  és 

vedada per Déu, e per tal plach a Déu dispensar e dar loch als fills de Israel de prestar 

a usura a gent estranya axí com dispensa ab ells mateixs que poguessen perdre e s'en 

poguessen portar los béns dels Egepcians,  en temps que·s partien de Egipte, sens 

culpa de furt; e dispensa ab Osee propheta que pogués pendre fembra estranya sens 

crim de fornicació. 

La segona raho és aquesta: Car diu lo usurer: “Per què no puix pendre yo 

guany de peccúnia que prest axí com de un vexell d'argent que prest per cert preu 

sens peccat, com no haja differència entre la matèria de vexell e de la peccúnia?” 

Responen açí los doctors e dien que lo contracte no és semblant. Per tal se poden 

haver dinés del préstech del vaxell e no del préstech de la peccúnia, car prestar vexell 

per paga és loguer del vexell, mas liurar la peccúnia ab sperança que torn lo capital al 

prestant  ab  guany,  açò  és  préstech.  Per  què  nota  açí  la  differència  qui  és  entre 

préstech e loguer e sàpies que·y ha quatre differèncias.  La primera si és car en lo 

préstech lo perill passa en aquel qui reeb la peccúnia, mes no és axi en la cosa logada. 

La segona differència sí és car en lo préstech la peccúnia no és pijora al prestant, mas 

de la cosa logada és lo contrari. La terça, car la peccúnia prestada de si mateixa no fa 

nengun fruyt de si a·quell qui la reeb, mas de la cosa logada és lo contrari, axí com 

appar quant l'om logua camp, vinya, casa o bèstia. La quarta, car en lo loguer se ret 

una mateixa cosa al logant, mas en lo préstech no, jatsia que li reta semblant.

LO  SETÈN  CAPÍTOL  CONTINUA  LO  DIT  ARGUMENT  PER  ALTRES 

RAHONS

La terça rahó és: Aquell qui reeb préstech és, segon lig de natura, obligat a 

11



dar  ultra  lo  capital,  donchs  lo  prestat  pot  sens  peccat  reebre  ultra  lo  capital.  E 

l'antecedent posa Aristòtil en la sua Ethica dient que tot hom que beniffet haia reebut 

és naturalment obligat a aquell  que li fa en tanta recompensació com reeb beneffici. 

Com, donques, lo deutor en lo préstech haja reebut gran beneffici  per lo prestant, 

segueix-se, donchs, que él li és tengut de satefer e, per consegüent, lo prestant ho pot 

segurament reebre. Respon que lo prestant no entén en son préstech fer beniffet a 

aquell  a  qui  presta,  mas  a  si  mateix.  E,  jatsia  que  aquell  qui  pren  lo  préstech 

aconseguesca  profit  per  lo  préstech,  emperò  per  tal  quant  lo  dit  profit  ha  per  sa 

astúcia e treball e no per intenció del prestant, per tal lo deutor no li és axí tengut, 

com dius Aristòtil. Axí mateix entén a parlar de l'hom que reeb beniffet de aquell que 

solament entén a fer bé a aquell a qui·l fa e no d'aquell qui facent bé a l'altre entén a 

ffer bé a si mateix. No res menys dich que, segons que havem extra. De testamentis,  

Cum  in  officiis,  aquell  qui  reeb  préstech  és  naturalment  obligat  al  prestant  ad 

antidora,  la  qual  obligació no·s pot  legudament  reduhir  en civil  obligació per  no 

cometre usura.

La quarta rahó és aquesta: Aquell qui reeb lo préstech pot donar a qui·s vol 

ço de seu; donchs, si él graciosament promet a dar aytant a dar a·n Pere, segueix-se 

que en Pere pot justament allò reebre. Respon e dich que, jatsia cascun pusque donar 

lo seu, emperò nengú no pot dar per matèria il·lícita, axí com és donar ab pati al 

prestant ultra lo capital alguna cosa per contemplació del préstech.

La quinta rahó sí és car pendre peccúnia per ço que hom no és tengut de 

ffer appar que sia legut; com, donchs, nengú no sia tengut de prestar a l'altre, segueix-

se que, si presta, que en bona conciència s'en pot fer pagar e·n pot reebre ultra lo 

capital. Aquesta rahó dien los doctors: Que cascú és obligat en temps de necessitat 

notable a prestar a son prohïsme segons la sentència de sent Johan en la sua canònica: 

Si  quis  viderit  fratrem suum necessitatem habere  et  clauserit  ab eo viscera eius.  

quomodo caritas Dei est in eo? E, per consegüent, si no·u fa, pecca greument. E, en 

cas que prestàs a algun qui no fos posat en necessitat notable, encara no pot pendre 

guany, pus que lo préstech aytal és mal e contra la lig de Déu damunt al·legada, 

12



specialment contra aquella qui és Luche .VIº.: Mutuum dantes nichil sperantes, qui és 

pura negativa e, per consegüent, obliga pro semper, segons los theòlechs. 

LO .VIIIè. POSA SET CASES EN QUE HOM POT PERCEBRE ULTRA LO 

CAPITAL EN CONTRACTE DE PRÉSTECH

No contrastant, emperò, ço que dit és, ço és que a nengun per contemplació 

de préstech que faça no pot justament res pendre de guany, emperò en algunes coses 

se pot fer legudament que lo prestant de aquell a qui presta se pot reebre ultra lo 

capital alguna cosa sens crim de usura. E la rahó sí és car lo prestant en aytals coses, 

ço qui pren, no·u pren per tal que·s pach del préstech que fa ha, mas per tal que 

justícia sia servada entre les parts o per altres leguts esguarts axí com ara veuràs en 

los següents casos.

Lo primer sí és quan la fermança d'aquell qui reeb los dinés del prestant ha 

pagat  al  creedor  lo  capital  e  les  usures,  lavors  legudament  la  fermança  o pot  tot 

recobrar  del  principal  creedor  axí  com  a  deute  qui  li  és  degut.  Extra.  De 

fideiussoribus, Constitutus. 

Lo segon és quant aquell qui presta, no per guanyar res ultra lo capital, mas 

per guanyar si mateix de dampnatge, fa posar pena al deutor que li pagará ço que li ha 

prestat dins aytal temps sots aytal pena. Dich-te que, en cas que·l deutor no l'aga 

pagat  en aquell  temps,  lo creador pot  aprés ultra lo capital  reebra pena posada e 

majorment quant él és de aytal consciéncia que més amaria que lo deutor no caygués 

en la pena. E açò trobaràs .XIIª., q. IIª., In legibus, en son equivolent. Aytals, emperò, 

qui aytals penes posen scientment per tal  que los deutors hi cayen e que ells  axí 

guanyen queucom ultra lo capital, cometen usura. 

Lo terç és quant lo deutor trigua massa a pagar lo creedor, en quant que lo 

creedor por demanar ultra lo capital lo  interesse,  car legut és a cascú de servar si 

mateix de dampnatge per via leguda; ne lo creedor demana aytal interesse per rahó de 

préstech,  mas  deman-li  sarisffació  e  recompensació  del  dampnatge  que  li  dóna 
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retenent-li los dinés dels quals él viuria axí con comunament fan los altres. E, per 

rahó de acó,  a conservar la consciéncia del creedor e alunyar-la de tota usura, fa 

menster que ell molt més amaria que lo deutor lo pagàs que no li tingua sos dinés 

donant-li son degut interèsser e que no li plau ab tot acó que lo dit deutor los li tingua 

pus. Per rahó d'acò appar que, si lo creedor era rich hom e no reebia dampnatge del 

dit préstech, que ab bona consciéncia no podia demanar interèsser. E deus açí notar 

que·y  ha  dues  maneres  de  interèsser,  co  és  dampnum  vel  lucri.  Interésser  de 

dampnatge és aquell que és dat al creedor per guardar-lo que no·n haia pèrdua ni mal 

per lo préstech que fet ha entreffegant per sa fretura dels dinés prestats; interésser de 

guany és  preservar  del  dampnatge  del  guany que fet  haguera menegant  los  dinés 

prestats, segons bon juy de rahó, si lo deutor no li hagués retenguts los dinés que li 

havia prestats. E açò pot hom jutgar per açò que appar,  ut in pluribus,  en los altres 

mercaders e per ço qui appar a ull de present attenent als dits altres negociants quant 

guanyen e attenent  al  temps e a les  altres  circunstàncies,  specialment  a les  coses 

mercables, quin guany retén comunament e de present. De açò havem .ff. Pro socio.  

E  deus  ací  saber  que  pus  justament  se  pot  totstemps  demanar  lo  interesse  del 

dampnatge que no lo interesse del guany.

Lo quart cas  és aquest: “Posem que yo ab mos dinés vulla comprar alguna 

mercaderia e tu as-me pregat que yo no faça de present la dita compra, mas que·t 

prest mos dinés. E yo responch-te axí: Yo no·t vull prestar, mas vendre axí lo ús de 

mos dinés;  que tu en aytal  loch me retes  aytant  com segons bon arbitre de bons 

mercaders yo guanyaria ab la mercaderia que açí compraria quant la hagués fet portar 

en lo dit loch, emperò reeb sobre mi lo perill. Dien açí los doctors que açí no ha 

usura, car ço que reeb estén a reebre no per lo préstech que e fet, ans o reeb axí com 

interesse, ço és per squivar e lunyar de mi tot dampnatge e no per raó de haver guany 

del préstech.  Habet hec Ostiensis et Iohannes.  Diu encara més açí  Guillermus de 

Missali, q. II. De mutuo, que si yo, que són mercader, per pietat e per amor de Déu 

me estich de esmercar mos dinés per tal que tu·n puxes fer de tot prou, yo pux fer pati 

ab tu que tu·m retes mon cabal ab aytal guany com los altres mercaders qui són anats 
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en aquell mateix viatge ab tu e porten de semblant quantitat com yo t'é prestada, car 

acò no és prestar, axí com és dit.

Lo quint cas és aquest: Poseu que en Pere presta a·n Pau deu lliures per tal 

que en altre temps en Pau li'n reta aytantes mesures de blat o de vi o de oli com ara 

les deu valen.  Dien açí  los doctors que,  jatsia  que les dites mesures de les coses 

damunt  dites  valen  més  en  temps  de  la  paga  que  no  munten  les  .X.  lliures  ara 

prestades, emperò, si era dubte atuyt comunament lavors quant en Pere presta les .X. 

lliures ja si les .X. lliures valien més gra, més vi o més oli, e axí de les altres coses, en 

temps de la paga que no fan ara, dien açí los doctors que aquest axí prestant no és 

usurari, e acò per rahó del dupte damunt dit. E per aquesta mateixa rahó escusan de 

usura aquell qui ven ses mercaderies per tal que·n haia més en cert temps, jatsia que 

les mercaderies valen ara menys de fet quant ell les ven, car dien que aquest és scusat 

de usura per lo dupte que és ja lavors, ço és si valrien tant o menys. Per aquest mateix 

dupte escusen de usura aquell qui compra alguns fruyts a vida, car dien que, jatsia 

que més ne reeba que ha lo capital, escusar és per lo dupte. Acò appar aquí mateix en 

lo capítol Si ego. E acò posa semblantment Ostiensis sobre aqueix mateix capítol In 

civitate.

Lo sisèn és aquest: Posem que en Pere haia posada en penyora una vinya 

a·n Pau, son gendre, per lo dot de sa filla e vol ço que la Església consent axí com 

appar extra. De usuris, Salubriter, co és que los fruyts de la vinya no li sien contats 

en sort de paga, lavors en Pau, qui ama més los dinés del dot que no fa la penyora ab 

sos fruyts, pregua a·n Johan, amich seu, que ell vulla pendre la vinya aquella ab tot 

aquell dret que lo dit Pau hi ha e que lo dit Johan lo dóna aytant com és ço per què lo 

sogre  la  hi  a  mesa  en  penyora.  Dien  açí  los  doctors  que,  si  en  Johan  per  pura 

franquesa sua e per amistat que ha ab en Pau fa ço de què·l pregua en Pau e no ha 

esguart al guany dels fruyts, e axí mateix en Pau li dóna graciosament tot son dret no 

per esguart de la peccúnia que li atorga en Pau, mas per special affecció que li ha 

maior  que  ha  altra,  dien  que  aquest  contracte  pròpiament  no  és  ab  préstech,  ans 

sembla al contracte de venda ab carta de gràcia. Si, emperò, en Johan ab aquest pati 
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reebia la vinya, ço és que tostemps lo dit Johan demans sos dinés que Pau li sia tengut 

de retre-los-li tots, lavors lo contracte seria usurari majorment si a cor de no liurar la 

dita peccúnia a·n Johan, sinó ab aquest pati, lavós presumitur omnino usurarius.

Lo setèn cas és aquest: Poseu que un cambiador ho altre hom m'a preg que 

li loch alguns sachs de diners per ensenyar-los e per fer-ne mostra en sa taula e açò 

per tal que apparegua maior hom e pus rich hom e per tal que les jents li donen maior 

fe, dich-te que en aytal cas en bona consciència tu pots pendre de açò paga, car en 

aquest contracte no és préstech ans és loguer. E apar-o en açò: car lo dit cambiador és 

tengut de retre a tu aquella mateixa peccúnia que tu li as lliurada, la qual cosa no és 

en contracte de préstech. E açò posa Ostiensis sobre lo pàrraf Comodata, libro tertio,  

et Bernardus super capitulo Conquestus.

LO NOVÈ CAPÍTOL POSA UN CAS DUPTÓS DE FEU

Ultra los dits cassos se'n posen altres, specialment tres, los quals an maior 

difficultat que nenguns dels damunt dits en los precedent capítol.

El primer sí és aquest: La sglésia té en penyora d'un seu feudatari lo castel 

per lo qual lo feudatari és vassal de la església. Dien a ço alguns que la església pot 

reebre legudament los fruyts del castiell no contants-los en sort de paga, emperò lo 

feudatari en aquest endemig no és tengut de fer homenatge ni de servir a la sglésia 

per rahó del dit feu. Acò proven per la dita decretal Conquestus, extra. De usuris, on 

diu papa Innocent  terç responent a l'abat  e  als  frares  de sent  Lorenç:  Discretioni  

vestre mandamus quatenus si terram ipsam titulo pignoris detinetis et de fructibus  

eius sortem recepistis, predictam terram clerico memorato reddatis nisi terra ipsa sit  

de proprio feudo monasterii  vestri.  E la rahó que lo papa atorgua los fruyts a  la 

església en aytal cas sí és, segons alguns doctors, per tal car lo vassal no és senyor 

mayor ni és dret senyor e, per tal, pus cessa son servey e, per la dita penyora, s'és 

desexit axí a temps de la dita possessió, la sglésia pot legudament pendre los fruyts 

axí com seus pròpiament.
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Dien  axí  mateix  que,  jatsia  que  lo  damunt  dit  cas  aga  loch  en  feu 

eclesiàstich, emperò no ha loch si lo feu era en for setglar, саr no·s troba expressant 

posat en dret sinó de ecclesiàstich. E acò ponunt Raymundus, Rodericus et Bernardus 

super capitulo Conquestus.  Ostiench, emperò, té lo contrari e fa aytal rahó: “O la 

determinació de la església en esta manera feta per decretal és vera u no. Si és vera, 

donchs val en lech axí com en clerque, con aquella mateixa rahó de vassallania e de 

senyoria sia en feu setglar com en feu eclesiàstich. Si dius que no és vera, segueix-se, 

per conseguent, que lo fet aquest damunt dit no és en si legut, donchs molt més és 

vedat al clergue que no al lech, com sia en pus alt estament e en pus spiritual, per què 

appar que, si la dita determinació papal se entén a feu eclesiàstich, que molt màs se 

entén a feu de lech e setglar». E acò que diu Ostiench appar pus rahonable. Ni val ço 

que los altres en contrari al·leguen quant dien que acò no és exprès en dret, car tots 

los cassos possibles no poden ésser en dret, car tots los cassos possibles no poden 

ésser expressos en dret, basta que rahó natural e fundada en justícia en dret l'om en 

aytal  cases  qui  són  per  dret  expresses.  De  aquesta  matèria  mana  la  veritat  pus 

largament en lo terç cas següent.

LO .Xè. POSA ALTRE CAS DUPTÓS DELS CENSALS MORTS

Lo segon cas és sobre la matèria dels censals e violaris segons la matèria en 

que vuy se contén en Cathalunya . 

E primerament nengun dels censals morts, qui per tal són dits morts car lo 

comprant  no  ha  nengun  dret  en  les  coses  sobre  que  compra  lo  dit  censal,  sinó 

solament dret de percebra la quantitat que compra. E la rahó per què molts han duptat 

que aytals censals no sia usura sí és per la decretal aquella  extra. De empitone et  

venditione, Ad nostram,  qui par que vet aytals contractes. Emperò, si lo seny de la 

decretal consideras, veuràs que ella no parle gens de aquests aytals contractes. Ne·l 

contracte que la dita decretal posa és de si mateix en just, mas retén lo injust: les fraus 

que s·i avisten per los comprants e venents.
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E per la primera conjectura de frau és posada aquí en aquell capítol  Illo 

vos,  en la fi,  on diu que presumir  pot hom lo frau si  lo comprant  és usurer e ha 

acostumat de prestar a usura. Axí mateix, la decretal aquella  Ad nostram  parle de 

usurer, axí com diu Ostienc en la Glosa e Johan Andreu en la Novella parlant sobre 

Ad nostram. La segona conjectura de frau són en lo dit cas: car diu que fou convengut 

entre ells que mudassen lo nom de préstech en nom de venda per tal que lo prestant 

no pogués ésser convengut per la cort axí com ha usurer. La terça conjectura de frau 

sí són car en lus patis era, segons que diu la dita decretal, que lo venedor no podia 

cobrar la cosa venuda dins set anys primers, per consegüent lo comprador havia a 

reebre ultra lo capital tots los fruyts de .VII. anys. La quarta, car aquí era lo preu 

massa poch en tant que no atenya la meytat del just preu. La quinta és posada en lo 

capítol aquell aprés Illo vos e és que lo comprador cant cobrave lo capital cobrava ja 

ultra aquells .LX. sòlidos. E és certa cosa que en los censals morts no·y ha nenguna 

d'aquestes corruptiles, segons que veuràs si attens a la rahó primera següent per què 

appar que la dita decretal no és en res contra lo contracte de la compra dels censals 

morts.

Mas que axí sia,  que la dita compra sia justa,  yo·u prov certament  axí: 

Primerament per los suppòsits que són en la vera conpra d'aquells censals. Lo primer 

és que lo comprant no ha senyoria de dret ne de fadigua ni loysme ni nengun altre 

dret en la cosa sobre que·s compra, sinó solament un dret de percebra cascun any la 

quantitat comprada, ans los possidents aquells béns los poden vendre sens voluntat e 

licència d'aquell qui ha comprat lo dit censal, jatsia que los dits béns totstemps hajen 

a pasar ab lur càrrech. Lo segon suppòsit d'aytal compra sí és que aquell qui·l ven lo 

puxa cobrar per aquell mateix preu per què l'a venut, axí que lo comprador per força 

ha ha retre tot lo censal totstemps que lo venedor ho vulle. Lo terç suppòsit és que per 

tal quant la dita condició, ço és que·l comprant l'aia totstemps a etre si lo venent lo 

vol reebre, per acó lo censal val menys al comprador e per tal hi dóna menys. Car 

antigament qui comprava mil sòlidos de renda dava per ells vint mília sòlidos, e ara 

per rahó de la dita condicio se'n leven six mília, car més valen .M. sòlidos en alou que 
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no fan .M. sòlidos en feu. E que sia justa cosa que, per la dita condició e per tal quant 

solament ço que costa ha lo comprador a tornar, per tal se'n leven sis mília sòlidos, 

appar, per tant, car maior càrrech és haver .M. sòlidos ab les dues dites condicions 

que no haver-los en feu, car lo feudatari no à a vendre per força al senyor al loer son 

feu per cert  preu,  per  consegüent  appar que lo censal  ab la condició damunt  dita 

notablement val molt menys que si·s venia en feu. Ara és certa cosa que .M. sòlidos 

en feu se darien per quatorze mília e per menys. Com, donchs, dels .XX. M sòlidos, 

per les dites condicions, sien desfalcats sis mília, qui són quaix la quarta part de mil 

sòlidos  censals  menys,  appar  que lo  preu roman prou bastant  a la  valor  dels  mil 

sòlidos  censals  ab  condició.  D'aquesta  matèria,  si  a  Déu  plau,  s'à  a  tractar  pus 

longament de la matèria de avarícia en lo Terç Libre del Crestià, per què ací bast ço 

que dit és quant aquest suppòsit. Lo quart suppòsit és que aquest contracte no·s face 

entre usurers ne ab nengun préstech, mas sia pura venda sots los suppòsits damunt 

posats.

Per tots aquests suppòsits appar la compra de aquests censals ésser luny del 

cas  de la  decretal  avistat  ab les  males  coniectures  damunt  al·legades.  En prenent 

summàriament  tot  ço que dit  és,  poden fer  aytal  rahó:  Aquestes  compres  no són 

viciades per natura de frau o de préstech amagat o de qualque mal altre contracte, axí 

com appar per los dits suppósits;  ne són viciades per injust preu, axí com havem 

ensenyat  per  lo  terç  suppòsit;  ni  biciades  per  la  mala  intenció  dels  comprants  o 

venents,  axí com diu lo quart suppòsit;  ne·y appar altra via per què·s deia viciar, 

donchs segueix-se que sia justa e bona.

Segonament fas aytal rahó: Aquest contracte no és vedat per la Sglésia, ans 

és per ella aprovat,  en quant ella compra e posseeix molts  beniffets  sustentats en 

aytals censals ; donchs appar que sia just certament, car aquest contracte és justificat 

per  egualtat  de  justícia  e  per  lo  venent  que  per  lo  comprant  per  rahó de  la  dita 

condició,  la  qual  cosa  és  per  lo  contrari  en  lo  contracte  de  usura;  e  per  tal  los 

mercaders no volen comprar contínuament, car més guanyen en les mercaderies. Per 

què appar que per nengun vici aquest contracte no pugua ésser inpugnat ne maculat, 
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per rahó d'açò deven haver gran consciència aquells qui públicament dien que aytals 

contractes sien usuraris, car diffamen aquells qui n'han ells pronathan a viure'n ab 

càrrech  de consciència  de  açò que  no·ls  cal  haver  scrúpol  nengun;  pensar  deven 

aytals que en les rendes qui·s venen de censals no morts se donen .M. sòlidos per vint 

mília, emperò venen-s'o ab loysme e ab fadigua e ha emperes qui són grans e tres 

coses e tan grans que notablement valen los .VI. mília sòlidos que hom defalca del 

censal mort per la dita condició dessús dita, per què no cal que ço qui·s dóna per lo 

censal mort attenya la meytat del just preu del censal mort ab l'altra meytat de la altra 

meytat axí que sien quinze mília sòlidos, car basta que lo preu del dit censal attenya a 

just preu axí com són .XIIIIe. mília sòlidos, e axí mateix que nengú comunament 

no·y dóna més, jatsia que los venents hi facen lur poder.

 

LO XIè TRACTE DE LA JUSTIFICACIÓ DELS VIOLARIS

Per  ço  que  dit  és  dels  censals  morts  appar  què  poden dir  dels  violaris 

comprats a vida, car, servades les legudes circunstàncies damunt queucom tocades en 

la matèria dels censals, axí que aytal compra no·s face en frau de usura e que·s faça 

ab just preu, los violaris són tenguts per leguts e per justs. 

E  açò  nota:  Que  frau  de  usura  se  prosomeix  en  los  contractes  per  los 

senyals  següents.  Lo primer,  si  lo  comprador  havia stimat  de prestar  a  usura.  Lo 

segon, si lo comprador ultra lo capital demane sots qualque cautela qualque cosa ultra 

lo capital. Lo terç, si posa aquell guany en pati exprès o amagat. Lo quart, si lo preu 

és poch e contra custuma en semblant comprats. E açò tot se toca extra. De usuris,  

Ad nostram et in capitulo Illo vos.

En suma e breu, per què attén açí que liurgerament pots conèxer la justícia 

del preu del violari attenent a la  etat e a la sanitat e al nombre d'aquells a vida e a 

sanitat e a nombre del quals se compren, car segons que aquestes circunstàncies són 

millors per lo comprant, aytant lo preu deu ésser major per profit del venent. E axí és 

axí que en cascun dels contractes sie dreta intenció e ab les condicions acostumades, 
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ço és que lo venedor lo puxa reenbre quant li plau, appar que lo contracte sia just. E 

donen açí consell los doctors que·s a vida d'aquell qui·l ven per tal que lo venedor no 

desig la mort d'aquell a vida del qual lo fa, car per aquest peccat a cesar, és vedat que 

renda de beneffici que no vagua que no sia permesa a nengún per tal que aquell a qui 

és promesa no desig la mort d'aquell qui és possident. Ne aquest contracte legim ésser 

vedat majorment quant les parts són reduhïdes ha egualtat de justícia aytal que appar 

a cascú que les parts sien eguals. E açò posa Ostiensis, libro .III°., capitulo De usuris,  

articulo .II°.

LO .Xllè. MOU LA MATÈRIA DELS MOGUBELLS

Lo terç cas duptós si és sobre los mogubells, qui ara s·ich use, si són leguts 

justs. E per tal que pus clarament veies aquesta matèria, deus saber que ara s·ich usen 

les següents spècies de mogubells.

La primera si és quant algun per via de préstech recobra ço que lo príncep li 

deu per sa quitació o per servey personal o per son salari. E que aquesta via de prestar

sia leguda, provem-ho per les següents rahons. La primera sí és car aquest és legut de 

recobrar lo seu; donchs, si lo príncep me deu mil sòlidos e yo prestant-li los cobre, no 

fas mal a nengú, ans lo príncep fa a mi gran injustícia, qui per aytant temps me retén 

ço que li é prestat e ultra rete·m ço que·m deu o no·m vol donar lo meu graciosament 

axí  com  és  obligat  iuxta  illud  Thobie:  Merces  mercenarii  apud  te  maneat,  et  

Levitici .XIX., id. 

La segona és aquesta: Leguda cosa és a cascun reembre sa vexació segons 

que appar  extra.  De simonia,  Dilectus  filius;  com,  donchs,  retenir-me  lo  meu  sia 

notable vexació e maiorment si n'é menster, donchs leguda cosa és que ab préstech o 

ab quinaquè via me delliura d'aquesta vexació. La terça és aquesta: Car la decretal 

primera extra. De usuris atorga aquest aytal préstech ésser legut e bon segons appar 

aquí a ja es damunt al·legada e vull-la açí repetir tot lonch per mils a veure la sua 

sentència, e diu axí: Plures, et cetera. Generalis concilii decrevit auctoritas ut nullus  
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constitus in clero vel aliud genus usure exercere presumat. Et si quis possessionem 

alicuius data peccunia sub hac specie in pignus acceperit, si sortem suam deductis  

expensis de fructibus iam percepit, absolute possessionem restituat debitori. Si autem 

aliquid minus habet,  eo recepto,  possessio libere ad dominum revertatur.  Quodsi  

post  huiusmodi constitutum in clero quisquam, extiterit,  qui detestandis usurarum 

lucris  insistat,  ecclesiastici  officii  periculum patiatur,  nisi  forte  fuerit  benefficium 

Ecclesie, quod redimendum ei hoc modo de manu layci videatur.  Per lo  dit pàrraff 

nisi forte appar clarament que és legut al clergue a prestar per reembre son beneffici 

e, per consegüent, es fa pus legut a lech, segons que damunt en semblant matèria és 

tocat. E açò posa expressament la Glosa d'aquesta decretal. E aquestes són les rahons 

que al·leguen aquells qui justifiquen aquest aytal préstech.

LO .XIIIè. DESTRUHÍ LOS FONAMENTS DE LA OPPINIÓ PRECEDENT

Contra aquesta via fan alguns theòlechs les següents rahons.

E la primera rahó sí és a destruir los fonaments de la dita oppinió. E volen 

açí aquests ensenyar que no sia leguda cosa e nengú prestar a altre per lo cobrar lo 

seu. E primerament prenen que lo primer fonament sie nul·le quant dien que a cascun 

és  legut  recobrar  lo  seu,  car,  com  per  açò  conceben  lur  propòsit,  appar  que 

generalment vulam posar lo dit fonament ésser ver, car, si no plauen, generalment no 

conclourien res a lur propósit. E que lo fonament aquest sia falç axí entès appar-ho 

car a nengú no és legut recobrar lo seu per via no leguda, axí com és per monsónegua, 

ni  per  furt,  ni  per  nenguna via  no vedada  il·lícita;  ne és  legut  a  l'hom soriós  de 

recobrar son coltell, si altre lo té, com llavors se pos a peril de fort homey ho qualque 

mal notable a son prohïsme; ne, per consegüent, és legut de cobrar lo seu per via de 

préstech com sia vedat per Jhesuchrist, Luce .6°.,: Que nengú no prest a guany. Ara, 

és certa cosa que aquell que axí presta per cobrar lo seu, fa lo seu de millor condició 

que no era primerament quant era sots mà stranya, la qual condició és estimable per 

peccúnia e la qual él ateny per aquell préstech.
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Ítem, que lo dit fonament sia manifestament fals appar-ho per tant car certa 

cosa és que, si yo prest a tu cent sòlidos, tu est a mi tengut naturalment: em deus 

represtar en cas que yo te'n empre, segons que appar extra. De testamentis, Cum in 

officiis; donchs, aquella obligació natural sobre tu és naturalment mia e tu la deus a 

mi. Si, donchs, lo teu fondament és ver, que ço del meu pus cobrar totstemps per 

préstech,  segueix-se  que  yo  prestant  aur  te  puch,  e  ab  pati  fet  sobre  préstech, 

civilment obligar o ab pati a retre'm mon deute, ço és a prestar-me quant yo·u vulla, 

axí com puch civilment obligar aquell  qui·n deu a retre-m'o en cert  temps a hora 

prestant-li  segons tu dius.  E,  emperò,  cosa és manifestament  falsa,  com en lo dit 

contracte haia usura; car obligar altre a prestar per tal quant li prest, és obligar a cosa 

extimable per peccúnia. E que acò sia pura usura, ço és prestar per obligar l'altre a 

represtar, ensenya la  Glosa qui és  .XIV., q. III.,  Si feneraberis. E axí mateix posa 

Ramon e Godofre ens lurs Summes en aquesta matèria. Per aquesta via appar que no 

és leguda cosa totstemps recobrar lo seu en tota manera. Axí appar que digua lo dit 

fonament primer de la dita oppinió. 

Ítem, certa cosa és que no és a nengú legut cobrar lo seu ab manera furtiva, 

ans ne seria punit per la cort setglar e en for secret, axí com aquell qui ha fet contra lo

manament de Déu qui veda furt, qui sovén està més en la matèria que no fa en la 

sustància de la obra  e, per tal, veda mon Senyor no solament la obra ans encara la 

matèria quant diu, Deuteronomii .XVIº.,: Quod iustum est iuste exequeris.

E, per acò, appar axí mateix que lo segon fonament lur no val res quant diu 

que legut és a cascú pendre sa vexació, car, jatsia que acò sia legut en manera leguda,

no, emperò, per via no leguda, car, com diu lo Apóstol,  Romanis .IIIº.: Non sunt  

facienda mala ut eveniant bona. E, per tal, nengú no deu comprar los sagraments de 

capellà ne d'altre per bé que·lls haia menster, no contrastants que sien seus per lig de 

natura e per ordinació de la Església e jatsia que li sia feta injúria, si lo són negats 

lavors, e jatsia que·l capelà sia tengut de dar-los-i, ans deu hom sostenir sa vexació 

que no rembre-la axí per via de simonia axí com a cosa d'aquells qui·ls demana. 

Emperò,  segons  que  posen  los  doctors,  specialment  o  posa  Iohannes,  .I.,  q.  .I.,  
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Babtizandis.  Axí mateix,  com per Jhesucrist  sia manat  que no sia dat préstech ab 

guany, axí com dit és, per tal, dien aquests, no és legut a nengú que ab préstech reema 

sa vexació en aytal cas ni en altre, com aytal redempció caya en preu de peccúnia. E, 

per consegüent, qui axí la reem comet vera usura. Ne la decretal que al·leguen és a 

propòsit, car aquí lo papa dóna de consell  a l'elet en bisbe que don a·quell qui li 

empatxa lo ús de la justa elecció alguna cosa e acó per tal que no l'enpatxa pus en son 

dret, e axí pot reembre sa pròpia vexació. En aquest cas, emperò, que jatsia que lo ver 

elet en bisbe puxa reembre sa vexació donant alguna cosa a l'enpatxant-lo, emperò ja 

per axò no·s segueix que li puxa enprestar per reembra sa pròpia vexació, ne lo papa 

fa aquí menció de acò.

Al terç, argument,  quant posa per fonament la decretal  Plures,  responen 

alguns que nostro senyor lo papa aquelles paraules no entén a licenciar nengú ne ha 

proposat axí com leguda cosa que prest a altre per recobrar lo seu, axí com appar 

siguants  les  paraules  aquelles,  les  quals  són  aquí  aquestes:  Nisi  forte  fuerit  

benefficium Ecclesie quod redimendum hoc modo de manu layci  videatur;  car  ell 

posa aquí dos termes qui estrenyen molt l'om a lexar se a aytal préstech a fer: lo 

primer  terme  és  aquell  forte  e  lo  segon  és  aquell  videatur.  Per  què  nota  açí 

primerament que lo sant pare no atorgua aytal cosa plenàriament a clergue, car diu 

forte, que és dicció dubitativa; ans ho posa sots dupte e sots modiffìcació expressa en 

lo videatur. Qui·s segueix, segons los theòlechs, als quals pertany en aquesta matèria 

màs  a  diffinir  que  a  canonistes,  en  quant  la  matèria  aquesta  és  de  for  estret  de 

consciència, segons, donchs, aquests lo  videatur  és dicció qui inimex que ans que 

aytal cas se atorch a nengun, que sia vist e examinat de sa justícia per aquells a qui 

pertany, per què appar que ens temps de aquest  sant pare, qui fo Alexandre terç, 

encara aquesta matèria era pregonament diffusa ni tractada axí com ara és e, per tal, 

la lexa él a determinació dels següents, segons que ensenya per les dites paraules, de 

què  pots  veure  com  la  Glosa,  qui  és  aquí  de  Bernardo  Parmensi,  parla  massa 

temeràriament: qui lo cas que lo sant pare posa en dupte, ell lo determena lexant-lo a 

setglar e a clergue axí com a just sens tota altra al·legació e fonament, que no·y posa 
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sinó aquest, car diu que aytal préstech se pot fer legudament pus que lo prestant no 

recobra sinó sol del seu, lo qual fonament és nul·le segons aquesta oppinió, axí com 

damunt és dit largament.

LO .XIIIIè. PROVA QUE NENGÚ PER PRÉSTECH PUXA COBRAR LO SEU

Mas que axí sia, ço és que no sia legut de prestar a qualsevol persona del 

món per recobrar lo seu, proven-ho alguns theòlechs per les següents rahons.

La primera és aquesta : segons doctrina del Salvador, Luche .6º., nenguna 

cosa temporal no deu l'om sperar de atényer de guany per rahó de son préstech, car lo 

préstech se deu fer purament e liberal e solament per la amor de nostre Senyor Déu. E 

açò vol dir lo dit manament de Déu axí: Mutuum dantes nichil inde sperantes, car lo 

nichil és negació negativa e universal, per la qual nos dóna nostro Senyor a entendra 

que ell no vol que nenguna cosa temporal del món sia dada a nengú per rahó de son 

préstech.  E  açò  conferma  un  comun  dit  dels  theòlechs  que  dien  que  manament 

negatiu obliga pro sempre et ad semper e, per consegüent, en tot cas; donchs apar ver 

ço que dit és: per rahó de préstech nengú no deu sperar nenguna cosa temporal. Açò 

axí mateix és damunt tractat en lo començament. Mas que lo rement lo seu per via del 

préstech reeba notable guany temporal per lo préstech prove·s axí. Primerament, car 

lo prestant fa lo seu de molt milor condicio que sens lo préstech. Appar-ho per ço: 

“Que ans del préstech lo deute teu e ço que reebes per lo préstech era teu solament de 

dret e aprés de préstech lo teu és teu no solament de dret ans encara de dret e de fet, 

lo qual fet  sobre lo dret ajusta notablement a la volor de la cosa,  donchs de tota 

aquella val·lor qui és guany del préstech tu romans usurari  axí prestant.  Conferm 

aquesta rahó per tos propis principis dels contraris. Axí, certa cosa és que aquests 

dien que .M. sòlidos pagats per mal pagador valen .M. sòlidos. E proven-o per tant 

car dien ells com les coses valen aytant com haver-s'en pot per venda de comuna 

stimació. E comunament se dóna la una de les cautel·les per dos sòlidos, donchs .L. 

lliures no valen sinó cent sòlidos. Que, donchs, per préstech tu faces que la valor de 
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cent sòlidos puig a la valor de mil sòlidos, certa cosa és que açò és notable guany; e, 

com lo aconseguesques per via de préstech, appar que axí prestant és usurari. Ítem, lo 

dret  de  la  propietat  se  procura  hom per  lo  fet,  car  haver  dret  en la  cosa sens  la 

propietat o possessió de fet, poch se val. Com, donchs, lo dret qui s'apela juspartida 

val·leya alguna cosa, ço és aquella qui·s dóna per lo comprador del dret, sens que no 

ha lo fet, e lo fet valla més e sia principal fi del comprant, segueix-se, axí com dit és, 

que qui préstech consegueix lo fet e·l ajuste al dret, que aytal serà notable guany en lo 

préstech e, per consegüent, és usurari.

La segona rahó és aquesta: Provat és damunt que usura és naturalment mala 

e de si mateixa; com, donques, usura sia tot guany temporal aconseguit per lo hom 

per  via  de  préstech,  segons  que  està  ja  damunt  posat  en  la  diffinició  de  usura, 

segueix-se  que lo  prestant  ha a  recobrar  lo  seu  e  fahent  lo  prest  a  bia  de millor 

condició e de ffet comet usura.

La  terça  és  aquesta:  Obra  virtuosa  e  bona  principalment  requer  que  la 

circunstància  sua  sia  bona  en  la  manera  segons  que  Aristòtil  en  la  Ethica  e  los 

philòsofs morals an posat en la ley de Déu qui posa expressament,  Deuteronomii  

.XVI., dient:  Quod iustum est iuste exequeris.  Com, donchs, guanyar cosa temporal 

per via de préstech sia cosa prohibita e vedada per tota ley, axí com damunt és dit, 

segueix-se que reebra lo seu per préstech pus l'om ne aconsegueix guany, sia cosa 

prohibita e vedada. 

La quarta rahó si és fundada  en la intenció del Salvador quant féu lo dit 

manament:  Mutuum dantes nichil inde sperantes.  Car certa cosa és a qui guarda la 

intenció sancta sua en tot aquell capítol que ell entén per diverses vies l'om induhït a 

exercitar-se en obres de pura caritat, qui segons induhït a exercitar-se en obres de 

pura caritat, qui segons lo Apòstol non querit que sua sunt, Pauli Ad Corintios .12°.  

E, per tal, diu: Nichil inde sperantes. Quant, donchs, lo prestant per lo préstech querit  

que sua sunt e avista e troba per esta via ço que havia perdut, segueix-se que él presta 

no per caritat ni segons la intenció del Salvador, ans per son guany e profit temporal 

e, per consegüent, en sa intenció e en sa obra roman ver usurari. E pot-se confermar 
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aquesta rahó per tant car lo prestant a vista solament prestà per son propi profit e per 

cobrar lo seu e no gens per caritat ne per amor de Déu. E, per consegüent, ve de dret 

en dret contradictori a la intenció del Salvador e contra la ley e justícia. E pot-se 

encara confirmar en aquesta rahó: Per çо que diu sent Agustí que aytant l'om és pus 

luny de caritat quant més se acosta a cupiditat. Com, donchs, axí prestant, no prest 

sinó per pura cupiditat de cobrar lo seu, donchs en aytal préstech no·y concorre gens 

de caritat, per consegüent és injust e no legut.

La quinta és aquesta: Axí com damunt és dit,  precepta negativa obligant 

pro sempre et ad semper; com, donchs, lo dit manament del Salvador sia negatiu e 

contena sa negació general sens tota excepció, segueix-se que en nengun cas no pot 

justament prestar per recobrar lo seu per via de préstech. E pot-se confermar aquesta 

rahó axí: Ley és expressa qui veda generalment que nengún no prest per cor de res 

guanyar ni esperar per lo préstech, donchs a nengún no és legut de prestar contra la 

tenor  de  la  ley  sens  expressió  de  excepció  alguna;  com,  donchs,  sobre  aquesta 

matèria,  ço  és  que  alguna  pugua  prestar  per  milorar  lo  seu,  no·y  aga  nenguna 

expressió de ley divinal ne de canonge ecclesiàstic, appar que a nengú no sia legut axí 

a prestar.

La sisena és aquesta: “Yo sé què és pròpiament meu de dret e de fet no 

pusch fer que sia d'aquell qui·m presta ab pati que lo·y dó, per bé que no hi consenta 

de tot mon cor, ans jamès aquell qui·u haconsegueix de fet per aquesta via, nultemps 

no·y  ha  dret.  Appar-ho per  tant  car  aquell  a  qui·n  dó  lo  guany  per  lo  préstech, 

totstemps roman obligat a tornar-lo, ne yo per esta via no·n puix fer que sia seu, 

donchs molt  menys puix ço que altre  о compra del meu e qui menys  és meu fer 

plenàriament  meu  per  aquesta  via  de préstech.  E appar  la  contenció  per  tant  car 

nenguna cosa pus aytant fer mils a mon voler com la cosa és més e mils mia. Per què 

appar qui ço qui és plenament meu no puix dar a l'altre ab pati per rahó del préstech 

qui és enmig, donchs segueix-se que molt menys puix per aytal via recobrar ço qui és 

solament meu de dret e no de fet”. E pot-se confermar aquesta rahó per tant quant no 

appar que mils puxa l'om recobrar, si·s vol, lo seu que alinear, com alienar-ho sia en 
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consell  de Jhesucrist,  Matthei,:  Si  vis  perfectus  esse  et  da pauperibus  et  habebis  

thesaurum in celo;  e  recobrar  sia  solament  permissió  divinal:  atorga als  inperfets 

d'esta vida. E apar encara la dita rahó tenir per tant car un mateix enpatxa a deçà e a 

dellà,  ço  és  lo  préstech;  donchs,  si  per  rahó del  préstech,  la  un cas  no és  legut, 

segueix-se  que  ni  l'altre  serà  legut  e,  per  consegüent,  usurari.  Ítem,  Ostiensis  in 

Summa, extra. ubi De usuris, capitulo Que pena, consella que aytal préstech no·s faça 

e diu aquí que préstech cosa és quaix spiritual e per tal apar ... . 
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