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«ATTES LOS DITS DIPUTATS NO ERAN� 
SINÓ PROCURADORS...»I: RELACIONS ENTRE� 
ELS BRA<;OS I LA DIPUTACIÓ DEL GENERAL� 

DURANT LA CELEBRACIÓ DE LES CORTS CATALANES� 
DE 15992� 

Josep CAPDEFERRO 1 PLA 

Universitat "Pompeu Fabra», Barcelona 

La nostra comunicació s'emmarca en la Catalunya deIs inicis del regnat de 
Felip 11 (I1I de Castella)J. Té per objecte la complexa situació que es produeix 
quan, amb motiu d'una convocatoria de Corts, la Diputació del General es troba 
frec a frec amb els tres brar;os als quals esta legalment subordinada4 La con• 

La frase del titol -sobre el context en que fou formulada vegeu infra la nota 69- esta extre
ta de ACA, Generalitat, serie N, procés familiar del bral; reial de la Cort General de Catalunya 
de 1599, vol. 1044, f. 251 v (26.VI.1599). D'ara endavant citarem ACA, B. R. (8. E. lB. M.), 

vol., f. 
2 Aquest treball s'inscriu en e1s grups de recerca BHA2002-03437 «Cataluña en la España moder

na: confrontación y adhesión (1640-1843)) i 200lSGR 00271 «Grup d'Estudi de les Institucions 
i la Societat a la Catalunya moderna» -grup consolidat del I1I Pla de Recerca de Catalunya-, 
ambdós dirigits pel prof. Joaquim Albareda i Salvadó de la UPF de Barcelona. 

] Sobre el quadre en que es desenvolupaven les institudon, catalanes a repoca del present treball' 
Ernest BELENGlIER r CEBRIÁ, "Proleg: la Generalitat en la cruma deis contlictes jurisdiccionals 
(1578-1611»>, dins Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. III (1578-1611), Barcelona, 

Generalitat de Catalunya, 1996. pp. IX-XLVI. 
, La Diputació del General ha estat recentment objecte de dues tesis de doctorat defensades a la 

UPF I'any 2001 sota la direcció de Tomas de Montagut i Estragués: Albert ESTRADA 1 RIlIS, Els 
orígens de la Genera/itat de Catalunya (La Deputació del General de Catalunya: deIs precedents 
a la reforma de 1413); Isabel SÁNCHEZ DE MOVELLÁN TORENT, La Diputació del General de 

Catalunya (/413-1479). 
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vivencia for<¡;ada d' ambdues institucions en el mateix quadre polític, ni que sigui 
durant lapses de temps relativament curts, esdevé cada cop més problematica a 
mesura que avan<¡;a el segle XVI. Per quines raons? perque es donen alhora un 
fenomen d'envigoriment de la Diputació -apreciable a nivell d'ingressos fis
cals, d'implantació territorial i d'influencia social'- i un creixent espaiament 
temporal de les convocatories de Corts. Resulta en conseqüencia cada vegada 
més llaminera per a la Diputació, aquella «institució tan privilegiada i indepen
dent, amb atribucions tant importants i una autonomia financera envejable... des
lligada a més, pel seu sistema d'elecció, deIs seus mandants legals, els bra<¡;os», 
la perspectiva de «constituir-se en poder separat»6. 

Diversos autors ens han precedit en la tasca d'analitzar de prop el redimen
sionament de les forces de la Diputació i deIs bra<¡;os en la Catalunya moderna. 
Concretament, Miquel Pérez Latre ha treballat sobre la temptativa, regulada en 
el redre<¡; del General de 1585 pero avortada posteriorment per la monarquia, de 
vincular unes divuitenes també interestamentals al poderós govern del consisto
ri'. Jaume Ribalta, per la seva banda, realitza fa més anys un estudi sobre la 
pugna que el 1632 enfronta els bra<¡;os i la Diputació per veure a qui corresponia 
efectuar les insaculacions a les bosses de diputats id' oldors de comptes mentre 
la Cort General estava convocada'. La nostra comunicació es situa cronologica
ment entre un i altre treballs", i ha estat elaborada a partir fonamentalment de 
processos familiars de Corts deIs tres bra<¡;os i deIs registres de deliberacions i 
documents de les visites de la Diputació. Ens hem servit igualment deis dietaris 

-'� Miquel PÉREZ LATRE, Diputació i monarquia. El poder polític a Catalunya, 1563-1599, tesi de 
doctorat, UPF, 2001. Eva SERRA 1 PUIG, «Diputats locals i participació social en les bolles de la 
Diputació del General (1570-1638)>>, dins Pedralbes, 13-1, Barcelona, 1993, pp. 259-274. 

6 La cita és de la sempre suggerent i extraordinariament sintetica obra de Víctor FERRo, El Dret 
Públic Cata/a. Les 1nstitucions a Catalunyafins al Decret de Nova Plal1ta, Vic, Eumo Ed., 1987, 
p. 286. L'autor c10u el paragraf en un sentit que molts dirigents de la Diputació haurien desitjat 
veure com es materialitzava: «No hauria estat el primer organ de la seva naturalesa a Europa a 
tallar el cordó umbilical que ellligava amb l'assemblea parlamentaria que li havia donat la llum.» 

, Miquel PÉREZ LATRE, <<Juntes de bra~os  i Diputació del General (1587-1593): "Un presidi de 
cavallers conspirants contra sa Magestat"?», Pedralbes, 13-1, Barcelona, 1993, pp. 281-307; id. 
aut., «Les torbacions de Catalunya (1585-1593). De les Corts a la suspensió del nou redre~  de la 
Diputació del Genera],>, Ajers, 23/24, Catarroja (1996), pp. 59-98. 

8 Jaume RIBALTA HARO, «"De natura Deputationis Generalis Cathaloniae". Una aproximación a 
través de la literatura polemista del seiscientos: las alegaciones jurídicas sobre el pleito de las 
insaculaciones de la Diputación del General de Cataluña (1632)>>, dins Historia, Instituciones, 
Documentos, numo 20, Sevilla, 1993, pp. 403-471. 

9� la hem aportat una visió sobre aquesta Cort General de 1599 en ocasió del XVIIe Congrés 
d'Historia de la Corona d' Aragó, Barcelona-Lleida, setembre del 20QO: losep CAPDEFERRO l PLA, 
«La participació de Girona en la Cort General de Catalunya de 1599». Les actes de l'esmentada 
reunió científica estan en premsa. 
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sar els resultats que n'hem obtingut, amb el benentes que el nostre exercici no 
pretén ser exhaustiu sinó que es limita a apuntar uns nuclis d'interes ll 

• 

Una serie de factors contribueixen a que, l' any 1599, la convocatoria d'una 
Cort General als catalans per part del rei auguri un escenari ric en tensions amb 
la Diputació del General: a) Aquesta Diputació, nucli aglutinador de fidelitats 
que gaudeix d'una primacia indiscutible en la vida pública del Principat i deIs 
Comtats, ha escapat durant tres triennis als mecanismes de fiscalització regla
mentaris -la visita- a rel de la suspensió del capítol 13 del redre<¡; de 1585 
decretada unilateralment pel rei l'any 1593". La sensació d'impunitat que se'n 
deriva ha abocat els diputats, o'idors de comptes i oficials deIs triennis de 1593 i 
de 1596 a una dinamica d'arbitrarietats i de malbaratament especialment dis
bauxada. En tenim exemples inestimables en els primers passos del consistori de 
1596 per endegar les obres d'ampliació de la casa de la pla<¡;a sant Jaume a 
Barcelona']. b) Aquest descontrol es produeix en una conjuntura historica espe
cialment procliu a les despeses: al dol decretat per la mort de Felip 1 (H) el segui
ren els preparatius per la vinguda i noces del nou monarca, previstes en un prin
cipi a Barcelona pero celebrades finalment a Valencial4 -la Diputació hi envia 
uns delegats particularment dispendiosos 15

-, el parament de les Corts, etc. c) La 

10� Gairebé tota aquesta documentació ha estat consultada al ACA, Arxiu de la Corona d' Aragó de 

Barcelona, al personal del qual agra'im les atencions rebudes. 
11� En espera que aparegui una síntesi sobre la Cort General de Catalunya de 1599, cal recórrer a 

estudis sobre aspectes concrets d'aquesta: Emest BELENGUER l CEBRIÁ, «Un balance de las rela
ciones entre la corte y el país: los greuges de 1599 en Cataluña», dins Estudis, n. 13, Valencia, 
1987, pp. 99-130; id. aut., «La legislació político-judicial de les Corts de 1599 a Catalunya», dins 

Pedralbes, n. 7, Barcelona, 1987, pp. 9-28. 
"� En la visita deIs anys 1599-1600, en un intent de posar remei a aquesta anomalia, es fiscalitza

ran conjuntament els consistoris de 1590, 1593 i 1596. 
13� Cases de tercers derru'ides obviant els procediments legals; indemnitzacions considerades massa 

generoses per a alguns deIs propietaris expropiats: irregularitats en l' adjudicació de les obres; 
despeses excessives en el procés de construcció... aquestes i al tres actuacions seran objecte de 
querelles en la visita de 1599-1600 esmentada en la nota precedent, ACA, Generalitat, Visita del 

General--d'ara endavant Y. G.-, caixa 20, camises 127-129. 
14 losep Maria TORRAS RIBÉ, Poder i xarxes clientelars a la Catalunya deis Austria: Pere 

Frallquesa, 1547-1614, Vic, Eumo Ed., 1998, p. 136 i ss. 
15� L' aleshores diputat militar, Onofre Bruguera, féu diligencies -mai millor dit- per ser el capi

tost de l'expedició catalana a Valencia: s'apressa a sortir de Barcelona perque el diputat ecle
siastic no li prengués ellloc. Acte seguit, s'hagué d'aturar durant nou dies a Sant loan Despí per 
preparar el viatge. Quan, finalitzat el seu mandat, fou sotmes a visita -ACA, Gen., V. G., caixa 
19, camisa 109 per tot.; caixa 20, camises 122 i 123 per tot.- l'inculparen d'haver fet despeses 
excessives en menjar i en robes. Moltes d'aquestes despeses es produiren mentre s'allotja a Sant 
loan Despí tot fent temps per a les noces, «en los quals dies gasta de les pecúnies del General 
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vivencia fon;ada d'ambdues institucions en el mateix quadre polític, ni que sigui 
durant lapses de temps relativament curts, esdevé cada cop més problemarica a 
mesura que avan9a el segle XVI. Per quines raons? perque es donen alhora un 
fenomen d'envigoriment de la Diputació -apreciable a nivell d'ingressos fis
cals, d'implantació territorial i d'influencia social'- i un creixent espaiament 
temporal de les convocatories de Corts. Resulta en conseqüencia cada vegada 
més llaminera per a la Diputació, aquella «inslitució tan privilegiada i indepen
dent, amb atribucions tant importants i una autonomia financera envejable... des
lligada a més, pe! seu sistema d'elecció, deIs seus mandants legals, els bra90s», 
la perspectiva de «constituir-se en poder separat»6. 

Diversos aulors ens han precedit en la tasca d'analitzar de prop el redimen
sionament de les forces de la Diputació i deIs bra90s en la Catalunya moderna. 
Concrelament, Miquel Pérez Latre ha treballat sobre la temptativa, regulada en 
el redre~ del General de 1585 peró avortada posteriorment per la monarquia, de 
vincular unes divuitenes també interestamentals al poderós govern del consisto
ri'. Jaume Ribalta, per la seva banda, realitza fa més anys un estudi sobre la 
pugna que el 1632 enfronta els bra~os i la Diputació per veure a qui corresponia 
efectuar les insaculacions a les bosses de diputats id' oi"dors de comptes mentre 
la Cort General estava convocada'. La nostra comunicació es situa cronologica
ment entre un i altre treballs9

, i ha estat elaborada a partir fonamentalment de 
processos familiars de Corts dels tres bra~os i deIs registres de deliberacions i 
documents de les visites de la Diputació. Ens hem servit igualment deIs dietaris 

Miquel PÉREZ LATRE, Diputació i monarquia. El poder polfrie a Catalunya. 1563-1599, tesi de 
<.lucturar. UPF, 2001. Eva SERRA 1 PUIG, «Diputars locals i participació social en les bolles de la 
Diputació del General (1570-1638)>>, dins Pedralbes, 13-1, Barcelona. 1993. pp. 259-274. 
La cita és de la sempre suggerent i cxtraordinariament sinrerica obra de Vícror FERRO, El Dret 
Públic Catala. Les Institucions a Catalunyafins al Decret de Nova Planta, Vico Eumo Ed., 1987, 
p. 286. L'autor clou el paragraf en un senrit que molts dirigents de la Diputació haurien desitjat 
veure com es materialitzava: «No hauria estat el primer organ de la seva naturalesa a Europa a 
tallar el cordó umbilical que ellligava amb l' assemblea parlamentaria que li havia donat la llum.» 
Miquel PfREZ LATRE, «Junres de bra¡;os i Diputació del General (1587-1593): "Un presidi de 
cavallers conspirants contra sa Magestat"?», Pedralbes, 13-1, Barcelona, 1993, pp. 281-307; id. 
aut., «Les torbacions de Catalunya (1585-1593). De les Corrs a la suspensió del nou redre¡; de la 
Diputació del General», AJers, 23/24, Catarroja (1996), pp. 59-98. 

Jaume RIBALTA HARo, «"De natura Deputationis Generalis Catha1oniae". Una aproximación a 
través de la literatura polemista del seiscienros: las alegaciones jurídicas sobre el pleito de las 
insaculaciones de la Diputación del General de Cataluña (1632)>>, dins Historia, Instituciones, 
Documentos, numo 20, Sevilla, 1993, pp. 403-471. 

Ja hem aportar una visió sobre aquesta Cort General de 1599 en ocasió del XVIIe Congrés 
d'Historia de la Corona d'Aragó, Barcelona-Lleida, setembre del 2000: Jus.ep CAPDEFERRO 1 PLA, 
«La participació de Girona en la Cort General de Catalunya de 1599». Les actes de I'esmentada 
reunió científica estan en premsa. 
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sar els resultats que n'hem obtingut, amb el benentes que el nostre exercici no 
pretén ser exhaustiu sinó que es limita a apuntar uns nuclis d'interes". 

Una serie de factors contribueixen a que, l'any 1599, la convocatoria d'una 
Cort General als catalans per part del rei auguri un escenari ric en tensions amb 
la Diputació del General: a) Aquesta Diputació, nucli aglutinador de fidelitats 
que gaudeix d'una primacia indiscutible en la vida pública del Principat i deIs 
Comtats, ha escapat durant tres triennis als mecanismes de fiscalització regla
mentaris -la visita- a rel de la suspensió del capítol 13 del redre~  de 1585 
decretada unilateralment pe! rei l'any 1593 12 La sensació d'impunitat que se'n• 

deriva ha abocat els diputats, oldors de comptes i oficials deIs triennis de 1593 i 
de 1596 a una dinamica d'arbitrarietats i de malbaratament especialment dis
bauxada. En tenim exemples inestimables en els primers passos del consistori de 
1596 per endegar les obres d' ampliació de la casa de la pla~a sant Jaume a 
Barcelona13 

• b) Aquest descontrol es produeix en una conjuntura histórica espe
cialment proc1iu a les despeses: al dol decretat per la mOrt de Felip 1 (JI) el segui
ren els preparatius per la vinguda i noces del nou monarca, previstes en un prin
cipi a Barcelona pero celebrades finalment a Valencia l4 -la Diputació hi envia 
uns delegats particularment dispendiosos 15

-, el parament de les Corts, etc. c) La 

10� Gairebé tota aquesta documentació ha estat consultada al ACA, Arxiu de la Corona d' Aragó de 
Barcelona, al personal del qual agraim les atencions rebudes. 

11 En espera que aparegui una síntesi sobre la Cort General de Catalunya de 1599, cal recórrer a 
estu<.lis sobre aspectes concrets d'aquesra: Ernest BELENGUER 1 CEBRIÁ, «Un balance de las rela
ciones entre la corte y el país: los greuges de 1599 en Cataluña», dins Estudis, n. 13, Valencia, 
19R7, pp. 99-130; id. aut.. «La legislació político-judicial de les Corts de 1599 a Catalunya», dins 
Pedralbes, n. 7. Barcelona, 1987, pp. 9-28. 

lO En la visita deIs anys 1599-1600, en un intent de posar remei a aquesta anomalia, es fiscalitza
ran conjuntament els consistoris de 1590, 1593 i 1596. 

1.1� Cases de tercers derruides obviant els procediments legals; indemnitzacions considerades massa 
generoses per a a1guns deis propietaris expropiats; irregu1aritars en l' adjudicació de les obres; 
despeses excessives en el procés de construcció... aquestes i altres actuacions seran objecte de 
querelles en la visita de 1599-1600 esmentada en la nota precedent, ACA, Generalitat, Visita del 
General--d'ara endavant V. G.-, caixa 20, camises 127-129. 

14� Josep Maria TORRAS RIBÉ, Poder i xarxes clientelars a la Catalunya deis Austria: Pere 
Franquesa. 1547-1614, Vic, Eumo Ed., 1998, p. 136 i ss. 

15� L'aleshores diputat militar, Onofre Bruguera, féu diligencies -mai millar dit- per ser el capi
tost de I'expedició catalana a Valencia: s'apressit a sortir de Barcelona perque el diputat ecle
siastic no li prengués ellloc. Acte seguit, s'hagué d'aturar durant nou dies a Sant Joan Despí per 
preparar el viarge. Quan, finalitzat el seu mandat, fou sotmes a visita -ACA. Gen., V. G., caixa 
19, camisa 109 per tot.; caixa 20, camises 122 i 123 per tot.-l'inculparen d'haver fet despeses 
excessives en menjar i en robes. Moltes d'aquestes despeses es produiren mentre s'allotjit a Sant 
Joan Despí tot fent temps per a les noces, «en los quals dies gasta <.le les pecúnies del General 
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coincidencia cronológica: el fet que la Cort General es convoqui precisament per 
als darrers mesos del trienni de 1596 és una circumstancia que genera ben segur 
nerviosisme entre e]s diputats. No els falten raons per estar temerosos de veure's 
privats de la possibilitat d'intervenir en sucosos afers com les insaculaeions i les 
provisions d'oficis del final de lIur mandato d) Són recents eIs esdeveniments 
vinculats a l'intent de captura de Joan GranoIlacs, diputat militar del trienni de 
1590, que generaran un clima de desconfianc;a i atiaran hostilitats sia entre par
cialitats de la societat catalana sia amb alguns oficials reials'". Aixó podra expli
car certs posicionaments durant la Cort General". 

Una vegada anunciats alguns elements que ens han decidit a convertir I'any 
]599 en eix del nostre estudi, procedim a obrir els quatre apartats d'aquest. 
Dediquem el primer a conflictes que tingueren Iloc entre la Cort i els diputats 
entom de la competencia sobre la provisió d'oficis i les insaculacions del 
General: el segon el consagrem a les disfuncions que el retard per part deIs ofi
cials del General en I'entrega de la documentació comptable de la Diputació pro
voca al ritme de la Cort; en el tercer parlem de conflictes de cerimonial entre les 
dues institucions; el quart, finalment, tracta de la comprometedora revisió per 
part deIs estaments de certes actuacions deIs diputats considerades injustes -si 
més no perjudicials- pels que les havien sofertes 18 • 

Tensions vinculades a les provisions d'oficis i a les insaculacions 

Tant bon punt Felip II (IIl) arriba a Barcelona amb l' objectiu de prestar el 
preceptiu jurament de principi de son regnat, rep una alIau de peticions perque 
celebri una Cort General als catalans. Els diputats estan expectants. Una vegada 
convocada I'assemblea -quatre dies abans del soli d'obertura-, resolen preci
pitar el nomenament deIs diputats locals de les coJ.lectes d'arreu de Catalunya, 
sota I'innocent pretext que els cal despatxar el maxim nombre d'afers abans no 
es c1ugui Ilur mandar: «considerant que lo trienni present se va acabant y són ya 

molt lIarga summa com si fossen béns sens amo... banquetejant-se allí ab sos amichs» (camisa 
122 cit., f. 7054r) L'acusaren igualmcnt d'haver acceptat. a Valencia, que el rei li fes merce d'una 
renda vitalicia de dues-centes lliures sobre l'ilJa de Sardenya (camisa 109 cit.). 

16 Miquel PÉREZ LATRE, Dipuració i monarquia cit.. cap. 8 i 9, pp. 425.519. 
17 Ibid., pp. 502-505. Compartim amb Pérez Latre que els homes del partit dc Granolla<:s lingueren 

un gran protagonisme durant I'assemblea. Ara bé, amb la precaució de tenir en compte altres 
daus interpretatives, vegeu iI!fra nota 51. 

"� Sóm conscients que algun d'aquests nuclis de tensió s'havien produ'it ja en la Cort General de 
1585 i abans, i que molts d'ells es plantejarien novament -fins i tot amb major virulencia- en 
les Corts no concloses de 1626 i 1632. L' interes de la convocatoria de 15;99 rau precisament cn 
que hi prenen consistencia conjuntament, tot conformant un problema global. 
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a la fi d'eIl, y soIs d'elI hy restajuny y juliol propvinents, y estan tant carregats 
de quefers y negocis y de cada die los ne ixen»19. La majoria d'aquests carrecs 
seran designats directament, mentre que quatre seran, com és preceptiu, extrets 
'a sort' -la col·lecta de Perpinya recama casualment en mans de I'aleshores 
encara diputat reia!, Jaume Riu-. Tot plegat posa en evidencia la motivació real 
deIs diputats: apropiar-se d'aquelIa parceI·la de jurisdicció amb la qual podien 
beneficiar familiars, clients i amics, no fos cas que, si la Cort General s' allarga
va massa, es quedessin sense I'ocasió de repartir prebendes. Versemblantment 
eIs membres del consistori tindran intel·ligencies per proveir també I'assessoria 
ordinaria que el darrer dia de juliol ha de quedar vacant. 

Aquestes accions motivaran una enérgica reacció en el si de la Cort el 5 de 
juny: e]s arguments formulats al brac; militar pel comte de Quirra, «havent entes 
aquest bras que los diputats volen provehir alguns officis que vaguen, y ensecu
lacions y assessors per al trienni qui ve, y com convocada la Cort estigue sus
pesa la potestat deis diputats y lo poder sia de la Cort»2U, seran ben acoIlits als 
demés estaments. En conseqüencia, un manament sera fet als diputats i o'idors 
perque no soIs no facin cap més provisió d'oficis ans també donin per revocades 
i anul·lades les realitzades des que la Cort esta convocada. Aquest manament 
provocara, tant per qüestions de forma com de contingut21 

, una seriosa crisi 
durant almenys cinc dies entre la Diputació i la Cort i, de retruc, entre integrants 
deIs brac;os. EIs membres del consistori, després de consultar la materia amb els 
seus advocats'2, contestaran el manament al·legant que no hi ha cap constitució 
ni cap capítol de cort que reguli expressament la competencia sobre la provisió 
d'oficis del General mentre la Cort General esta reunida. Tres d'aquests juristes 
seran posteriorment enviats als brac;os per exposar en detall per quines raons 
consideren que el manament perjudica la Diputació. 

Mentrestant, a I'estament militar, LIorenc; Tort i Jaume Camps hauran plan
tejat sota forma de dissentiment diverses qüestions relatives al dit manament: el 

'9 ACA, Gen., N·163 (Deliberacionsl, fol. 1I06r (29.Y.1599).� 
211 ACA, B. M., vol. 1054, fol. 62. El subratllat és noslre.� 
21 LJavant cerles veus que diran que el manament s'hauria d'haver lliurat als diputats rcunits en con�

sislori i no pas individualment en les seves cases particulars. els advocats dels bravos suggeriran 
\'enviament d'un altre manament a I'escriva major de la Diputadó perque no aixequi acta de cap 
provisió d'oficis mentre la Cort General estad! reunida, ACA, B. E., vol. 1049, f. 40 (7.VLl599). 
El lext d'aquesta segona ordre es troba ¡bid., f. 41. 

"� Les reiterades reunions de diputats, o'idors i oticials de la Diputació amb advocats generara un 
fort nerviosisme als bra;;:os. La seva reacció sera buscar tamhé assistencia jurídica per tenir pre
parada una replica quan s'escaigui: «seria per·"o convenient fer ajunctar tots los advocats deis 
presents tres staments, los quals consulten y miren lo poder que té la present Cort y lo que també 
tenen los deputats y oydors, y lo que pot fer la present Cort contra los dits deputats y demés». 
ACA, B. E., vol. 1049, f. 45r (8.VI.1599). 
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coincidencia cronológica: el fet que la Cort General es convoqui precisament per 
als darrers mesos del trienni de 1596 és una circumstancia que genera ben segur 
nerviosisme entre e]s diputats. No els falten raons per estar temerosos de veure's 
privats de la possibilitat d'intervenir en sucosos afers com les insaculaeions i les 
provisions d'oficis del final de lIur mandato d) Són recents eIs esdeveniments 
vinculats a l'intent de captura de Joan GranoIlacs, diputat militar del trienni de 
1590, que generaran un clima de desconfianc;a i atiaran hostilitats sia entre par
cialitats de la societat catalana sia amb alguns oficials reials'". Aixó podra expli
car certs posicionaments durant la Cort General". 

Una vegada anunciats alguns elements que ens han decidit a convertir I'any 
]599 en eix del nostre estudi, procedim a obrir els quatre apartats d'aquest. 
Dediquem el primer a conflictes que tingueren Iloc entre la Cort i els diputats 
entom de la competencia sobre la provisió d'oficis i les insaculacions del 
General: el segon el consagrem a les disfuncions que el retard per part deIs ofi
cials del General en I'entrega de la documentació comptable de la Diputació pro
voca al ritme de la Cort; en el tercer parlem de conflictes de cerimonial entre les 
dues institucions; el quart, finalment, tracta de la comprometedora revisió per 
part deIs estaments de certes actuacions deIs diputats considerades injustes -si 
més no perjudicials- pels que les havien sofertes 18 • 

Tensions vinculades a les provisions d'oficis i a les insaculacions 

Tant bon punt Felip II (IIl) arriba a Barcelona amb l' objectiu de prestar el 
preceptiu jurament de principi de son regnat, rep una alIau de peticions perque 
celebri una Cort General als catalans. Els diputats estan expectants. Una vegada 
convocada I'assemblea -quatre dies abans del soli d'obertura-, resolen preci
pitar el nomenament deIs diputats locals de les coJ.lectes d'arreu de Catalunya, 
sota I'innocent pretext que els cal despatxar el maxim nombre d'afers abans no 
es c1ugui Ilur mandar: «considerant que lo trienni present se va acabant y són ya 

molt lIarga summa com si fossen béns sens amo... banquetejant-se allí ab sos amichs» (camisa 
122 cit., f. 7054r) L'acusaren igualmcnt d'haver acceptat. a Valencia, que el rei li fes merce d'una 
renda vitalicia de dues-centes lliures sobre l'ilJa de Sardenya (camisa 109 cit.). 

16 Miquel PÉREZ LATRE, Dipuració i monarquia cit.. cap. 8 i 9, pp. 425.519. 
17 Ibid., pp. 502-505. Compartim amb Pérez Latre que els homes del partit dc Granolla<:s lingueren 

un gran protagonisme durant I'assemblea. Ara bé, amb la precaució de tenir en compte altres 
daus interpretatives, vegeu iI!fra nota 51. 

"� Sóm conscients que algun d'aquests nuclis de tensió s'havien produ'it ja en la Cort General de 
1585 i abans, i que molts d'ells es plantejarien novament -fins i tot amb major virulencia- en 
les Corts no concloses de 1626 i 1632. L' interes de la convocatoria de 15;99 rau precisament cn 
que hi prenen consistencia conjuntament, tot conformant un problema global. 
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a la fi d'eIl, y soIs d'elI hy restajuny y juliol propvinents, y estan tant carregats 
de quefers y negocis y de cada die los ne ixen»19. La majoria d'aquests carrecs 
seran designats directament, mentre que quatre seran, com és preceptiu, extrets 
'a sort' -la col·lecta de Perpinya recama casualment en mans de I'aleshores 
encara diputat reia!, Jaume Riu-. Tot plegat posa en evidencia la motivació real 
deIs diputats: apropiar-se d'aquelIa parceI·la de jurisdicció amb la qual podien 
beneficiar familiars, clients i amics, no fos cas que, si la Cort General s' allarga
va massa, es quedessin sense I'ocasió de repartir prebendes. Versemblantment 
eIs membres del consistori tindran intel·ligencies per proveir també I'assessoria 
ordinaria que el darrer dia de juliol ha de quedar vacant. 

Aquestes accions motivaran una enérgica reacció en el si de la Cort el 5 de 
juny: e]s arguments formulats al brac; militar pel comte de Quirra, «havent entes 
aquest bras que los diputats volen provehir alguns officis que vaguen, y ensecu
lacions y assessors per al trienni qui ve, y com convocada la Cort estigue sus
pesa la potestat deis diputats y lo poder sia de la Cort»2U, seran ben acoIlits als 
demés estaments. En conseqüencia, un manament sera fet als diputats i o'idors 
perque no soIs no facin cap més provisió d'oficis ans també donin per revocades 
i anul·lades les realitzades des que la Cort esta convocada. Aquest manament 
provocara, tant per qüestions de forma com de contingut21 

, una seriosa crisi 
durant almenys cinc dies entre la Diputació i la Cort i, de retruc, entre integrants 
deIs brac;os. EIs membres del consistori, després de consultar la materia amb els 
seus advocats'2, contestaran el manament al·legant que no hi ha cap constitució 
ni cap capítol de cort que reguli expressament la competencia sobre la provisió 
d'oficis del General mentre la Cort General esta reunida. Tres d'aquests juristes 
seran posteriorment enviats als brac;os per exposar en detall per quines raons 
consideren que el manament perjudica la Diputació. 

Mentrestant, a I'estament militar, LIorenc; Tort i Jaume Camps hauran plan
tejat sota forma de dissentiment diverses qüestions relatives al dit manament: el 

'9 ACA, Gen., N·163 (Deliberacionsl, fol. 1I06r (29.Y.1599).� 
211 ACA, B. M., vol. 1054, fol. 62. El subratllat és noslre.� 
21 LJavant cerles veus que diran que el manament s'hauria d'haver lliurat als diputats rcunits en con�

sislori i no pas individualment en les seves cases particulars. els advocats dels bravos suggeriran 
\'enviament d'un altre manament a I'escriva major de la Diputadó perque no aixequi acta de cap 
provisió d'oficis mentre la Cort General estad! reunida, ACA, B. E., vol. 1049, f. 40 (7.VLl599). 
El lext d'aquesta segona ordre es troba ¡bid., f. 41. 

"� Les reiterades reunions de diputats, o'idors i oticials de la Diputació amb advocats generara un 
fort nerviosisme als bra;;:os. La seva reacció sera buscar tamhé assistencia jurídica per tenir pre
parada una replica quan s'escaigui: «seria per·"o convenient fer ajunctar tots los advocats deis 
presents tres staments, los quals consulten y miren lo poder que té la present Cort y lo que també 
tenen los deputats y oydors, y lo que pot fer la present Cort contra los dits deputats y demés». 
ACA, B. E., vol. 1049, f. 45r (8.VI.1599). 
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primer voldra assegurar-se de 1'eficacia d'aquest davant el temor que l'entrega 
no s'hagués fet correctament2J 

; el segon, en canvi, adoptant una postura favora
ble als diputats, denunciara el manament per ser «contra diversos capítols de cort 
y contra lo stil, practica y consuetut que lo concistori de dits diputats ha fet y usat 
en temps de celebració de Corts Generals»24. El bra~ eclesiastic intervindra 
també en la disputa, donant mostres d'irritació en considerar l'afer «resolt y con
c1ós per los tres staments» ja que s'havia «spedit y presentat dit manamenb)25. 
Plantejara en conseqüencia un dissentiment condicionat a que els nobles retirin 
els seus, deixant entendre 1'amena~a  subjacent de provocar una intervenció del 
rei a través d'un iuditium in curia datum. El dia següent les passions entre els 
nobles estaran desfermades davant l'actitud renitent deIs dirigents de la 
Diputació. Després de Lloren~ Tort26, intervindra Emmanuel de Rajadell, el qual 
formulara un dissentiment general «fins ha tant que los deputats y hoydors de 
comptes sien condignament castigats y punits per lo gran atreviment han tingut 
en difficultar y fer contradictió als tres brassos lIegítimament convocats, de que 
no eran ells tinguts y obligats en hobeir y obtemperar al que per dita Cort los era 
estat manab). Acusara els membres del consistori de que «volen alsar-se y fer-se 
senyors de la Generalitab), per la qual cosa arribara a demanar se'ls ordeni que 
«no despenguen per orde de la Generalitat diners de dita Generalitab)27. Don 
Francesc de Llupia subscriura dit dissentiment amb 1'afegit que els diputats, als 
quals proposa desposseir del carrec, «per sos parents fan impedir la Cort))28. 

En aquest context, seran els propis 'inculpats', els diputats, els que hauran 
d'intervenir per apavaigar els anims. Aconseguiran que Lloren~  Tort aixequi la 
seva mesura de bloqueig després de pregar-li-ho insistentment29. Segurament el 
convenceran dient-li que tenen previst de revocar 1'endema mateix les provi
sions de diputats locals fetes els dies precedents. La revocació es fara efectiva; 
ara bé, sera presentada al registre de deliberacions de la Diputació com a deci
dida motu proprio i no pas com una claudicació davant el manament de la Corto 
S'esgrimira com a única raó que les provisions s'havien fet tant aviat «perque 
tinguessen temps los provelts de ésser avisats y de traurer sos privilegis)), i 

23 ACA, B. M., vol. 1054, f. 66r (7.VI.1599).� 
24 ACA, B. M., vol. 1054, f. 223r (7.VI.l599).� 
25 ACA. B. M., vol. 1054, f. 224r (7.V1.l599).� 
26 Creient que ['amplitud de les prerrogatives rere les quals es protegeixen els diputats emana d'un� 

acord del rei i la Cort, advocara perque ambdós, de manera conjunta, «desfassin primer los pri
vilegis concedits a dits diputats», ACA, B. M., vol. 1054, f. 227v (8.VI.l599). 

27 ACA, B. M., vol. 1054, f. 229r (8.VI.l599). Nota: els f. 229, 230 i 231 d'aquest procés familiar 
del brac¡; militar estan erroniament cosits després del f. 245. 

28 ACA, B. M., vol. 1054, f. 229r (8.VI.l599). 
29 ACA, B. M., vol. 1054, f. 230r (8.VI.l599). 
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s'al·legara desconeixement d'un capítol del General de 1533 que prefixava te;:=--
minis per a tals designacions. En definitiva, els diputats mantindran intacta la 
seva pretensió davant la Cort --és més, es reservaran expressament el poder pro
veir els carrecs en el moment reglamentariament previst-30. 

Indiferents ---que no aliens- a la crisi oberta entre les dues institucions per 
la competencia sobre la provisió d' oficis del General, trobem els beneficiats en 
algun carrec3l La seva única preocupació sera que es faci efectiva la font d' in• 

gressos que ja imaginaven segura. Així, Rafel Albert, síndic de Girona a la Cort 
i recentment extret a sort pels diputats per gestionar la col·lecta de la seva ciu
tat, «perque dupta si aquella extractió seria lIegítimament feta si la present Cort 
no la llohe)), adre~a el 8 de juny als bra~os eclesiastic i militar una petició per
que «en cas que la sua provisió tinga necessitat de revalidació y confirmació de 
la present Cort, Ii fassan mer~e  de llohar-Ia y aprovar-la y, si menester sera, de 
nou concedir-la y aprovar-la))32. L'haver estat enviat a Barcelona haura resultat, 
per tant, prou oportú per a aquest notari gironí1.l. 

Tancat 1'episodi conflictiu sobre la provisió d'oficis, el problema compe
tencial subjacent tornara a plantejar-se dotze dies després. Amb els papers inter
canviats entre la Cort i la Diputació, pero, i sense que la sang arribi al riu. El 21 
de juny el consistori es decideix a endegar els tramits preparatoris de la insacu
lació a les bosses de diputats i oi"dors que hauria de tenir lloc a mitjan ju1iOP4. 
Aquesta constitueix un moment idoni per atreure persones propinqües al poder 
de la institució. Per aixo als bra~os sorgeix la idea d' anticipar l'acte. Es sugge
rira de forma tímida el 26 de juny35; es reiterara més resoludament el 2 de juliol, 
davant l' evidencia que la Cort General té els dies comptats36. El bra~  eclesiastic, 

30� ACA, Gen., N-163 (Deliberacions), fol. 1115v. La que ens interessa és la darrera deliberació del 
dia 9.Vl.I599. Vegeu-ne el fragment final: «Per·c¡;o, atteses les dites coses, dits senyors [deputats] 
deliberen que les dites provisions de deputats locals sien revocades, com ab la present revocan 
aquelles COm a fetes ans de temps, differint la Vrovisió de aquelles ver al temvs disvosat ver dits 
cavítols de Cort.» El subratllat és nostre. 

31� En relació a I'obtenció d'avantatges individuals en el marc d'aquest gran procés que eren les 
Corts, vegeu ['apartat 'Les contrapartides d'anar a Corts' d'Eva SERRA t PutO, «lntroducció», dins 
Cort General de Montsó (1585), Montsó-Bini>jar, Procés familiar del brQ(; reial, Barcelona, Dept. 
de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 2001, p. XXI-XXII. 

32 La primera cita és de ACA. B. M., vol. 1054, f. 230v. La segona esta extreta de ACA, B. E., vol. 
1049, f. 48r. 

33 Sobre I'activa participació de Rafel Albert en tot el procés de les Corts de 1599, vegeu el nostre 
estudi La participació de Girona cit. supra nota 9. 

34 ACA, Gen., N-163 (Deliberacions), f. 1120r. 
35 ACA, B. E., vol. 1049, f. I83r. 

36� ACA, B. E., vol. 1049, f. 253r. S'hi delibera proposar als brac¡;os militar i reial «que cada bras 
ensecule los seus llochs que vagan»; tenen la prevenció d'afegir que cal consultar-los abans «si 
sera menester per dit effecte haver lo consentiment de sa magestat y fer-li alguna embaxada.» 
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primer voldra assegurar-se de l'eficacia d'aquest davant el temor que l'entrega 
no s'hagués fet correctament"; el segon, en canvi, adoptant una postura favora
ble als diputats, denunciara el manament per ser «contra diversos capítols de cort 
y contra lo stil, practica y consuetut que lo concistori de dits diputats ha fet y usat 
en temps de celebració de Corts Generals»24. El bra~ eclesiastic intervindra 
també en la disputa, donant mostres d'irritació en considerar l' afer «resolt y con
clós per los tres staments» ja que s'havia «spedit y presentat dit manament»2'. 
Plantejara en conseqüencia un dissentiment condicionat a que els nobles retirin 
els seus, deixant entendre l'amena~a subjacent de provocar una intervenció del 
rei a través d'un iuditium in curia datum. El dia següent les passions entre els 
nobles estaran desfermades davant l'actitud renitent deIs dirigents de la 
Diputació. Després de Lloren~ Tort26

, intervindra Emmanuel de Rajadell, el qual 
formulara un dissentiment general «fins ha tant que los deputats y hoydors de 
comptes sien condignament castigats y punits per lo gran atreviment han tingut 
en difficultar y fer contradictió als tres brassos llegítirrmment convocats, de que 
no eran ells tinguts y obligats en hobeir y obtemperar al que per dita Cort los era 
estat manat». Acusara els membres del consistori de que «volen alsar-se y fer-se 
senyors de la Generalitat», per la qual cosa arribara a demanar se'ls ordeni que 
«no despenguen per orde de la Generalitat diners de dita Generalitat»27. Don 
Francesc de Llupia subscriura dit dissentiment amb l'afegit que els diputats, als 
quals proposa desposseir del carrec, «per sos parents fan impedir la Cort»". 

En aquest context, seran els propis 'inculpats', els diputats, els que hauran 
d'intervenir per apavaigar els anims. Aconseguiran que Lloren~ Tort aixequi la 
seva mesura de bloqueig després de pregar-li-ho insistentmene9 Segurament el• 

convenceran dient-li que tenen previst de revocar l'endema mateix les provi
sions de diputats locals fetes els dies precedents. La revocació es fara efectiva; 
ara bé, sera presentada al registre de deliberacions de la Diputació com a deci
dida motu proprio i no pas com una claudicació davant el manament de la Corto 
S'esgrimira com a única raó que les provisions s'havien fet tant aviat «perque 
tinguessen temps los provei"ts de ésser avisats y de traurer sos privilegis», i 

23 ACA, B. M., vol. 1054. f. 66r (7.VI.1599).� 
24 ACA, B. M., vol. 1054, f. 223r (7.VI.1599J.� 
25 ACA, B. M., vol. 1054, f. 224r (7.VI.1599).� 
26 Creient que l'amplitud de les prerrogatíves rere les quaIs es protegeixen els diputats emana d'un� 

acord del rei i la Cort, advocara perque ambdós, de manera conjunta, "desfassin primer los pri
vilegis concedits a dits diputats», ACA, B. M., vol. 1054. f. 227v (8.VI.l599). 

27 ACA, B. M., vol. 1054, f. 229r (8.VI.I599). Nota: els f. 229, 230 i 231 d'aquest procés familiar 
del bra~ militar estan erroniament cosits després del f. 245. 

28 ACA, B. M., vol. 1054, f. 229r (8.VI.I599). 
29 ACA, B. M., vol. 1054, f. 230r (8.V1.I599). 
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impulsor de la iniciativa, topara pero amb diversos membres de l'estament mili
tar que anteposaran a eventuals avantatges personals el respecte envers la nor
mativa del Genera!,7. S'evitara així el que hauria pogut ser una nova font de ten
sions amb els diputats. Aquests podran, per tant, una vegada clausurada l'as
semblea i dissolts els bra~os, efectuar la 'seva' insaculació --especialment 
estrategica per ser la darrera del trienni-. 

Quan procedeixin al llarg i sovint conflictiu ritual, els diputats estaran 
necessariament condicionats pel que s'haura esdevingut durant la Cort General. 
Hauran de readmetre sis ciutadans de Tortosa que havien desinsaculat l'any 1597 
sense cobertura legal; retiraran de les bosses el nom del defenedor del General 
Bernat Taverner,8... Almenys en un aspecte els diputats generaran aleshores forta 
polemica: en la utilització que faran d'un document emes per l'igualadí Pere 
Franquesa, secretari del rei a les Corts, on figuraran les persones novament 
ennoblides pel monarca3 Aquest llistat els sera d'una gran utilitat per resituar 
molts prohoms catalans en les diferents bosses de la Diputació. Ara bé, versem
blantment no el tindran igualment en compte per a tothom40 

• 

Pel que fa novament a les provisions d'oficis, alleugerits en veure la Cort 
General dissolta, els membres del consistori podran proveir les diputacions 
locals i l'assessoria ordinaria vacant dins el període reglamentari, a final s de 
julio14

! • 

Greu retard en ellliurament deis llibres de comptes de la Diputació 

Un segon episodi de tensió entre la Cort i la Diputació del General que con
siderem il·lustratiu de la redefinició del quadre institucional de la Catalunya 
moderna gira entorn de la tramesa d' alguns documents que els bra~os necessiten 
per realitzar llurs tasques, concretament el balan~ i altres llibres de comptes. 

37 ACA, B. M., vol. 1055, ff. 573v, 576r i 576v: dissentiments a la pretensió del bra" eclesiastic for
mulats per Jaume Rossell, Miquel d'Oms i Lloren" Tort respectivament. 

38 Sobre ambdues situacions, vegeu infra els darrers paragrafs d' aquest nostre treball. 
39 ACA, Gen., N-1M (Deliberacions), ff. 1145v-1I48r. Aquest document ha estat processat en 

I'apendix n. 5 de la tesi de Miquel PÉREZ LATRE, Diputació i monarquia cit., pp. 853-855. 
40 En la visita que es fara al consistori de 1596 a partir de \' agost de 1599 es disputara perque 

Francesc de Junyent, malgrat haver vist millorada la seva condició social pel monarca, no haura 
estat convenientment desinsaculat dellloc que tenia abans de les Corts. ACA, Gen., V. G., caixa 
19, camisa 111, fol. 6042, 6043: els diputats s'excusaran dient que «com no·ls pogué constar que 
[Junyentl hagués acceptat ni despedit dit privilegi, no·1 pogueren desensecular i·1 dexaren com se 
estava» --6043r-: vegeu també ibid., caixa 21, camisa 153, f. 8263. 

41 ACA, Gen., N-164 (Deliberacions), ff. 1199-1201 (26.VII.l599). 
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Aquests en teoria haurien d'estar, degudament completats, en mans de la Cort en 
comens;ar el procéS42 L' any 1599 aixo no succeira. EIs diputats i oficials de la • 

Diputació desoiran la primera petició de lIiurar-Ios que la Cort, en les seves ses
sions inicials, els adres;ara43 Pocs dies més tard, la crispació generada per I'afer • 

de les provisions d'oficis motivara una segona demanda deis documents comp
tables de la Diputació44 Al bras; reial procuraran vehicular-Ia d'una manera el• 

més respectuosa possible45
; suggeriran que s'envil a buscar el racional de la 

Diputació -de fet ho faran abans d'advertir-ho- i que se li exposin les neces
sitats deis bras;os; veient que no compleix, proposaran enviar un porter deis 
bras;os a la casa de la Diputació46 

; qualsevol mesura els semblara preferible a la 
tramesa d'un nou manament. EIs al tres dos estaments, menys contemporitzadors 
en un principi, acceptaran aquesta manera de procedir «de bé ha bé»47. Després 
de deu dies sense que es tingui notícia del balans;, malgrat totes les gestions 
intentades, el bras; eclesiastic impulsara finalment la solució del manament. El 
text, formulat durament, s'adres;ara al racional de la Diputació4

'. El balans; arri
bara al bras; eclesiastic el 22 de j uny4\ és a dir, passats vint dies des del soli 

42� Ho disposava el capítol 17 del redre~ del General de 1553 -ACA. Gen., G-I50/] 0-. La inob
servanlia d'aquesta nonna era una constant en les celebracions de Corts, com es veu a Cort 
General de Montsó (1585) ... bra, reial cit., p. 61. En aquella ocasió, pero, la petició deIs dits 
materials per part deIs bralios es vehicula inicialment amb un major tacte. 

4)� Seran més diligents, en canvi, amb l'entrega de les masses i deIs segells i deIs processos de nom
broses Corts precedents --eoncretament els de la convocatoria de 1510 i posteriors-. En elllis
tat de processos lIiurats no s'hi menciona el de la Cort General de Montsó de 1585, segurament 
per un oblit de I'escriva (?). ACA, B. E., vol. 1049, f. 22r (3.VII.1599). 

44� La primera petició havia estat de13.VI -ACA, B. E., vol. 1049, f. 18r-; la segona sera de 7.VI 
-ibid., fol. 42. En aquelles dates se'ls demanaran igualment documents per a que pugui treba
llar la comissió sobre els greuges; seran rapidament Jliurats; només els Ilibres de comptes que
daran pendents. 

45� Cal dir que, amb motiu del primer manament, el brali reial ja s'havia qüestionat "si·s fara emba
xada" i no amb una mera ordre; ACA, B. R., vol. 1044, f. 27v (3.VI.I599). 

46 ACA, B. M., vol. 1054. f. 227r (8.Vl.I599). 
47 Aquesta és l'expressió que havia estat utilitzada al brali reial el 8.VI, suficientment il·lustrativa 

d'una voluntat d'evitar tensions innecessaries: "fonch deliberat y resolt que soIs per ara se envie 
de bé ha bé ha demanar dits lIibres, que quant se fassen difficultosos en lliurar-los y portar-los 
aleshores se'ls despedira dit manament». ACA, B. R., vol. 1044, f. 70r. 

48� Els propis diputats es confessaran incapalios de fer obeir el racional, ACA, B. M., vol. 1054, fol. 
361 v (l9.Vl): "dits diputats havian respost que [al dit racional] no·s sentian bastants per manar
le-[h]y ni fer-los-[h]y fer portar»; seran ells els que suggeriran la solució del manament. Aquest, 
expedit el mateix dia 19, instara l'oficial renitent a que dins tres hores lliuri tota la documenta
ció requerida. 

49� El dia precedent, el Jlibre de deliberacions del consistori ens parla d'una presumpta malaltia del 
racional, Antic Ribot de Palmerola, que obliga a posar un substitut en el seu lIoc, ACA, Gen., N
163 (Deliberacions), f. 1120r. No sabem quina credibilitat donar a la dada. 
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d'obertura d'una assemblea que el rei voldria veure conclosa... I'endema, vigília 
de sant Joan"'! 

Aquest retard no és en absolut innocent". Al nostre entendre reflecteix una 
voluntat d'emmascarar el lamentable estat de comptes d'una Diputació que acu
mulava despeses extraordinaries, arrossegava credits impagats de dates recula
des i no tenia regularitzat el cobrament de les quantitats percebudes pels oficials 
pecuniaris". El problema és que, amb el retard del balan~  no soIs s'impossibili
tava la revisió de la gestió deIs diputats des de les darreres Corts celebrades. 
S'impedia també la detecció d'irregularitats i la conseqüent redacció de capítols 
del redre¡,; que permetessin obviar-les en un futur51 

• A més, no es podia saber que 
hi havia a les arques de la Diputació per pagar el servei al monarca. 

La tramesa del balan~  no servira, de fet, per a gran cosa, si no és per posar 
de manifest que la Diputació encara havia de passar comptes amb tots els ofi
cials que en gestionaven el diner. Els bra~os  no podien, per tant, donar-se per 
satisfets amb aquell document provisional. Per aixo, amb un nou manament ins
taran els dits oficials a que «tingan ygualat y tirades les restes de tots los dits 
comptes, y las reffereschan als dits staments, per a que la present Cort sapia la 
resta de dits diners»54. Malgrat la urgencia amb que se'ls demanara compleixin 
l'ordre, passaran ben bé tres dies abans que els oficials no envii'n als estamcnts 
diferents respostes de caracter clarament dilatori, per exemple indicant que els 
comptes estarien promptes si no fos que hi cal una ratificació definitiva del 
racional de la Diputació55 

. Cansats de la situació, els bra~os  fulminaran alesho

50� Aquesta és la data que Pere Franquesa es treu de la mimiga el21 de juny davant l'allau de dis
sentiments que bloquegen la Cort General, ACA, B. R., vo!. 1044, 1'1'. 187v-188r. 

51� No veiem suficientment diManes les vinculacions que Miquel PÉREZ LATRE, Diputació i monar
quia eit., p. 503, estableix entre aquesta "recan~a  a la presentació del balan~"  i l'acció del corrent 
polític vinculat als Granollacs. Més aviat apuntem a factors interns de la Diputació assenyalats 
al present text. 

"� N'hi ha prou amb veure l'estat de comptes de la institució: ACA, B. E., vol. 1049,ff. J94r-197r 
(28.VI.1599). En el trienni de 1596, per exemple, s'havien despes més de quatre-centes millliu
res de forma extraordinaria contra cent cinquanta mil i escaig ordinaries. 

"� Sobre l' estreta connexió ---que a continuació veurem com no es produí l'any 1599- entre el 
balan~ i la redacció del redre~  del General, Tornas DI: MONTAGUT 1 ESTRAGUÉS, «Estudi intro
ductori" a Lluís DE PEGUERA, Praeriea, forma y es/í!, de eelehrar Corts Generals en Cathalunya 
(reed.), Centro de Estudios Políticos y Constitucionales i Generalitat de CataJunya, Madrid, 1998, 
p. XXXVlll. 

54 El manament es troba a ACA. B. R., va!. 1044, ff. 282v-283v. 
55 Cal dir que, de les deu persones a qlli calculem afectava el manament [els oficials pecuniaris 

aleshores a Barcelona. que serien B. Pi, M. A. Carreras, B. Santamaria, J. Anglada, P. Pellicer, J. 
Setantf, J. Llosada, F. Coma. J. P Serra i M. Alemany], només dues respundran amb la presenta
ció d'un estat de comptes ciar; cinc d'altres enviaran respostes dilatories com la mencionada en 
el text, i les tres restants ni tant sois contestaran. ACA, B. E., vol. 1049, ff. 248r-251v. 
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res un darrer manament dirigit a tots els oficials pecuniaris i al raciona}'& perque 
«esta nit del dia present se ajuncten en un apossento en la casa de la Deputatió 
o del pres� monestir, és a saber lo dit rational per a pendrer y hoir los comptes 

enty los demés officials per a donar-los Y tirar las restas de aqueUs Y de dit apos�
sento nos mog fins sia effectuat Ycomplit lo sobre dit, Y dematí a las nou� 

uen
hores del dia de dema los aporten als presents staments». Ho hauran de fer per� 
asseg «la brevetat Y bona directió de dita Cort», per a les quals, afegiran,� 

urar�
«també estan juntats los staments la mayor part de la nit»57.� 

podem suposar que aquesta darrera invectiva féu el seu efecte", ja que a la�s9 

Cort es comen~ara a partir del 4 de juliol a debatre la quantia del servei reial •� 

Es ressentí l' elaboració del nou redre~  del General de les dificultats suara pre�
sentades? Estem conven¡;uts que no, primerament perque la documentació ens� 

ent
informa que cent-set projectes de capítols -més deIs finalm aprovats- hau
rien estat ja Uegits al bra¡; eclesiastic el mateix dia que el balan¡; hi arriba"". 
Segonament, perque moltes de les irregularitats comeses pels consistoris deIs 
anys precedents eren tan flagrants que se'ls havia previst un remei abans mateix 
que fossin quantificades. En són exemplificatius els capítols 2, 3 i 30 del redre<; 
de 1599&\, que pretenien respectivament posar ordre: a) a les quantitats que es 
podien despendre en qüestions com les ambaixades o els vestits dels diputats; b) 
a la practica que s'havia estes a la casa de girar grans sumes de diner al regent 
els comptes, el qualles podia despendre després amb relativa Uiberalitat; c) als 

ódiners gastats en excés en concepte d' obres de la Diputaci , sovint sense un pro

cediment de licitació oberta.1és que, si als diputats els podia ferir que durant la Cort General els recor
dessin la seva originaria subordinació als bra<;os, a aquests darrers necessarias 
ment els havia de doldre veure com el consistori havia repartit, durant els meso 

5&� El bra~  reia!, en la seva hahituallínia tova amb la Diputació, es mostrara reticent a l'amplitud 

deIs afectats per aquest manamcnt. ACA, B. R., vol. 1044, ff. 333-334 (3.Vn.1599). 

57� ACA, B. E., fol. 260. El manament data del 3 de julio!. 
58� ACA, Gen., N-163 (Deliberacions), ff. 1133r-1134v (3.Vn.1599): hi l\egim com el darrer mana

ment deis mencionats fou presentat al consistori a les nou del vespre; un quart d'hora després una 
bona par! deIs seuS destinatans estaven ja reunits a la casa de la Diputació. A la resta se'ls envia 

"� a cercar. A instllncies de don Pere Franquesa i del marques de Montesclaros, al bra« ec1esiastic es fan les pn
meres propostes serioses de donatiu l'esmentat dia4 -ACA, B. E., vol. 1049, n. 282v i ss.-· 

&0 El ritme de treball de la comissió elaboradora deis capítols del redre~  del General degué ser tre
pidant: el dia II.VI ja demanaven advocats que els rcvisessin la feina que tcnien a punt _ACA. 
B. R., vol. 1044, f. 88r-; el dia 16VI ja havien !liurat al bra9 eclesiástic 50 capítols perquc h 
fossin llegits i, si s'esqueia, aprovats; el dia segiient el número ascendía a 67; el 18.VIja erel

5r 
102, i 107 e122.VI, _ACA, B. E., vol. 1049.11. 86r, 90v, I04r-l0 i 132v-. 

&1� Els capítols del redre« del General de 1599 es troben a ACA, Gen., 0-152/3. 
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res un darrer manament dirigit a tots els oficials pecuniaris i al raciona!,6 perque 
«esta nit del dia present se ajuncten en un apossento en la casa de la Deputatió 
o del present monestir, és a saber lo dit rational per a pendrer y hoir los comptes 
y los demés officials per a donar-los y tirar las restas de aquells y de dit apos
sento nos moguen fins sia effectuat y complit lo sobre dit, y dematí a las nou 
hores del dia de dema los aporten als presents staments». Ho hauran de fer per 
assegurar «la brevetat y bona directió de dita Cort», per a les quals, afegiran, 
«també estan juntats los staments la mayor part de la nit»57. 

Podem suposar que aquesta darrera invectiva féu el seu efecte58 
, ja que a la 

Cort es comen~ara a partir del 4 de juliol a debatre la quantia del servei reia!,9. 
Es ressentí l' elaboració del nou redre~ del General de les dificultats suara pre
sentades? Estem conven~uts que no, primerament perque la documentació ens 
informa que cent-set projectes de capítols -més deIs finalment aprovats- hau
rien estat ja llegits al bra~ eclesiastic el mateix dia que el balan~ hi arriba60 

• 

Segonament, perque moltes de les irregularitats comeses pels consistoris deIs 
anys precedents eren tan flagrants que se'ls havia previst un remei abans mateix 
que fossin quantificades. En són exemplificatius els capítols 2, 3 i 30 del redre~ 

de 159961 
, que pretenien respectivament posar ordre: a) a les quantitats que es 

podien despendre en qüestions com les ambaixades o els vestits deIs diputats; b) 
a la practica que s'havia estes a la casa de girar grans sumes de diner al regent 
els comptes, el qualles podia despendre després amb relativa lliberalitat; c) als 
diners gastats en excés en concepte d' obres de la Diputació, sovint sense un pro
cediment de licitació oberta. 

1 és que, si als diputats els podia ferir que durant la Cort General els recor
dessin la seva originaria subordinació als bra~os, a aquests darrers necessana
ment els havia de doldre veure com el consistori havia repartit, durant els mesos 

56 El bra9 reial, en la seva habitual línia tova amb la Diputació, es mostrara reticent a l' amplitud 
deis afectats per aquest manament, ACA, B. R., vol. 1044, ff. 333-334 (3.VII.1599). 

57 ACA, B. E., fol. 260. El manament data del 3 de juliol. 
58 ACA, Gen., N-163 (Deliberacions), ff. 1133r-1134v (3.VII.1599): hi llegim com el darrer mana

ment deis mencionats fou presentat al consistori a les nou del vespre; un quart d'hora després una 
bona part deis seus destinataris estaven ja reunits a la casa de la Diputació. A la resta se'ls envia 
a cercar. 

;g A instancies de don Pere Franquesa i del marques de Montesclaros, al bra9 eclesiastic es fan les pri
meres propostes serioses de donatiu I'esmentat dia 4 -ACA, B. E., vol. 1049, ff. 282v i sS.-. 

60 El ritme de trebalI de la comissió elaboradora deIs capítols del redre<; del General degué ser tre
pidant: el dia II.VI ja demanaven advocats que els revisessin la feina que tenien a punt -ACA, 
B. R., vol. 1044, f. 88r-; el dia 16.VI ja havien lliurat al bra9 eclesiastic 50 capítols perque hi 
fossin llegits i, si s'esqueia, aprovats; el dia següent el número ascendia a 67; el 18.VI ja eren 
102, i 107 el 22.VI, -ACA. B. E., vol. 1049, ff. 86r, 90v, 104r-105r i 132v-. 

61 EIs capítols del redre9 del General de 1599 es troben a ACA, Gen., G-152/3. 
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precedents a la vinguda del rei, més de 45.000 \liures barceloneses ---que supo
saven un 4' 5% del valor total del quantiós donatiu que el 1599 els bra~os con
cedirien a Felip Il (III)- només en concepte de vestits i ornaments, per a per
sones principals, criats i animals62 Ho veurem tot seguit. • 

«Festes, regosijos y altres apparatos y preventions se fan per dita vinguda 
de ses magestats»63: la presencia deIs diputats a la justa 

Tampoc en materia de cerimonial les relacions entre els bra~os constitui'ts 
en Cort i Hur mandataria, la Diputació, seran del tot tlu'ides l'any 1599. Des que 
a la tardor previa s'havia tingut noticia de la vinguda del rei a Barcelona, els 
membres del consistori havien programat amb detall tant la gran justa que s'ha
via de celebrar al Born com una festa per anunciar-la -el desafiament de la 
justa-o Enormes quantitats de diner s'havien repartit entre els elegits per parti
cipar en una i altra cerimonies -tots eHs individus molt vinculats als diputats i 
oi'dors de comptes- a fi que es procuressin vestits dignes per a ells i per als seus 
criats i ornaments per als animals64 Només direm que l'oi'dor eclesiastic, elegit • 

mantenidor de la justa, percebé en aquest concepte almenys 2640 lliures -equi
valents a més del doble del seu salari teoric anual-6s 

• 

62� Hem obtingut la quantitat a partir de les deliberacions de ACA, Gen., N-163. 
63� Aquesta simpiltica expressió s'utilitza en alguna ocasió per designar un pressupost especial obert 

per la Diputació per fer front a les despeses festives vinculades a la visita reia!. ACA, Gen., N
163 (Deliberacions), f. 1053v. 

h4� Cal dir en descarrec deIs diputats que, des de l'entorn del rei, malgrat el dol que es guardava per 
la mort de son pare. s'havia demanat el maxim lIu'iment possible, ACA, Gen., N-163, f. 908 
(26'x.1598) i 922 (13.XI. 1598), i que inicialment estava prevista a Barcelona la celebració de les 
noces reials. Els membres del consistori es cobriren les espatlles demanant un consell a persones 
experimentades i a una comissió de juristes, ibid., ff. 912r-915r (31'x.1598) i 926r-927v 
(16'xU598). El procurador fiscal de la visita lamentava, més d'un any més tard, que tots els que 
havien aconsellat fossin beneílciaris de les quantitats repartides o parents seus, ACA, Gen., Y. G., 
caixa 19, camisa 117, f. 6565. 

65� ACA, Gen., N-163 (Deliberacions), f. 946r (2.XIl.1598) -720 lliures «en part de sos adressos y 
ornaments per dita justa»-; f. 1053v (28.IY.1599) -1800 11. "per lo que ha de exir ab quatre 
cavalls molt ben omats y enmantats, compres lo que ell anira, ab molts patges y alacayos»; 
f. 1098r (25.Y.1599) -120 lliures per canviar algunes coses del vestuari seu i dels patges amb 
ocasió de la festa del desaílament on s'anunciara la justa-o En aquests caleuls no hi hem 
compres les 1000 lIiures per ell rebudes, com la resta de membres del consistori, en concepte 
general de vestuari, no especíílc de la justa sinó per la vinguda deIs reis, f. 947r (2'xII.1598) i 
f. 1063r (29.IV. l 599). El salari teoric anual de cadascun deis oIdors és de 1085 lIiures, segons el 
balanc; presentat per la Diputació -referit supra nota 52- a la Corto 
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«ATTÉS LOS DITS DIPUTATS NO ERAN SINÓ PROCURADORS .. »: RELACIONS ENTRE ELS BRA(,'OS... 

que supo Efectuats remiradament aquests preparatius, cadascú disposat (segons el� 
a~os con parer deis membres del consistori) com corresponia a la seva preeminencia en la� 
per a per- Catalunya de l'epoca, el dia abans de la celebració de la justa es produira un dal�

tabaix". El bra~ militar suggerira que el duc de Cardona, president de l'estament,� 
ocupi ellloc de jutge que acostuma d' ostentar sobre un catafal ad hoc el diputat� 
nobiliari. Al bra~ eclesiastic es deliberara similarment que no es l!iuri la massa� 

l vinguda al diputat d' aquest estament perque sera l'arquebisbe de Tarragona qui el des�
pla~ara del seu lloc a la finestra habitual. Quina actitud prendra el tercer esta�
ment? Com en d'altres situacions ja presentades, es pronunciara amb gran pre�
caució sobre i'afer, temerós alhora de ferir i'orgull deis consistorials i d'alterar� constitults 
els sovint de!icats equilibris entre Diputació i Consell de Cent. EIs dos bra~os}. Des que 
privilegiats elevaran el to de la polemica proposant que es faci un manament als ;elona, els 
diputats, en que se'ls ordeni que i'endema «no vajan a la justa com ha deputats 

1que s'ha
sinó que·y vajan los senyors presidents deis bra~os en lloch de ells», disposant a nent de la 
més que els oficials de la Diputació acompanyin els presidents deis bra~os com; per parti
solen fer amb els diputatsb7 El rei aleshores fara un primer -i tímid- intent; diputats i • 

d'arbitrar en la disputa, proposant una solució de compromís68 que sera obertaJer als seus 
ment rebutjada pel bra~ militar, «attes los dits diputats no eran sinó procura

stic, elegit 
dors», i per l' eclesiastic tot darrera69 

• El diumenge 27, dia de la justa, el rei inter
'es-equi

vindra decisivament i equanime70 
; imposara a la Cort que el president del bra~ 

militar ocupi tot sol el !loc de jutge de la justa sobre el catafal i que els altres dos 
prenguin els !locs més preeminents en les finestres habituals; ara bé, acompa
nyats no només deis oficials de la Diputació sinó també deis diputats i els oldors; 
aquests, per tant, no hauran de veure des de la humi!lant plas;a pública la justa 
que fins fa poc consideraven 'seva'71. El Dietari del Conse!l de Cent no escati

especial obert 
CA, Gen., N

guardava per r,6 Aixo succeira segurament poc després que, a les onze del matí, l' oIdor militar hagi anat al palau 
N-l63, f. 908 del rei a suplicar-li que assisteixi a la justa i que faci «nominació de jutges per a que, junctament 
ebració de les ab lo deputat militar. assistescan conforme és costum", Dietaris de la Genera/itat cit., vol. I1I, p. 
:ell a persones 346 (26.VI.l599). 

i 926r-927v 67 Aquest manament es troba a ACA, B. E., vol. 1049. f. 188v (26.VI.1599). 
ue tots e1s que h8 Que no es faci el manament previst als diputats i que el diputat militar no jutgi pero faci acte de 
\, Gen., V. G., presencia al catafal al costat del president del seu bra~. el duc de Cardona, ACA, B. E., vol. 1049, 

f. 189r. 
sos adressos y bY És fonamental subratllar que tant un com l'altre insisteixen en fer el manament malgrat que els 
exir ab quatre tractadors reials els ho han volgut treure del cap. La frase utilitzada per al titol de la nostra comu

y alacayos»; nicació esta extreta de la relació d'una deliberació del bra~ militar que el promovedor de dit bra~ 

Is patges amb féu a l'estament reial el 26 de juny de 1599, ACA. B. R., vol. 1044, f. 25lv. 
lIs no hi hem 70 El promotor del bra~ eclesiastic referira al bra~ militar la solució tal com el vicecanceller els l' ha
l, en concepte via indicada amb una frase prou explícita: <<no ere necessari manament pus sa magestat y havia 
(2XII.1598) i posada la ma.» ACA, B. M., vol. 1055, f. 473r. 
¡res, segons el 71 Don Pere Franquesa, en la seva al·locució al bra~ militar, després de disposar que <<10 archabis

be y consel1er de Barcelona se assenten en lo lloch més preheminent y que los diputats y oydors 
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mara detall s sobre la dignitat finalment 'reconeguda' als diputats a l'hora de dei
xar testimoni escrit de la festa... «apres que dits senyors foren al Born, en la casa 
y finestres de la diputatio, se posaren dits senyor archabisbe y senyor conseller 
en cap a la finestra en lo loe deIs diputats, y los dits senyors diputats estaven dins 
lo aposento, y en dita finestra retirat estava lo senyor diputat ecclesiastic arri
mat a una braneha de una cadira... »72. El Dietari de la Generalitat, en canvi, 
resoldra l' afer amb un laconic -i mig fals- «tots estigueren en les finestres 
acostumades de la casa del Born»". 

Sobre la conveniencia de posar ordre a la casa del General 

Hem empres aquesta comunicació amb l'objectiu d'analitzar alguns aspec
tes -preferentment conflictius- de les relacions entre els brar,;os i la Diputació 
en el transcurs de la Cort General de Catalunya de l'any 1599. En els tres apar
tats precedents hem presentat diferents ambits de tensió amb efectes sobretot 
durant la celebració de l'assemblea. Qüestions com les relatives a les provisions 
d' oficis i insaculacions, la prestesa o reticencia en la presentació de comptes i 
disputes de cerimonial, malgrat les energies que mobilitzen en el moment de 
plantejar-se, queden arxivades una vegada closes les Corts. Es converteixen, 
com a molt, en testimonis per eventualment reclamar drets adquirits en una con
vocatoria posterior. Uns altres aspectes de les relacions entre ambdues institu
cions tenen, en canvi, essencialment projecció de futuro Hem oferit ja tangen
cialment algunes notes sobre la reglamentació de la Diputació per part deIs 
brar,;os a través deIs capítols del redrer,;74. També s' aprecia aquesta vocació d'in
tervenció per part de la Cort en l' esdevenidor de la seva mandataria en afers, 
propis de l' esfera de gracia, com la modificació del mapa territorial de la 

se acomoden entre ells ab una altra finestra», afegira que el manament que tenien previst enviar 
als diputats «no se exequute, pero que reste continuat en lo procés familiar per exemplar.» ACA, 
B. M., vol. 1055, f. 473v. 

72� Dietari del Antich Consell Barceloní -Manual de Novells Ardits-, vol. VII (1597-1602), 
Barcelona, 1898, p. 224. Hem respectat el criteri de transcripció de la dita obra. EIs subratllats. 
en canvi, són nostres. 

"� Dietaris de la Generalitat cit., vol. 1II, p. 347 (27.VI.1599). 
74� En relació a aquests, per cect, cal dir que I'any 1599 es produi una reacció negativa al bra" mili

tar quan es tingué noticia que el rei havia suggerit canvis en algun capitol i que, a més, havia 
decretat de forma general tot el redre" afegint-hi la clausula «Plau a sa magestat en lo que té res
pecte a las cosas tocants a la casa de la Diputatió, salvant lo que fa prejudici y lleva a la juris
dictió real, que és de Sa Magestat, lo que li toca.», ACA, B. E. o vol. 1055, f. 563r. Intervencions 
com aquesta posen sobre la taula la qüestió del canvi de cultura política promogut per la monar
quia que les institucions catalanes hauran d'afrontar des del darrer ter" del segle XVI. 
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«AITÉS LOS DITS DIPUTATS NO ERAN SINÓ PROCURADORS .. »: RELACIONS ENTRE ELS BRA<;OS... 

Diputació'\ el reequilibri del sistema d'insaculacions en funció de canvis en la 
geografia catalana'6, o la concessió d'increments salarials i d'adjuncions d'oficis 
als que en demanen77 Finalment, la Cort dóna en algunes ocasions directrius de • 

política general a la seva institució delegada: l'any 1599, per exemple, imposa 
una drastica disminució de despeses en concepte d'ambaixades a Roma per trac
tar davant la Rota el plet de les comandes de sant loan"; consenteix, en un cIar 
exercici de pragmatisme, a la prosecució de les obres de la casa del General a la 
plac,;a de sant Jaume -«estan tant havant que no·s poden deixar per la reputatió 
de aquest Principat oo. que passen havant conforme las trassas sens mudar nin
guna d' ellas»-'9; insta la organització d'un sistema per a la custodia i manteni
ment de les armes de la Diputació80oo. 

75� Quan les modificacions són substancials es fan a través d'un capítol del redre~. L'any 1599, per 
exemple, la bolla de Torredembarra suplica tornar a formar part de la col·lecta de Vilafranca del 
Penedes en comptes de la de Tarragona, ACA. B. R., vol. 1044, f. 235. Els advocats deIs bra~os 

aconsellen que el canvi quedi reflectit en un capitol de cort, ibid., f. 339v-340r (3.VII). El síndic 
de Talarn aprofita també reunió deIs bra~os per suplicar que sigui posat en execució el capítol 37 
del redre~ de l'any 1585, que disposava que les taules del General silUades en viles de barons fos
sin teansferides a les viles reials més properes i acomodades. Essent Tremp sota jurisdicció del 
bisbe d'Urgell, la vila reial de Talarn havia instat repetidament els diputats afer complir el pre
cepte, pero «nuncha ab effecte ho ha pogut obtenir, sinó que sempre han recusat la executió del 
dit capítol de cort per sinistres respostes y complacenties.» ACA, B. R., vol. 1044, ff. 275r-276v 
(28.VI.1599). L'endema mateix els advocats donaran el vot favorable al trasllat de la taula, amb 
la idea igualment que es faci capitol de cort ordenant-Io, ibid., fol. 287v. 

'6� Aquest aspecte resultava de fet un deIs més polemics a les sessions deIs bra~os. Eren constants 
els dissentiments deIs assistents que bloquejaven qualsevol increment de la representació de les 
altres comunitats a les bosses de la Diputació. L' any 1599 resulta especialment conflictiva la pre
tensió del recentment erigit bisbat de Solsona per obtenir pla~a per al bisbe i per a un parell de 
capilUlars de la Seu. El rei hi tingué una intervenció molt directa, ACA, B. E., vol. 1049, ff. 125r 
(2I.VI), 156r (24.VI). El bra~ militar es mostra molt dolgut per la novetat que el rei pretengués 
posar sa ma en el repartiment de places, ibid., 163v-l64r (25.VI), més encara estant I'estament 
paralitzat per dissentiments. Suplicacions especialment 'motivades' per aconseguir una major 
participació a les bosses de la Diputació foren la de Vilafranca del Penedes -al·legant que els 
seus ciutadans pagaven molt al General, ACA, B. R., vol. 1044, f. 88v-89r (lI.VI)-, o la de 
Besalú --esgrimint la presencia de setjuristes a la vila com a mostea d'importancia, ibid., f. 106 
(l2.VI)--. 

77� Al capdavall deis processos de Corts ens apareixen les cartes on es comuniquen les mesures de 
gracia preses en aquest sentit: pel cas de 1599 que estudiem, vegeu p. ex. ACA, B. R., vol. 1045, 
f. 455v -augment de sou- o 453v, 459r, 461, 463v -adjuncions d'oficis-. 

7B� ACA, B. E., vol. 1049, f. 237r (I.VII.1599). L'ordre de retorn deIs ambaixadors aleshores desta
cats a Roma no fou aparentment executada en el termini de dos mesos que el bra~ eclesiastic 
desitjava. AACA, Gen., N-165 (Deliberacions), f. 122v (9.Y.1600) aprenem que un deIs legats, 
Gaspar Sagarra, arriba a Barcelona a final s d'abril del 1600! 

79� ACA, B. E., vol. 1049, f. 237r (l.VII.1599). 
80� Ibidem. 
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La materia en que volem centrar-nos per cloure el present treball no és cap sent 
Curide les suara mencionades, sinó una altra que implica fer una ullada al passat.� 

Més concretament, als anys que s'han succeit des de les darreres Corts Generals cat�
l'afe -no estrictament les últimes81

_, alllarg dels quals, com és natural, certes per
peclsones es poden haver sentit agreujades per la Diputació. En l' activitat de des�

greuge que els bra~os practiquen es posa aleshores de manifest un cert grau 
con� 
yel

d'ocupació de l'ambitjurisdiccional exercit quotidianament pel consistorio Hem 
no:

optat per referir extensament aquesta situació en la mesura que, tot i que no tin
de 

guem constancia documental que la Diputació la rebutgés explícitament, devia 
iM 

ser si més no una font d'incomoditat per a ella, acostumada com estava en perío del 
des sense Corts a no tenir superior jerarquic en el seu quefer. L' any 1599, sia ere 
degut a les torbacions de l'epoca del diputat militar Joan Granollacs sia per la Di¡
inoperativitat de les visites durant tres triennis, sera prolífic en el nombre de les 
suplicacions presentades als bra~os per oficials o per altres persones vinculades 
a la casa del General. Cal dir que la majoria d'aquestes peticions, després de ser 15 
analitzades pels advocats dels bra~os, seran resoltes d'una manera molt respec el 
tuosa amb la jurisdicció del consistori: generalment amb un simple mandat de da! 
que els diputats ventilin l' afer amb el parer deIs assessors ordinaris de la institu lar 
ció. Aixo sí, sovint amb la imposició de terminis peremptoris, i sota certs condi ha 
cionants -per exemple decretant que sigui oH el procurador fiscal del General... inl 
tot plegat intervencions a nivell estrictament processal-. Altres suplicacions la 
conduiran a la concessió per part dels bra~os de mesures de gracia. Seran escas so 
ses les ocasions en que aquests facin propiament la conclusió d'un procés. sa 
Reiterem, pero, que l'orgull deIs poderosos diputats i dels oficials del General 
que havien comes certes arbitrarietats durant el seu carrec en podia resultar ferit. 
Ho comprendrem a continuació a partir d'alguns passatges. 

Al sobrecollidor de llevant Pere Pellicer, sense anar més lluny, no li deuen 83 

semblar precisament estimulants les peticions que Simó Prim, Rafel Oliba i Pere 
Motas presenten a la Cort perque se'ls paguin unes quantitats que ell no els ha 
fet mai efectives. Els esmentats suplicants havien capitanejat durant mesos, 
l'any 1593, a instancies del consistori i d'una divuitena 'de persecució de lla
dres', diverses companyies pel Pirineu a fi de lluitar contra el bandidatgeR2 En• 

el seu escrit manifesten no soIs que «[e]s troban molt frustrats de sos bons ser 8' 

veys fets al General ab speran~a de la paga convenguda y largament promesa», 
8:

ans també es mostren «molt admirats que los diputats, obligats ha deffensar los 
provincials y naturals de la terra de agravis que altres tribunals los fassan, con 86 

87 

RI Vegeu in/m el cas de CarIes Perpinya.� 
82 Miquel PÉREZ LATRE. Diputació i monarquia cit., pp. 471-476.� 
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«ATTÉs LOS DITS DIPUTATS NO ERAN SINÓ PROCURADORS... »: RELAClONS ENTRE ELS BRAc;OS... 

sentan ho permetan [a Pellicer] de tenir-se la íntegra paga de dit salari»". 
Curiosament, malgrat ser les suplicacions identiques -les signa el mateix advo
cat- i no variar gens els suposits de fet presentats, els brac;os decretaran que 
l'afer de Prim sigui comes als diputats i que aquests el paguin, mentre que res
pecte Oliba i Motas es decidira 'només' que la causa sigui ventilada davant el 
consistori84 Una altra petició formulada per tots ells, la de que «ab tota brevedad • 

y effecte sien regoneguts los libres y comptes que dit Pellicer de tot ha portat», 
no sera escoltada. Malauradament no es conserven els registres de conclusions 
de la Diputació de l' epoca; aixo no ens impedeix, pero, de sospitar que a Oliba 
i Motas se'ls denegaren les quantitats reclamades, perque en el procés de visita 
de l'any 1600 segueixen esgrimint -sense hit- els seus arguments. Potser no 
eren suficientment fonamentats85 O potser Pere Pellicer tenia bons padrins a la • 

Diputació, perque el mateix 1600 se li satisfan encara quantitats en concepte de 
les que ell hauria pagat als col·laboradors en les captures de lladres de 159386 ! 

Vegem un altre cas en que cuegen els conflictes de la Catalunya de 1590
1593. Simó lomet, Simó Oliveras -com a hereu universal de Pere Oliveras- i 
el doctor en drets laume Massaguer supliquen a la Cort ser indemnitzats pels 
danys que patiren amb motiu de l'intent de captura de loan Granollacs87 Es• 

lamenten que no soIs no ha estat recompensada la seva contribució sinó que els 
ha valgut penes físiques i/o perdues economiques greus. El cas deIs dos primers 
interessa per la divisió de parers de que sera objecte entre els dotze advocats de 
la Cort i, sobretot, perque el vot al qual s'adheriran els brac;os militar i reial sera 
sostingut per només tres d'aquests advocats. Una altra opinió, en canvi, defen
sada per set juristes, no prosperara malgrat haver tingut inicialment el vist-i-plau 

83� Aquest fragment esta extret de la suplicació presentada per Prim, ACA, B. R., vol. 1044, ff. 178v
180v (2I.VI.l599). La d'Oliba i Motas es pot Ilegir ibid., vol. 1045, ff. 351r-353r (4.VII.I599). 
Els discursos són calcats, i estan plantejats com una qüestió de deute no sois envers els signata
ris ---caporals de les tropes- sinó també envers els seus soldats. Advertencia metodologica: 
sempre que sigui possible citarem les suplicacions presentades als brac,;os amb la referencia del 
procés del brac,; reial; la raó és que en aquest el lector hi trobara resumit I'itinerari seguit per cada 
petició als brac,;os eclesiastic i militar (data de presentació p. ex.) i el curs que li han donat. 

84 La resolució d'una i d'altra qüestions es troba respectivament a ACA, B. E., vol. 1049, f. 65r 
(14.VI.1599) i f. 305 (6.VII.1599). 

85 EIs jutges de la visita absoldran Pellicer perque no consta suficientment de les pretensions deIs 
querellants, ACA. Gen., V. G., caixa 21, camisa 153, ff. 8201 v-8202v. 

86� ACA, Gen., N-165 (Deliberacions), ff. 180v-18Ir: el 10.VI.l600 els diputats deliberen se li 
paguin 3526 Iliures, I sou i 2 diners per raó de les quantitats que suposadament havia avanc,;at i 
no recuperat encara deIs pagaments als participants en la persecució de Iladres de 1593. 

87� Sobre la repressió deIs partidaris de Granollacs, Miquel PÉREZ LATRE, Diputació i monarquia cit., 
pp. 476-487. A la p. 486 concretament es fa menció de les penes sofertes per Jomet, Oliveras i 
Massaguer. 
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de 1'estament eclesiastic. Un tercer parer, avalat per dos experts, no obtindra cap 
recolzament". L' afer Massaguer, per la seva banda, ofereix l' atractiu que conté 
una clara al·lusió a la parcialitat manifesta d'un deIs assessors ordinaris de la 
Diputació vis-a-vis del caso Donat que el dit tecnic, Lloren~ Jover, «digué públi
cament, molts anys fa, abans renuntiaria lo carrech de assessor que no declara
ria en tallitte y causa, sens dir perque»'o, Massaguer s'ha vist empes a intentar 
que els bra~os «sien servits manar declarar dita causa y litte». Jover sera citat per 
donar raó de la seva conducta i posteriorment obligat pels estaments a reunir-se 
amb els advocats deIs bra~os90. Les pretensions de Massaguer devien ser irrefu
tables -i poca la justícia que es podia esperar de misser Jover-, ja que els dits 
advocats aconsellaran «que no convé dita litte se continue ny passe avant sinó 
que los tres bra~os deuhen, en alguna satisfactió del molt que dit micer Jaume 
Massaguer ha patit, manar donar de pecúnias del General una quantitat compe
tent a lur arbitre»9'. Les mil cinc-centes lliures que finalment s'acordara pagar-li 
seran provisionalment bloquejades per un dissentiment que considerara que, 
amb la reparació de 1'afer Massaguer, cal indemnitzar alhora Jornet i Oliveras, 
«que també han patit per la Generalitat, y per las mateixas causas, tant o més que 
dit mi~er Massaguer»92. A ells la Cort, menys esplendida, acabara concedint-los 
quatre-centes lliures per hom93. 

Un altre que demanara ser indemnitzat a la Cort és Francesc Matxí, merca
der gironí94 Aquest lamentara haver estat víctima l' any 1596 de la negligencia • 

en la custOdia en les duanes del General, d'on li hauran robat un bagul pIe de 
robes arribat de Napols. Llegim el seu plany, prou eloqüent: «y no és rahó que 
lo dit Matxí perde aquelles [robes], estant com estaven en la dita duana del 

88	 ACA, B. R., vol. 1044, ff. 241 r-242r (2S.VI.I 599). EIs esmentats parers diuen respectivament: el 
primer -que tinalment s'imposara-, que cal indemnitzar els suplicants, pero, no havent-hi part 
contraria, haura de ser la Con qui, sense fer judici, decideixi amb quina quantitat; el segon, que 
la causa sigui remesa als assessors de la Diputació, els quals l'hauran de ventilar tenint només en 
compte un acte d'indemnitat --document garantint que no es rebran danys- que els diputats 
havien lliurat a Jomet i a Oliveras; el tercer proposa que els assessors vagin més lluny en I'ana
lisi deis fets i entrin a jutjar si la Diputació estava facultada per emelre el dil acle d'indemnital. 

89	 ACA, B. R., vol. 1044, f. 193v (22.VI.IS99). Conscienl d'aixo, Massaguer potser no havia plan
lejat el seu procés de danys jurídicament sinó només de paraula als membres del consistorio 

90 ACA, B. E., vol. 1049, ff. 91r (17.VI) i 119v (2I.Vl). 
9' ¡bid., f. 180v (26.VI). 
92 ¡bid., ff. I99v-200r (28.VI.I 599). 
93 ¡bid., ff. 228v-229r (S. VII. I599). 
94 Aprenem deis processos de visites que Matxí era collidor deIs drets del General en la col·lecla de 

Girana, ACA, Gen., V. G., caixa 21, camisa 153, ff. 820Sr i ss. Amb aixo es confirma que, 
almenys l'any 1599, només aquells que es senten perjudicats per la Diputació ¡que hi mantenen 
alhora una relació eslrela presenten suplicació davant els brac;os. 
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General, en la qual deu haver-hi tota salvaguarda real y seguretat convenient». 
Li dol «que may sobre asr;o ha pogut alcanr;ar provisió alguna del concistori deis 
diputats»95 i segurament també el que li hagin extraviat les robes després d'haoo • 

ver pagat ja el dret de duanes reglamentari96 ! APere Fabregues, mercader també, 
no li hauran extraviat les robes, sinó que li hauran retingut cinquanta capes de 
pastor durant més de set anys en espera que es decidís el tipus amb que havien 
de ser taxades. Els diputats i assessors «may lo han volgut scoltar ni acceptar 
les·[s]uplications», la qual cosa «és estat causa que ditas capas de pastor se sian 
perdudas y amades en la casa del General»97. Fabregues tindra 'relativament' 
més sort que Matxí -almenys a curt termini-: els brar;os decretaran, després 
d'haver-ho consultat amb els seus advocats, la restitució de les capes (en quin 
estat?) i una indemnització de dos sous per cadascuna9'. 

Des de temps més reculats té pendent de resolució un greuge per part de la 
Diputació mossen Caries Perpinya. El 1573, l'ofici d'ajudant d'escriva major del 
General, que exercia des de feia un any i escaig, fou «per algunes passions» 
reformat «y declarat per ynútil y danyós per al General ... sois ab animo de lle
var-lo a dit Caries Perpinya». Considera l'amortització de l'ofici fraudulenta 
donat que poc després les mateixes tasques i salari van ser atribu'its a un tercer. 
Que féu Perpinya? Recorregué a la «reformació i extinctió de dit offici adoo. 

futuras curias, per no sperar justítia deis diputats qui les ores eren, del quals és 
notoria la gran passió ab que procehiren».99 Si l'afer es presenta l'any 1599 és 
perque en la convocatoria de Corts precedent Caries Perpinya es trobava a 
Roma. 

Més recents -alhora que greus- són els danys que el defenedor del 
General, el barceloní Bemat Tavemer, declara a la Cort haver rebut del consis
tori en funcions el mateix mes de juny de 1599. Manifestament no té bona quí
mica amb els seus superiors. Tavemer denuncia que aquests han volgut immis
cuir-se en la resolució d'un frau que ell tenia entre manso La seva oposició a 
aquesta invasió competencialli ha valgut un empresonament -no és el primer 
cop: l'any 1598 els diputats ja 1'havien engarjolat «unS quants dies sois ab animo 
de que se esmenas en lo esdevenidor y no de fer-li iniúria»'oo-. Tavemer n'ha 

95 La seva petició es troba transcrita a ACA, B. R., vol. 1044, ff. 259 (26.VI.l599).� 
96 EIs bra<;:os decretaran que els assessors li facin sumilfiment un procés davantla Diputació, en el� 

qual comparegui el procurador fiscal del General, ibid., f. 329 (2.VII). 
97 ACA, B. R., vol. 1044, ff. 235v-237r (25.VI.l599). 
9' ACA, B. E., vol. 1049, f. 244r (l.VII.1599). 
99 La petició, presentada per Jaume Calcer com a procurador de la seva esposa, cosina del dit 

Perpinya, és a ACA. B. R., vol. 1044, ff. 126v-128r (16.VI.l599). 
100 ACA, Gen., V. G., caixa 19, camisa 111, f. 6089v. La cita esta extreta de I'escrit de defensa deis 

membres del consistorio 
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donat notícia als membres deis bra~os101, els quals prenen un protagonisme 
immediat en el cas: insten l' alliberament del defenedor i remeten la pena que 
aquest havia imposat al presumpte fraudador «attento és poch lo interes y [el 
fraudador] és pobre» 10'. Pocs dies després de la clausura de l'assemblea, 
Tavemer veura 'recompensada' amb la desinsaculació la gosadia d'haver portat 
les iniquitats deis diputats davant deis estaments. En el procés de fiscalització de 
la Diputació que culminara un any més tard, els membres del consistori al·lega
ran que la dita desinsaculació es féu perque Bemat Tavemer havia manifestat 
voler gaudir del privilegi militar novament concedit a son pare -com si aixo sol 
l' obligués a abandonar el seu lloc a les bosses de diputat reial-. La veritat és 
que, rera els fiuixos al·legats jurídics d'uns i altres, no hi veiem més que una pro
funda animadversió personal. Tavemer acusa els diputats de tenir-li «odi y malí
tia, mal animo»; li responen per defensar-se que ell «és molt impertinent, pre
sumptuós y maliciós, y com a tal són grans les sobres y vexacions que fa als liti
gants ... sempre té qüestions y rinyes ab los qui tractan ab ell et signanter ab los 
officials de la bolla y General»IO'. Ens interessa aquí subratllar com el defenedor 
fa ostentació de la provisió amb que els bra~os el tragueren de la presó per 
refor~ar la seva causa... el document, pero, difícilment convenceria els visita
dors, sobretot a partir del moment que els membres del consistori replicaren que 
«si dita Cort General hagués entes les grans occasions que dits diputats e oydors 
tenian de capturar a dit Tavemer no sois no·ls haguera manat lo traguessen antes 
bé lo haguera privat del offici y carrec de deffenedor y de tot offici y benefici del 
General com a persona inútil y inhabil y incapas per a semblants carrechs y offi
cis»"". L'afer acaba amb empat tecnic, sense condemna a cap de les parts. Aixo 
sí, amb una recomanació a Tavemer de respectar els seus superiors i una altra a 
aquests darrers de no immiscuir-se en la jurisdicció del defenedor l05 

• 

Una altra intervenció de la Cort l'any 1599 revisant actuacions anterior
ment efectuades pels diputats té lloc en relació a certs ciutadans de Tortosa 
desinsaculats. L'hem deixada pel final de la nostra exposició perque tenim la cer
tesa que els membres del consistori executaren, per bé que amb una mica de 
retard, el manament deis bra~os. D'aquesta manera podem cloure l'apartat en un 
to de concordia interinstitucional. Resulta que, entre les múltiples irregularitats 
que els dirigents de la Diputació del trienni de 1596 realitzaren en les sessions 

101� La seva suplicació es presenta al bra.; eclesiastic el 14.VI -ACA, B. E., vol. 1049, ff. 64r-65r
i acaba I'itinerari al bra.; reiall'endema mateix -ACA, B. R., vol. 1044, ff. 123r-124v-. 

102� ACA, B. R., vol. 1044, f. 141 r (16.Vl.1599). 
103� Aquestes cites són respectivament a ACA, Gen., V. G., caixa 20, camisa 135, f. 6939r i ibid., 

caixa 19, camisa lll, f. 6090r. 
104 ACA, Gen., V. G., caixa 19, camisa 111, f. 6091v. 
""� ACA, Gen., V. G., caixa 21, camisa 153, ff. 8259v-8260r. 
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«ArrES LOS DITS DIPUTATS NO ERAN SINÓ PROCURADORS.. »: RELACIONS ENTRE ELS BRA(:OS... 

d' insaculació, hi hagué la retirada l' any 1597 deis noms de diversos ciutadans de 
Tortosa de les bosses de diputat i d' o"idor reial que els corresponien106 Ho feren • 

en represalia a una actuació similar que el consell municipal tortosí havia prac
ticat amb servidors del General, en el marc del complexe conflicte sobre les 
comandes de sant Joan que sacseja el sud de Catalunya a 1'epoca I07 Convocada• 

la Cort General, els síndics de Tortosa presenten als bra\os el cas deis seus con
ciutadans perjudicats per la mesura deis diputats, amb l'esperan\a que se'ls res
titueixin llurs drets. De fet, la qüestió sera plantejada de manera recorrent, fins 
al punt de convertir-se en un obstacle constant a les deliberacions en el si del 
bra\ reial lo

,. Un deis assessors de la Diputació, com en l' afer Massaguer vist més 
amunt, haura de donar raó del negoci als estaments lOO Aquests, oi"ts els seus • 

advocats, emetran un decret favorable als afectats"O, per la qual cosa els diputats 
hauran d' empassar-se l' orgull i reintroduir els noms deis encara vius dins les 
bosses en que acostumaven d' estar lll 

• 

La nostra intenció en oferir aquest llarg llistat de suplicants -i encara dei
xem de banda les pretensions de Pau Riu, d' Antoni Granollacs ll2

, deis hereus de 
Josep Sescases, de Pere Galceran Torró 113, de Miquel Sala, de Francesc de 
Montserrat'''oo.-, era d'apropar-nos a aquelles persones que, en els bra\os con

106	 L'acta de la deliberació en que s'acorda la mesura és a ACA, Gen., N-161 (Deliberacions). 
ff. 308v-309r (17.Y.1597). 

107	 Curiosament, en només un deIs múltiples documents produits alllarg de les Corts sobre I'afer 
dels tortosins desinsaculats s'hi explicita que I'afer tingui relació amb el plet sobre les comandes 
de sant Joan, ACA, B. M.. vol. 1054, f. 252v. Algunes notes sobre l'esmentat pIet són a Miquel 
PÉREZ LATRE, Dipufació i mOnQ,tluia Cif., p. 487-492. 

1\18	 Primerament es proposara l' afer sota forma de dissentiment, ACA, B. R., vol. 1044, f. 105 (12.VI), 
fent-se menció que un greuge ha estat infligit a tota la ciutat de Tortosa i exigint-se que la causa 
sigui evocada deis diputats a la Corto Posteriorment la qüestió prendra forma de suplicació, ibid., 
f. 152 (15.VI) i, tres dies més tard, es renovara la fon;;a del dissentiment, ibid., f. 152. 

109	 ACA. B. E., vol. 1049, f. 91r (17.VI). 
110	 ACA, B. R.. vol. 1044, ff. 256v-258v (26.VI). S'hi inclou el text del manament adre<;:at als asses

sors de la Diputació perque en sis dies oeixin les parts i concloguin l' afer el dia laborable següent. 
111	 ACA, Gen., N-1M (Deliberacions), f. 1173v (16. VII. 1599). Podem comprovar com recuperaren 

llurs places al Llibre de I'Ánima de la Diputació, ACA, Generalitat, G-82/2, ff. 388, 380,391, 
395, 502 i 507. 

112	 L' un i l' altre havien ostentat el carrec de collidor de la bolla de Barcelona i se' n consideraven pri
vats injustament. ACA, B. R., vol. 1044, ff. 175v i 173r-174r respectivament (21.VI). 

113	 L' any 1599 denuncia davant els estaments que els diputats del trienni corrent, en el curs de les 
obres d'ampliació de la casa del General de la pla<;:a sant Jaume, li havien derruit un edifici de la 
baixada de santa Eulalia sense seguir els procediments legals pertinents, ibid., ff. 237r-238v 
(25.VI). 

114	 Aquest deutor del General per la bolla de Tarrega del trienni de 1593 lamentava no haver estat 
admes als concerts deIs diputats amb al tres deutors i que <<00 soIs lo tenen encarcerat ha ell y a 
ses fermances, pero enchara per dita rahó lo imposibiliten de poder concórrer en les extractions 
de nous diputats», ACA, B. R., vol. 1045, ff. 350r-35 Ir. 
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vocats amb motiu de la Cort General, hi veien un recurs per escapar a les arbi
trarietats que els diputats havien presumptament comes sobre elles. No tenien 
practicament més opcions, puix que la gestió de la Diputació escapava a qualse
vol altra fiscalització externa. Aixo contribuYa naturalment a que els diputats, 
una vegada closes les Corts, tornessin a funcionar com un poderós directori amb 
ramificacions per tot Catalunya i despleguessin novament els seus mecanismes 
de poder. .. en espera que una altra assemblea fos convocada i els canviés certes 
regles del joco Perque tot seguís igual? 

Ivs Fvgit, 10-11, 2 

LE 
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