
REIVINDICAÇÕES DOS CAMPONESES DA CATALUNHA, 1492  

No final do século XIV e inicio do XV, os camponeses da Catalunha se revoltaram contra seus 

senhores. As piores sublevações foram nos anos 1413, 1448 e 1462, basicamente por três 

motivos: 1) peste, 2) baixa produtividade agrícola e 3) desordens climáticas e naturais (excesso 

de chuvas e pragas). As querelas só seriam dirimidas com a Sentença Arbitral de Guadalupe, 

em 1486, sob o reinado de Fernando II de Aragão, o Católico (1452-1516). A sentença real 

previa que os camponeses poderiam redimir os maus usos e outros direitos senhoriais 

(costumes iníquos). Foi confirmada a jurisdição senhorial (o direito de o senhor julgar seu 

vassalo e impor multas e sanções em tribunais civis). Fernando II absolveu alguns camponeses 

e castigou severamente outros.  

Capítulos do Projeto de Concórdia entre os camponeses da Catalunha e seus senhores, 1492. 

VI- Que seja suprimido o direito de maltratar o camponês: 

Item, em muitas partes do dito principado da Catalunha, alguns senhores pretendem e 

observam que os ditos camponeses podem justa ou injustamente ser maltratados à sua inteira 

vontade, mantidos em ferros e cadeias e frequentemente recebem golpes. Desejam e 

suplicam os ditos camponeses que isto seja suprimido e não possam ser mais maltratados por 

seus senhores, a não ser por meio da justiça. 

Respondem os ditos senhores que estão de acordo no que toca aos senhores alodiais que não 

têm outra jurisdição a não ser aquela que afirma que o dito senhor pode maltratar o vassalo. 

VII- Que a mulher do camponês não seja obrigada a deixar seu filho sem leite para alimentar o 

filho do senhor: 

Item, acontece às vezes que, quando a mulher do senhor pare, o senhor, à força, toma alguma 

mulher de um camponês como ama-de-leite sem pagamento nenhum, deixando o filho do 

camponês morrer por não haver forma alguma de dar ao dito filho leite de outra parte, do qual 

se segue grande dano e indignidade, e assim suplicam e desejam que isto seja suprimido. 

Respondem os ditos senhores que estão de acordo e outorgam o que lhes é pedido pelos ditos 

vassalos no dito capítulo. 

VIII- Que o senhor não possa dormir a primeira noite com a mulher do camponês 1: 

Item, pretendem alguns senhores que quando o camponês toma mulher, o senhor há de 

dormir a primeira noite com ela, e em sinal de senhorio, a noite em que o camponês deva 

contrair núpcias, a mulher, estando deitada, vem o senhor e sobe à cama, passando sobre a 

dita mulher e como isso é infrutuoso para o senhor e uma grande humilhação para o 

camponês, um mau exemplo e ocasião para o mal, pedem e suplicam que isto seja totalmente 

abolido 

Responderam os ditos senhores que não sabem nem acreditam que tal servidão ocorra no 

presente no principado, nem tenha sido jamais exigida por senhor algum. Se isso é verdade, 

como foi afirmado no dito capítulo, renunciam, rompem e anulam os ditos senhores tal 

servidão como coisa muito injusta e desonesta. 

IX- Do abuso de que o filho ou filha do camponês tenha que servir ao senhor, sem para e sem 

remuneração: 



Item, usam e praticam alguns senhores que quando o camponês tem um filho ou uma filha já 

em idade de casar, forçam o camponês a deixar-lhe seu filho ou filha, para que lhes sirva algum 

tempo sem nenhum pagamento e remuneração do qual se seguem coisas desonestas e grande 

humilhação para o camponês. 

Responderam os ditos senhores que já responderam sobre o assunto no capítulo VIII.  

1. A reação dos senhores nesse assunto é de surpresa, como se não soubessem do fato. 

Na verdade, o tema é controverso: isso ficou conhecido como jus primae noctis ou 

droit du seigneur (na Franca). Boa parte dos historiadores atualmente considera lenda 

ou mesmo uma invenção posterior (a prática foi descrita na literatura européia do 

século XVI).   
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