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Tortosa a les sessions de Corts catalanes de 1632: 
PereJoan Miravall, un síndic fatarellut 
"al peu de la obra" 

Dr. Josep Capdeferro i Pla 
Universitat Pompeu Fabra 

l. Introducció 

Entenem que la present comunicació s'emmarca adientment en aquestes 
jornades d'estudi per raó de materia i de lloc: d'una banda, versa sobre un as
pecte de la vidajuridicopública deIs municipis catalans d'abans deIs Decrets de 
Nova Planta; per altra part, gira entorn d'una població de les Terres de l'Ebre, 
la ciutat de Tortosa, i té com a protagonista un home nascut a la Fatarella, el 
jurista Pere Joan Miravall. Arran del títol del text, el lector pot témer que hi 
abordem qüestions extremadament concretes. Aviat constatara que, a la prac
tica, aquestes ens serviran com un mer vehicle per oferir unes reflexions d'un 
abast prou ampli sobre la historia de les nostres institucions polítiques.(1) 

En les pagines a venir s'hi vivifiquen els municipis del domini regi a Cata
lunya, que a les edats mi~ana i moderna estan dotats d'unes vastes parcel·les 
de poder públic i jurisdicció i d'un elevat nivell d'autogovern. (2) Molts d'ells 
assisteixen a través d'un/s síndic/s o procurador/s en la Cort General -les 
Corts-, forum polític secular de primer ordre on la monarquia convoca els 
membres deIs tres estaments del país. (3) En tal context, els representants de 
ciutats, viles i llocs reials poden participar en el desenvolupament del dret 
general de Catalunya, en la fiscalització i en la reglamentació de la Diputació 
del General, en la provisió deIs greuges o actes antijurídics comesos per agents 
de la monarquia i en la concessió d'un donatiu o sufragi militar o economic al 
rei. 1 no només aixo: les autonomies municipals del domini regi, amb ocasió 
de les celebracions de Corts, impetren de la corona, per la via de gracia, una 

1.	 Devem a V. FERRO, El Dret Públic Catalil. Les Institucions a Catalunya fins al Decret de Naua Planta, 
Vic, Eumo Editorial, 1987, una síntesi tan completa com suggerent d'aquestes institucions. So
bre els municipis i les Corts catalans de les edats migana i moderna, rcmetem globalment a les 
p. 148 i s. i 185 i s. respectivament. 

2.	 Sobre el municipi tortosí a l'edat moderna, P. AUDÍ, Poder i societat: Tortosa, 1600-1650, Tortosa, 
Coop. Graf. Dertosense, 1997. 

3.	 Per a un recull exhaustiu del que s'ha publicat al país sobre les nostres antigues Corts, E. SER
RA, "Butlletí bibliografic sobre les Corts catalanes", en ATCA 26 (2007), p. 663-738. 
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actualització i un redimensionament dels seus bagatges de privilegis locals. (4) 

Aquest fet, en temps contemporanis ha estat sovint objecte de desqualificació, 
per exemple perque comportaria una prevalen«;:a d'interessos particulars per 
sobre dels generals. Amb la lent deformant del constitucionalisme liberal i es
tatalista d'avui en dia, molts no han sabut veure que, en la Catalunya medieval i 
moderna, de matriu poliarquica, iuscentrista i pactista, les disposicions atorga
des als municipis -i també les emanades deIs municipis- constitueixen un dret 
estructural i organic, una realitatjuridicopública de primer ordre. 

A l'edat moderna, l'accentuació de l'absentisme monarquic priva els mu
nicipis catalans de la font d'on podrien obtenir privilegis substanciosos, puix 
els virreis tenen restringides les potestats en materia de gracia. En conseqüen
cia, les cada vegada menys freqüents visites dels reis per celebrar Corts s'han 
d'aprofitar al maxim. La rarefacció de les assemblees alllarg del segle XVI és 
prou coneguda i alhora eloqüent:(5) 1503, 1510, 1512, 1515, 1519-20, 1528, 
1529, 1533-34, 1537, 1542, 1547, 1552, 1563-64, 1585 i 1599 -Felip I (11) no
més les reuneix en dues ocasions; Felip 11 (111) en una, amb unes alarmants 
prefixió de terminis i precipitació temporal. (6) Al segle XVII, la dinamica encara 
s'agreuja, amb una sola Cort General celebrada -pero no conclosa satisfacto
riament- sota la responsabilitat de Felip 111 (IV) en dos períodes de sessions, 
el 1626 i el 1632.(7) La frustració pel fracas de la reunió, la impossibilitat d'un 
aggiornamento dels pactes polítics i del sistema normatiu, no contribueixen pre
cisament a calmar les tensions acumulades entre la monarquia i les institucions 
i classes dirigents catalanes, tensions que aviat esclaten amb virulencia en la 
revolució de 1640. (8) 

4.	 Si hom ressegueix llibres de privilegis historics -molts editats- de municipis catalans, comprova 
la sovintejadíssima coincidencia de les dates de concessió de merces amb les de celebracions de 
Corts, particularment a l'edat moderna. 

5.	 R. CONDE, A. HERNÁNDEZ, S. RIERA i M. ROVIRA, "Fonts per a l'estudi de les Corts i els Par
laments de Catalunya. Caclleg deIs processos de Corts i Parlaments", dins Les Corts a Catalunya. 
Actes del congrés d'histiJria institucional, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1991, p. 25-61. 

6.	 Hem estudiat aquestes Corts des d'una perspectiva municipal i els condicionaments temporals 
que li imposa la monarquia, letals per a I'esperit pactista de la reunió política, aJ. CAPDEFER
RO, "La participació de Girona a la Cort General de Catalunya de 1599", dins [Actes del] XVII 
Congrés d'HistOria de la Corona d'Aragó: El món urba a la Corona d'Aragó del 113? als Decrets de Nova 
Planta, Barcelona, 2003, vol. I1I, p. 109-132. 

7.	 La cronica més afinada d'aquesta Cort General que fracassaria és de J. H. ELLIOrr, La revolta 
catalana (1598-1640), Barcelona, Ed. Vicens-Vives, 1966, p. 205 i s. i 261 i s. 

8.	 Per a una bona síntesi divulgativa de les arrels, els fets i les conseqüencies del Corpus de Sang 
de 1640, X. TORRES, La Guerra dels Segadors, Lleida-Vic, Pages Ed. i Eumo Ed., 2006. Altrament, 
manté tot el seu vigor el recull d'estudis E. SERRA (coord.), La revolució catalana de 1640, Barce
lona, Ed. Crítica, 1991. Sobre la gestació de tal revolució, remetem a A. SIMON, Els orígens ideoliJ-. 
gics de la revolució catalana de 1640, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1999. Per 
a una visió del segle XVII hispanic més amplia, amb especial cura envers la posició de Catalunya, 
remetem a un autor molt directament relacionat amb el nostre treball: R. MlRAVALL, Analisi 
política de la Monarquia Hispanica (segle XVII), Tarragona, Diputació de Tarragona, 1988. 
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11. Unes notes sobre el "mandat imperatiu" 

En l'ambit presentat, el nostre proposit és enfocar l'atenció sobre el vincle 
entre els municipis i els seus representants en Corts, vehiculat a través d'un 
"mandat imperatiu" que els teorics de la democracia representativa contem
porania han atacat amb virulencia -molt comprensiblement- i han emprat 
per accentuar la imatge pejorativa i medievalitzant de les Corts d'antic regim. 
El tal mandat es materialitza regularment en unes instruccions inicials, que 
es poden enriquir i modificar durant l'assemblea. Oficialment, el/s síndic/s 
esta/an lligat/s severament a la voluntat deIs seus principals a través del deu
re d'obeir cegament les seves instruccions. (9) Hi ha mecanismes per fiscalitzar 
aquesta obediencia. (10) 

El nostre objectiu, en aquestes pagines i en un estudi més ampli que 
tenim entre mans, (11) és deconstruir la rigidesa del tal "mandat imperatiu" 
i revelar-ne la realitat dinamica i sobretot transaccional, bidireccional, que 
hauria tingut a la practica, on comptaria -i molt!-la realitat viscuda, la infor
mació obtinguda i l'assessorament extern rebut pel/s síndic/s en l'escenari 
de la Cort General. 

Avui i aquí, la nostra impugnació de la visió monocroma que s'ha donat al 
"mandat imperatiu" en les Corts catalanes d'abans deIs Decrets de Nova Planta 
l'elaborem a partir de les gestions dutes a terme durant les sessions de 1632 al 
servei de Tortosa per PereJoan Miravall i Lluís Torres: uns síndicsjuristes que, 
munits de coneixements de dret i d'un valuós assessorament d'altres advocats, 
fornirien quotidianament els seus principals consells de manera molt suggesti
va, adhuc coercitiva, de manera que n'acabarien influint, sinó conduint, l'ori 
entació política. 

9.	 V. FERRO, op. cit.• p. 201 i s., refereix la irrevocabilitat teórica deis poders deis síndics i la 
impossibilitat deis municipis d'oposar a tercers la desobediencia deIs tals síndics; alhora cons
tata la practica d'algunes localitats de destituir-los i substituir-los en cas de disconformitat 
amb llurs actuacions. Al respecte, és molt il·lustratiu el cas de Barcelona rany 1585, narrat 
per 1. R. CORTEGUERA, Per al bé comú. La politica popular a Barcelona, 1580-1640, Vic, Eumo 
Ed., 2005, p. 96 i s. 

10.	 Vegeu un exemple magnífic d'una sessió fiscalitzadora a carrec del Consell General de Girona 
sobre els síndics Rafel Capmany i Rafel Albert a AMGI, Manual d'acords n. 201, fol. 117r-119v. 
o a Manual d'acords n. 202, fol. 71v-73v (27.Yn.1599). 

11.	 Versa sobre la construcció de la voluntat de les persones jurídiques en les Corts (ante i durante) 
de Catalunya d'abans deis Decrets de Nova Planta. N'hem presentat una versió, que aviat sortira 
publicada, al5ge congrés de la International Commission for the History of Representative and 
Parliamentary Institutions celebrat el juliol del 2008 a I'Alguer (Sardenya, Italia). 
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111. PereJoan Miravall, un deis dos síndics de Tortosa a les sessions de 
Corts catalanes de 1632 

El principal protagonista de la present crónica -amb la venia del lector, 
n'oferim una contextualització biografica(12)- és un personatge molt signifi
cat a la diócesi de Tortosa de l'edat moderna: Pere Joan Miravall. Nascut a la 
Fatarella devers 1560 de Pere Miravall iJerónima Ruiz, es forma en drets civil 
i canónic a l'Estudi General de Lleida fins a doctorar-se l'any 1589. (13) El seu 
casament amb Jerónima, la filla del notari tortosí Montserrat Forcadell, l'aju
da de ben segur a integrar-se en l'oligarquia de la capital de l'Ebre, on reix a 
acumular honors i ca.rrecs: l'octubre de 1613 és insaculat en la bossa de pro
curador en cap, el primer edil a l'epoca, ca.rrec que assumira entre l'Ascensió 
de 1617 i la de 1618 i en l'anualitat 1629-30; exerceix com a advocat municipal 
des d'almenys el 1615 i executa, si escau a Barcelona o a Madrid, nombrases 
altres tasques de la més alta responsabilitat per a la ciutal. Entre aquestes, avui 
volem destacar la representació del municipi,juntament amb Lluís Torres, (14) a 
l'única Cort General que Felip 111 (IV de Castella) celebra als catalans, la que 
té lloc en dues etapes (els anys 1626 i 1632) i, com hem vist, queda inconclusa 
i, per tant, frustrada. Tant Miravall com Torres fan de síndics en ambdós perío
des de sessions(l5) -cal dir que Torres abandona molt prematurament la reunió 
l'any 1632, formalment per causa d'uns furóncols. (16) 

12.	 Miravall deu la seva semblan¡;a biografica contemporania més completa a Salvador:J. ROVIRA, 
EIs nobles de Tortosa (segle XVII), Tortosa, Consell Comarcal del Baix Ebre, 1997, p. 207-209. 

13.	 ACA, Cancelleria, registre 4716, fol. 119r-12Ov (26.rv.1589) -hi consta explícitament l'origen 
fatarellut del flamant doctor.]. H. MUÑOZ i E. QUEROL, La Guerra deis Segadors a Tartosa (1640
1651), Valls, Cossetania Edicions, 2004, p. 130, degraden el nostre home a I'ofici de notari, 
menys qualificat que la dignitat de jurista a l'edat moderna, encara que a Tortosa conegués un 
ascens social i institucional a partir de 1599, P. AUDÍ, Poder i sorietat: Tortosa, 1600-1650, op. cit., 
p.92-93. 

14.	 Ibídem, p. 98 i 124, consta que aquest Torres, de qui no es coneix la data d 'insaculació a les bos
ses locals, ocuparia la dignitat de procurador en cap entre l'Ascensió de 1631 i de 1632. 

15.	 AAHCB, Consell de Cent, XVI-82 (procés del B. R. de 162&-32), fol. 18r, s'anuncia una arribada 
tardana a les Corts deis síndics de Tortosa per malaltia; fol. 44v, eI3.rv.1626 Miravall i Torres fan 
acte de presencia al bra¡; reial tot plantejant una de les recurrents disputes de precedencies en
tre municipis; fol. 59r, Miravall és adscrit a la comissió tecnica per elaborar el redre¡; del Gene
ral; fol. 281r, Torres forma part de la comissió deis combinadors -negociadors d'esmenes- deis 
projectes normatius; fol. 406v, Miravall és un deis dos escollits del bra¡; reial per reunir-se amb 
els tractadors regis a fi de negociar les decretacions de les propostes de constitucions. Dietaris de 
la Generalitat de Catalunya, vol. V, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1999, p. 1598-1599 (24. 
VII.1632), ens certifica, amb dues retribucions de cent lliures per a cadascun, que Miravall i 
Torres es mantindran en les respectives comissions del redre¡; i deis combinadors durant les ses
sions del 1632; el General els pagara addicionalment setanta-dues lliures per hom en concepte 
de despeses d'allotjament, tant del 1626 com del 1632. 

16.	 ACBEB, Correspondencia de Tortosa, vol. 16 (CR), una carta deis síndics de 21.VII.1632 dema
na llicencia perque Torres pugui tornar-se'n a la ciutat de l'Ebre; la petició es justifica per raons 
de malaltia i es refor¡;a amb els arguments següents: que altres síndics, com el de Balaguer, el 
de Granollers, el de Pals o el de Vilafranca del Conflent també han marxat; que la Cort General 
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Els incidents del Corpus de Sang de 1640, i la subversió popular i la revolu
ció institucional subsegüents, agafen Pere Joan Miravall en plena senectut. El 
jurista,juntament amb alguns familiars directes com els seus fillsJacint -també 
advocat(17L i Vicent, (18) es destaca a favor del manteniment de l'ordre establert 
i el refon;:ament deIs vincles de Tortosa amb les autoritats austriacistes-a favor 
també, ergo, de la ruptura amb la resta del Principat de Catalunya, la Diputació 
del General, el Consell de Cent de Barcelona, etc. (19) No ens podem resistir 
a transcriure un fragment prau conegut d'una carta seva i del seu fill Jacint 
escrita el 20 de setembre des del monestir de Benifassa, des d'on preparen la 
recuperació de la seva ciutat per als Habsburg. Els dos Miravall s'hi pinten un 
autoretrat on apareixen com a servidors epics i vocacionals de l'interes públic, 
immunes al desagraiment de la turba que els ha assaltat i cremat la casa el mes 
de juliol:(20) 

La ingratitut ab que lo vulgo ha pagat los serveys que havem fet a nostra 
patria ni ha entibiat los desigs de continuar-los ni havem sentit tant nostras 
treballs quant los que han redundat a la república y als mateixos que·ls han 
causal. (21) 

Recompensat per Felip III (IV) amb un privilegi de noblesa i un escut d'ar
mes, Pere Joan Miravall mor a Tortosa i és soterrat el 6 de setembre del 1642. 

Dissortadament, la documentació del municipi tortosí que ens hauria de 
permetre fer el seguiment de la participació de PereJoan Miravall i Lluís Tor
res en les Corts del segle XVII és incompleta i no permet edificar fil per randa 
des de la perspectiva local les sessions parlamentaries avortades del 1626. En 
canvi, sí permet reconstruir la seva continuació de 1632.(22) Millor dit, permet 
intuir-ne les línies mestres, i és que hi ha múltiples llacunes, per exemple de 

no esta operativa; que, pel que fa a Tortosa, ja queda un delegat a Barcelona. Ens consta que 
Torres se'n torna a casa el 29.VIl.1632 -el 28.VII s'expedeix la darrera carta on signa Torres; el 
31.VII Miravall ja refereix la seva absencia. 

17.	 Jacint, nascut a Tortosa, es doctora en dret el 21.X.1621, després d'haver estudiat a L1eida, com 
el seu pare. ACA, Cancelleria, registre 5497, fol. 100r-lOlr. 

18.	 J. H. MUÑOZ i E. QUEROL, op. cit., p. 253 i s., analitzen I'obra propagandística Tortosa, ciudad 
fidelíssima y exemplarque aquest eclesiastic contrarevolucionari redacta el 1641. N'hi ha un facsí
mil de 1997 de l'edició de 1894, promogut pel Centre de Lectura Terres de I'Ebre. 

19.	 S.:J. ROVIRA, "Un exemple de desafectes a la Generalitat durant la Guerra deIs Segadors: Els 
Miravall, de Tortosa", ButlletíArqueologic 18 (1998), p. 123-142. 

20.	 Aprofitem el símil de I'autoretrat per dir que aJ. H. MUÑOZ i S.:J. ROVIRA, Revolta i contrare
volta a Tortosa (1640), Tortosa, Coop. Graf. Dertosense, 1997, p. 27, hi ha una foto d'una pintura 
mural titulada "Els revolucionaris davant la casa deis Miravall", que es troba a I'església de la 
Reparació. 

21.	 ACBEB, Correspondencia de Tortosa, vol. 22 (CR) , carta de 20.IX.1640 de Pere Joan i Jacint 
Miravall als procuradors tortosins. 

22.	 No s'han conservat ni les provisions o deliberacions ni la correspondencia de Tortosa de I'any 
1626. Succeeix al revés amb el municipi de Girona, on podero fer una relació completa del que 
succeí en les sessions de 1626 i en canvi no ens han arribat quasi dades sobre les de 1632 -vegeu 
la manca de continultat d'AMGI, Capítols de Cort, lIigall 2, Liber Curiarum de 1626; miga dotze
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correspondencia tramesa. Aleshores, quina és la font del nostre estudi? Sobre
tot la correspondencia rebuda. Concretament, mig centenar de cartes de Mi
ravall i de Torres -o de Miravall tot sol- des del cap i casal, on té lloc la reunió 
política. (231 La seva freqüencia és notable, més d'una carta per setmana, si bé en 
certs moments tindran poc contingut de Corts i molt d'incidencies processals. 
Les expressions, els girs lingüístics dels síndicsjuristes són prou eloqüents per 
enfilar les reflexions que seguiran. 

Les fonts epistolars reflecteixen una imatge de Pere Joan Miravall -i de 
Uuís Torres, en menor mesura- que dista molt de la d'uns síndics subjectes 
a una obediencia acrítica envers els seus delegants. Ben al contrari, ens fan 
avinents uns homes amb idees própies i una actitud política activa -potser ar
ran d'unes lectures de caire innovador?(24) En les pagines a venir demostrarem 
com en certa manera a en Miravall i Torres la naturalesa de membres de la 
Cort General els preval sobre la de delegats o síndics de Tortosa. En el cas del 
fatarellut Miravall, així li ho permeten diversos factors combinats: una forta 
personalitat;(25) la formació i la professió jurídica, d'indubtable prestigi i pro
jecció pública a l'epoCa;(26) 1'experiencia acumulada alllarg de més de seixanta 
anys d'edat;(27) l'ascendent sobre els sectors dirigents del seu municipi, gracies 
a la dignitat i els encarrecs que figuren al seu full de serveis institucional, tant 
passats com vigents;(28) els contactes i complicitats, adhuc amistats, que llueix 

na de cartes deis síndicsJacint Camps iJoan Clapés a AMGI, Correspondencia amb Barcelona, 
lligalll, no relxen a compensar-la. 

23.	 Unes escasses cartes deis síndics, de 6, 8, i 12.v.1632, són a ACBEB, Correspondencia de Torto
sa, vol. 15 (CR). Les al tres són ibídem, vol. 16 (CR). Habitualment són escrites de la ma de Liuís 
Torres, i es dóna als procuradors tortosins el tractament de "vostres magnificencies". L'excepció 
és una de les dues cartes datades el 9.V1.1632, autógrafa de Miravall, que diu en post scriptum 
"Assó se scriu de pressa", de la qual cosa en dedulm: a) que la redacció intel·lectual de les cartes 
és per regla general col·legiada; b) que Torres n'assumeix l'escriptura material perque té més 
bona lletra. La carta de 28.VlI.1632 és la darrera on signen ambdós síndics. Des del 31.V11 en 
endavant, fins al 17,XI,1632, la redacció material i la signatura són de Miravall tot sol, que dóna 
als edils de Tortosa el tractament de "vostres merces". 

24.	 L'eventual troballa de l'inventari post mortem de Miravall i/o Torres, si portés incorporat un 
llistat deis volums de la/es seva/es biblioteca/es, podria projectar molta llum sobre les seves 
lectures, almenys potencials. Ens temem que el tal instrument no es deu conservar, altrament 
deuria haver atret l'atenció de J. H. MUÑOZ, Alguns aspectes de la vida material a Tortosa durant 
l'edat moderna (1553-1642), Tortosa, Coop. Graf. Dertosense, 1997. 

25.	 S.j. ROVIRA, "Un exemple de desafeetes a la Generalitat durant la Guerra deis Segadors", p. 
124. 

26.	 J. S. AMELANG, La formación de una clase dirigente: Barcelona, 1490-1714, Barcelona. Ariel, 1986; 
J. L. PALOS, Els juristes i la defensa de les Constitucions.Joan Pere Fontanella (1575-1649), Vic, Eumo 
Ed.,1997. 

27.	 ACBEB, Correspondencia de Tortosa, vol. 16 (CR), en la seva carta de 1.IX.l632 li localitzem a 
Miravall un rar passatge on I'esgotament sembla eclipsar la hiperactivitat: "Informar-me he de 
trompeters y de com se posen los grans a la artilleria, que lo acudir als advocats y al tres cuyda
dos, en tema tant gran y ab calor sobre la edad, no·m donen lo lloch que voldria". 

28.	 ACBEB, Provisions de Tortosa, vol. 79, fol. 297v, en una acta del Consell de la vint-i-quatrena de 
2.v.1632, quan s'instrueix Miravall i Torres perque previnguin que la monarquia acabi domi
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i/o sembla cultivar quotidianament, tant en el si deIs estaments,(29) com amb 
l'equip jurídic regular acondult per Tortosa a Barcelona(30) com, finalment, 
amb els tractadors regis. (31) La proximitat amb aquests tractadors regis no es 
manifesta prou forta com perque en puguem inferir que PereJoan Miravall té 
una inclinació declaradament regalista durant les sessions de Corts de 1632. (32) 
De moment, no tenim proves concloents per interpretar el que narrarem en 
l'apartat N en clau de serveis a la monarquia.(33) 

IV. Exemples de la gran autonomia i la proactivitat de Miravall en el 
transcurs de les sessions de Corts de 1632 

Hem identificat diversos episodis i materies on es reflecteix l'ascendent i 
la capacitat de persuasió de Pere Joan Miravall i de Lluís Torres sobre els seus 
principals durant les sessions de la Cort General de Catalunya de 1632. Alguns 
es relacionen en la gestió deIs tempi polítics, d'altres en la determinació de la 
via o l'estrategia per tramitar els enca.rrecs rebuts, per administrar o dosificar 
la presentació de documentació, etc. A continuació els analitzem, a partir d'un 

nant totes les salines deIs termes de Tortosa i Amposta -en parlarem infra-, s'omet entrar en el 
detall de certes justificacions amb el pretext que "dits síndichs, per haver sentidas tant ja en lo 
Concell General, saben". 

29.	 Ibídem, el 9.VI.1632 Miravall i Torres tranquil·litzen així els seus deleganLs en relació al referit 
tema de les salines: "Tenim molt ben preparats los amichs deIs bra<;os." 

30.	 Ibídem, el mateix 9.Vl.1632 el síndic per a plets de Tortosa a Barcelona, Gabriel Martí Burgues, 
informa del tI-acte freqüentíssim d'ell i deIs advocaLs amb els síndics a CorLS: "En lo demés, cada 
dia nos vehem ab los syndichs y acudim al que convé." En for<;a cartes de Miravall i Torres també 
s'hi reflecteix aquesta familiaritat. 

31.	 Ibídem, el 19.v.1632, Miravall i Torres, en referir la parten<;a i l'itinerari de Felip III (IV) cap 
a Madrid, orienten els seus principals sobre els ministres regis "de confian<;a" que també han 
marxat i els romasos a Barcelona, en qui tenen I'esperan<;a de relacionar-se bé: "Lo senyor 
president de Aragó, duch de Medina de las Torres, marques de Leganés y protonotari se'n van 
també servint a sa magestat, ab no poch desconsuelo nostre, perque los teníem molt coneguLs 
y nos ohien ab gust; ara [h]aurem de sercar noves amistats, perque diuen resten lo compte de 
Onyate, un regidor portugues y lo secretariJ[uan] Loren<;o Villanueva, que no·!1S és mal affec
te". 

32.	 Almenys, no més regalista del que es pot considerar normal en el municipi tortosí de principis 
del XVII, del qual el nostre home és un puntal. No oblidem que la ciutat de I'Ebre -ACBEB, 
Correspondencia de Tortosa, vol. 10 (CR), fol. 192v, 201v-202r o 209v-210r- ha estat cultivant 
contactes amb servidors fidels i conven<;uLs deIs Austria com Silveri Bernat. J. ARRlETA, "Las 
regalías en la Corona de Aragón en el siglo XVII: A propósito de un dictamen de Silverio Bernat 
de 1624", AHDE LXVI, 1996, p. 365-443. 

33.	 En el seu portic al facsímil ja citat de 1997 del Tartasa, ciudadfidelíssima y exemplar, R. MIRAVALL 
podria conduir a aquesta clau en parlar deIs "merits" del síndic tortosí premiats per Felip IV el 
17.VII.l632. No oblidem, pero, que Pere Joan Miravall participa plenament d'un món munici
pal gelós dels seus ambits de jurisdicció. Les seves gestions i pressions que puguin redundar en 
interes de la monarquia I'any 1632 les interpretem més en clau de pragmatisme que no pas de 
servilisme. 1 el seu suport, a partir de 1640, a la causa contrarevolucionilria -i austriacista- pot 
obeir sobretot a una defensa de la propia posició i dignitat social i economica. 
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exercici de comentari i contextualització de cartes. Hem optat per articular-lo 
en tres seccions. En la primera, resseguim la fase inicial de la reunió política, 
presidida pels debats entorn de la voluntat de Felip III (IV) d'abandonar Bar
celona i deixar la Cort General presidida pel seu germa, l'infant cardenal don 
Fernando. En la segona, abordem aspectes del desenvolupament -lent, fon,:at 
i accidentat- de les sessions de Corts i qüestions que es toquen paral.lelament, 
en ambits jurisdiccionals ordinaris. En la darrera, expliquem el desencís o el 
desengany dels síndics tortosins arran de la controversia sobre les insaculaci
ons a les bosses de la Diputació del General i referim la degradació i el fracas 
de les Corts. El lector detectara que tals seccions no responen a criteris estric
tament cronologics. 

IV. 1) Sobre I'habilitació de I'infant cardenal per presidir la reunió política 
catalana 

Felip III (IV) arriba a Barcelona amb la determinació d'obrir solemne
ment la Cort General i tornar-se'n a Castella amb celeritat. Aixo exigeix que 
delegui la regalía personalíssima de presidir la reunió política en algun mem
bre del seu cercle familiar immediat, amb el consentiment dels tres bra(,,:os. 

En un primeríssim moment, el 6 de maig, els síndics Pere loan Miravall 
i Lluís Torres anuncien als seus principals les intencions de la corona, sense 
concretar quin deIs germans del rei sera proposat com a president de les Corts, 
i demanen directrius sobre el posicionament de Tortosa. (34) Dos dies més tard, 
recorden que els calen instruccions en relació amb la qüestió. No ho fan pas 
de manera neutra. D'entrada, transmeten als procuradors de Tortosa un mis
satge d'aparent subjecció al que disposin -subjecció que han fet valdre davant 
la monarquia com a escut protector i desresponsabilítzador. (35) Acte seguit, fan 
palesa rapidament la seva inclinació envers l'acceptació de l'habilitació d'un 
deIs infants: a) la plantegen com l'única forma d'evitar una nova suspensió 
del procés de Corts, de conseqüencies devastadores; b) adverteixen que fóra 
inoportú que Tortosa contradigués els interessos regis, que tornés a defallir en 
la seva fidelítat, com ja ho havia fet al final de les sessions de 1626 en presentar 

34.	 ACBEB, Correspondencia de Tortosa, vol. 15 (CR), carta de 6.Y.1632 de Miravall i Torres: "Dins 
dos o tres dies nos propossaran la habilitatió deis sereníssims infants, un de ses alteses, y així 
convé nos manen enviar la resolutió per a que, tenint-Io, sapiam lo que [h]averm de fer y no·ns 
caiga gastar en correus." 

35.	 Vegem un altre exemple, entre molts, d'ús de la subjecció a ordres superiors com a escut davant 
les pretensions monarquiques: AMVl, Correspondencia de Vic, vol. 10/7.41 (CR), carta de 
22.lV.1626 del síndic Pere Vicen.; Saiz: "Lo que importa és que vostres magnificencies me envi
an (i. e. m 'enviln) de promte la instructió ab que me donen orde no consente ab los soldats, no 
perque dubtin jo [h]y vingués bé, pero per mon descarrech, perque si lo senyor rey me enviara 
a sercar tingue l'orde comjo no [h]u puch fer, que lo mateix fan tots los síndichs". 
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un dissentiment a tots els actes de la Cort;(36) c) es vanen d'haver impulsat, per 
iniciativa propia, "pensant nosaltres ab a<;:o millorar a la <;:iutat", una estrategia 
negociadora que passaria per impetrar de la corona la unió al municipi tortosí 
dels pobles del seu terme i demarcació fiscal com a contraprestació a un vot 
favorable a l'habilitació; d) indiquen que no els ha passat per alt, ni a ells ni a 
altres síndics del bra<;: reial, proposar l'exempcíó deIs quints o dels coronatges 
com a contraprestacíó, pero els ha semblat més adient deixar-ho per a més 
endavant. Com a colofó, per encarar la negocíació final amb vigor, demanen 
una ordre amplia, que els doni un cert marge de flexibilitat i no els obligui a 
noves consultes:(37) 

A[h]ir divenrres després mitgdia se dona y llitgué per part de sa magestat 
en los bra<;:os lo paper que sera en esta, que en effecte és en orde per a habilitar 
la una persona de ses alteses per a continuar les Corts. No [h]avem volgut donar 
intensió que aqueixa r;iutat [h]y vindria bé sens tenir-ne orde particular de vostres mag
nificencies. Servir-se han ab brevedat manar-nos respondrer, perque la instansia 
és gran y se conmina ja que les Corts se han de tenir per aquest camí o que sa 
magestat se n'anira deixant-les sens conclusió, lo que seria la total ruina de tots. Ya 
ab altra demanarem lo mateix y representarem les rahons de una part y altra, y 
en particular de quant dany seria per a Tortosa senyalar-se en la contradictió, [h]avent
la Jeta tan gran en lo dissentiment quan<t> se deixaren de continuar en lo any 1626. 

Algunes persones graves nos han demanat si teníem poder per a la habilitasió de 
una de ses altezes, y [h]avem respost que no, y que tot [h]avia de tenir delliberatió de 
vostres magnificencies, pero [h]avem senyalat que si sa magestat se servia Jer merce a la 
r;iutat de Tortosa en la unió etc, de tots los pobles del terme y contributió, nos abalanca

36.	 Versemblantment es tracta del dissentiment de Tortosa a tots els actes de la Cort formulat el 
3.v.1626, que s'al.;;a per als afers de justícia el 7.V. AHCB, Consen de Cent, XVl-82, fol. 435r i 
post fol. 446. 

37.	 Tenim una variada casuística de peticions -quasi instruccions- de síndics a Corts de rebre ins
truccions -valgui la redundancia- en un sentit concreto Volem destacar-ne una de particular
ment enginyosa, també relacionada amb I'habilitació del cardenal infant don Fernando com a 
president de les sessions de Corts de 1632. Surt de la ploma del síndic de Vic, Francesc Serrahi
ma. Aquest, amb I'ai al cor -per la possibilitat que el descobreixin-, demana als seus delegants 
dues instruccions alternatives en relació a la demanda de Felip 111 (IV), per obtenir-ne contra
prestacions més valuoses: "Y perque desig summament negociar a tat profit de aqueixa ciutat, 
folgaria si era possible se fessen dos cartes, la una different de l'altre, perque jo me pogués valer 
de totes a son cars y noc, peró assó hauria de ser ab grandíssim secret, de tal manera que may 
se'n pogués saber res per altre persona sinó per vos tres magnificencies y mi tant solament, y 
si bé veig és superfluo y molt voluntari lo advertiment, ab tot, perque sé de quant gran impor
tan tia és lo negoci y quant necessita de tractar-se ab lo secret possible, y algú podria ser no se 
n'adonas, me som atrevit anergar-me en aixó, y tot lo contengut en esta carta los dic baix de 
secret natural." AMVl, Correspondencia de Vic, vol. 12/7.43 (CR), carta de 13.V.1632. A les 
sessions de Corts de 1626 trobem propostes d'estratagemes similars en relació amb altres temes 
de les Corts: Ibídem, vol. 10/7.41 (CR), carta de Pere Vicen.;; Saiz de 22.IV.1626; AMGI, Capítols 
de Cort, Líber Curiarum de 1626, fol. [l09]v, carta de 26.IV.1626 dels síndics Miquel Vives iJoan 
Clapés als dirigents de Girona. 
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ríem (i. e. abalan~aríem) a consentir-[k]i, pensant nosaltres ab a~o millorar a la ~iutat 

y traure-la de semblant cuidado, empero no [k]avem trobat encara dispositió, y creguen 

vostres magnificencies que, tenint occasions, farem tot lo que sera en benefici y servei d 'ei
xa ciutat, y així se serviran remetrer-ne lo arde ab brevedat, y no estret, perque no [k]i [k] 

aura més lloc a consulta, y, si nosaltres ne podem traurer algun partit, estiguen cert[s] 

que no·ns descuydarem. 

Moltes universitats y nosaltres [k]avem pensat y conferit de encaixar ara los quints, 

coronatjes, etc. empero és cert que no seríem oi"ts, y seria impertientia no deixar-[k]o per al 

tem[p]s del donatiu, per ésser materia de interessos de una part y altra, y si ara nosaltres, 

o en altra occasió, podíem alcan~ar la unió deis pobles, tindríem de nostra part tot lo bras 

per als quints y coronatjos, y los ministres de sa magestat tenen ben penssat que les uni

versitats [k]an d'insistir en la remissió deis quints, sois per ara se ka de procurar entrar 
en dol~ura y veurer lo que se podra traurer, sens estrenyer-sse de aquí. (38) 

El dia 12, MiravaU i Torres responen a una carta dels seus principals que 
contenia una deliberació que visiblement no els ha satisfet del tot. Per induir
los a canviar de parer, empren dues vies: a) mostren que el tema esta obert, 
almenys al brac;: reial, en tan t que Barcelona no hi ha pres una resolució con
cloent; per tant, Tortosa és a temps de flexibilitzar la seva postura; b) mencio
nen els rapids progressos del projecte normatiu que comportaria l' exempció 
deIs quints deIs municipis; és a dir, al·ludeixen -gens innocentment, al nostre 
entendre- a l'objectiu més Uaminer dels seus principals; un objectiu que -cal 
dir-ho?- mai s'assoliria si Felip III (IV) marxava sense poder deixar les Corts 
en mans d'un seu germa. 

Rebérem la de vostres magnificencies iuntament ab la deUiberatió del 
magnífic ConseU General tingut a 8 del corrent, y en sa occasió insiguirem 
aquella, quant no tinguéssem de vos tres magnificencies altre orde, per·c;:o que 
se aguarda resposta a la última que escriguérem y a la que mana despachar sa 
magestat. 

Fins ara no ha pres resolutió la c;:iutat de Barcelona ni se ha més tractat 
la habilitasió en los brac;:os, entenem que és per aguardar lo sentiment de les 
universitats. 

La constitutió sobre deIs quints esta boscada y soIs falta reportar-la als bra
c;:os per a que reste disposta per a suplicar-ne a sa magestat lo decreto Déu [h] 
o encamine. (39) 

Com és ben sabut, aquesta seqüencia de les Corts té un final satisfactorio 
El18 de maig els brac;:os voten, encara que "ab calificades protestes", a favor de 
l'habilitació de l'infant cardenal don Fernando per a un període de sis mesos, 

~'/o"'"38. ACBEB, Correspondencia de Tortosa, vol. 15 (CR), carta de 8.Y.1632 deis advocats i síndics 
Pere Joan Miravall i Liuís Torres. Les cursives són de la nostra responsabilitat. 

39./ bídem, carta de 12.Y.1632 de Miravall i Torres. 
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prorrogables fins a un maxim de vuit. La ciutat de l'Ebre s'adhereix a la mesu
ra -les comunicacions de Miravall i Torres han fet el seu efecte. L' endema, dia 
19, Felip 111 (IV) marxa de Barcelona cap a Madrid. Els procuradors de Tortosa 
no triguen en demanar a llurs síndics que hi ha de nou en relació amb la unió 
al municipi de les poblacions del seu terme i entorn, la suposada contrapresta
ció al seu voto Miravall i Torres demostren una notable habilitat política a l'ho
ra de respondre que el tema esta encallat: a) sembren una certa confusió, puix 
atribueixen al municipi un suport inicial incondicional a l'habilitació d'algun 
familiar del rei per presidir les Corts -suport que ells dos, exclusivament, hau
rien convertit en condicionat-; b) apel·len a la paraula aconseguida de tres 
'.:ractadors regis, després de no pocs esfor<;os, de que la gracia es materialitzara 
aviat -tal compromís de "cavallers", al seu entendre, és una penyora de valor 
incalculable (aixo sí, a moltíssimes llegües de distancia)-: 

Quan<t> se apretava la habilitasió del sereníssim infant cardenal, puix se
gons lo orde de vostres magnificencies [h]avíem de consentir-[h]i, detenint
nos lo plech pensarem servir a nostra <;iutat en fer-ne concórrer ab la unió dels 
llocs, etc. y, després molts dares y tomares, nos [h] o prometeren los senyors 
tractadors, duch de Medina de la Torre, marques de Leganés y protonotari, ab 
grans promeses, y que no serian paraules, prometent-ho com a cavallers y ab la 
paraula real, y nos ne demanaren y donarem en lo punt memorial y, solicitant 
ab lo poch tem(p]s que [h]i [h]avia, nos offeriren que se haría y que el rey 
compliria más de lo que [h]avía prometido, y que després de ésser habilitat lo 
senyor infant volien millor mostrar estes obres. En fi, lo memorial puja consul
tat y ara se són partit[s] ab tots. No·n tenim resolutió de lo que sera, y asso és 
lo que passa fins ara. (40) 

Sembla superflu dir al lector que, d'aquest projecte expansiu de la gran 
Tortosa, no se'n tindra cap més notícia. 

~ IV.2) El dificultós desenvolupament de les sessions de Corts sota laI 
i presidencia de l'iníant cardenal don Fernando 

Aquesta secció s'articula en cinc subseccions on s'entremesclen objectius 
polítics de la ciutat de Tortosa vehiculats, alternativament o concurrentment, a 
través de propostes legals, de peticions de privilegis o altres merces, de denún
cies de greuges, de formulació de dissentiments, adhuc d'actuacions per vies 
jurisdiccionals ordinaries. 

A) Actuacions deis síndics de Tortosa en materia d'emparaments 1 
La primera qüestió que ens sembla oportuna tractar és la deIs empara

ments, peticions de suspensió de la for<;a del segell reial, que tenen com a 
efecte l'obstaculitzar merces que uns tercers puguin impetrar del monarca. 

40. ACBEB, Correspondencia de Tortosa, vol. 16 (CR), carta de 26.V.1632 de Miravall i Torres. 
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Comunament, es presenten al principi de la Cort General. En el cas que ens 
ocupa, encara que la reunió política s'arrossega des del 1626, com que els em
paraments tenen una vigencia limitada i no s'han prorrogat, els procuradors 
i la vint-i-quatrena de Tortosa donen als seus síndics la instrucció de formular
los de nou, envers els agents següents identificats com a potencials rivals de la 
ciutat: "al capítol, clero, capallans y confraries y llochs de la contributió."(41) 
Pere loan Miravall i Lluís Torres executen diligentment la directriu. Encara 
més, 1'amplien motu proprio amb emparaments dirigits a qualssevol sequiers 
que eventualment gosarien demanar que les rendes de l'Assut o dels molins 
del terme de Tortosa es destinessin a finan¡;ar les obres empantanegades d'una 
sequia i una sequiola que destacats ministres de 1'aparell reial han estat impul
sant. (42) Els delegats de la ciutat de 1'Ebre reconeixen que tal mesura cautelar 
potser era dispensable. Tanmateix, prefereixen excedir-se a quedar curts en 
la defensa del statusjurídic de Tortosa, amb el qual s'identifiquen plenament: 

Inseguint les instructions velles, [h] avem emparat lo sagell a les communi
tats en aquelles contingudes, etc., per·¡;o que semblants empares no tenen for
¡;a més de un any, y [h] aura quatre dies que, recelant-nos de misser Rius y altres 
que·s diuen sequiers, possarem altra empara contra qualsevols que tinguessen 
pretensió a les rendes, fruits o administratió de la A¡;ut y molins per a fabriqua 
de sequies, etc., ab que nos pareix que estara tancada la porta, si bé coneixem 
que assí los affectats antichs no [h] an mudat de parer. Si atinam cosa que sia 
danyosa a la ¡;iutat, eixirem a la deffenssa. (43) 

Visiblement els seus principals els responen amb estranyesa, no han copsat 
el sentit de 1'operació de Miravall i Torres. Conseqüentment, aquests darrers es 
veuen obligats a aclarir-la i justificar-la -pero ni es plantegen retirar-la-: 

Lo que [h]avem dit que [h]avem emparat lo sagell no és en respecte del 
susdit, sinó per lo que los sequiers aquí moltes vegades se [h] an jactat que les 
rendes y fruits de la A¡;ut y molins se [h]an de convertir per a la fabriqua de 
la sequia, y perque no fessen alguna eixida [h] avem ussat de aquest remei. (44) 

41.	 ACBEB, Provisions de Tortosa, vol. 79, fol. 274r, cap. 31e de les instruccions de 13.I.l626 revisa
des el 15.IV.1632. 

42.	 A ACBEB, Correspondencia de Tortosa, vol. 12 (CR), trobem cartes de 12.VlI, 6.X i 13.xU.1628 
on s'aprecia I'impuls del virrei bisbe de Solsona a les infraestructures hidrauliques de la ciutat 
de I'Ebre. L'adjudicatari d'aquestes, Joan Joanies, n'incompliria les condicions d'execució, la 
qual cosa motivaria els edils tortosins a portar-lo a ell i als seus avaladors davant lajustícia. Du
rant I'estiu i la tardor de 1631, l'advocatJoan Pere Fontanella -ibídem, vol. 15 (CR), cartes de 23 
i 30.VII, 13 i 20.VIU, 2, 10, 13, 17 i 23.IX i 1.X.1631- maldaria perque e1s seus clients accedissin 
a una solució negociada que satisfaria l'aparell virregnal i n'evitaria una indesitjada intervenció, 
susceptible de materialitzar-se en I'obligació d'aplicar a les obres les rendes de l'Assut. 

43.	 ACBEB, Correspondencia de Tortosa, vol. 16 (CR), carta de Miravall i Torres de 2.VI.1632. 
44.	 Ibídem, carta deis mateixos de 9.VI.1632. 
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B) Miravall i Torres prenen decisions auwnomament en quant als "tempi" de les 
gestions que tenen encomanades 

Durant les sessions de Corts de 1632, els síndics Pere loan Miravall i Lluís 
Torres administren o dosifiquen al seu albir els tempí de les actuacions en nom 
de Tortosa. Heus-ne aquí tres exemples: 

a) Escriuen als seus principals que, malgrat que ja disposen del llistat de 
les merces que Tortosa voldria impetrar del rei, de moment han resolt no lliu
rar-lo als ministres regis comissionats per analitzar-lo i avaluar-lo. Al·leguen 
que no fa ni una setmana que els tals ministres han estat designats, i ja tenen 
sobre la taula les peticions de gracies plantejades per tothom el 1626 i, a més, 
les sobrevingudes de 1632; així, Miravall i Torres han cregut oportú deixar-los 
respirar, no acuitar-los. (45) 

b) Dos dies més tard -passem de l'ambit deIs retardaments al dels avan
c,:aments-, lamenten que no se'ls hagin donat ni quatre pinzellades sobre els 
greuges que Tortosa pretén tenir rebuts del procurador reial RiuS;(46) i és que, 
si n'haguessin sabut quelcom,ja haurien formulat la protesta a la comissió de 
Corts ad hoc; ells bé saben -a diferencia dels seus principals, se sobreentén
que en la fase inicial del procediment parlamentari no cal pas aportar proves 
de les contrafaccions denunciades. (47) 

c) Tornem a l'esfera deIs retardaments, en relació amb una altra reivin
dicació susceptible de tramitar-se per via de greuge: l'exigencia, per accedir a 
lajurisdicció de la paeria, de dos sous de massa per cada lliura de valor d'una 
causa;(48) aquí, en una de les seves dec1aracions més rodones a favor d'una cer
ta discrecionalitat, Miravall i Torres reconeixen haver alentit deliberadament 
l'execució d'una instrucció. Per que? Per evitar una indesitjable i previsible 

45.	 Ibídem, carta de Mirava\l i Torres de 2.VI.1632: "Los dos caps y apuntaments aserca de les excar
cerations que fan los veguer y etc. y per a que vostres magnificencies tinguen iurisdictió per a 
capturar los debitors [h] aven continuat (i. e. inserit) en lo memorial de merces que [h]avem de 
presentar a sa magestat, lo que fins avui no [h]avem fet, perque ha soIs quatre o sis dies que se 
[h]an nomenat doctors del Conse\l per a que, assistint al senyor cance\ler, miren los memorials 
que·s donaren lo any 26 y los que ara se presentaran, y són tants aque\ls que encara no són 
revists, y per·¡;:o aguardam occasió." 

46.	 Mirava\l i Torres el 26.Y.1632 havien reivindicat documents o orientacions al respecte: "[H] 
avem també rebut los papers y requesta contra don Francisco Roig y ab e\ls acudirem a lajunta 
deis greuges. Empero no [h]avem rebut papers contra misser Rius." 

47.	 Ibídem, \letra deis mateixos de 4.VI.1632: "[A]vui [h]avem donat en la iunta deis reco\lidors de 
agravis memorial de e\ls contra don Francisco Roig y contra lo duch de Alburquerque, ya sa
brem si seran admesos com a agravis, y [h]auríem fet lo mateix si [h] aguéssem tingut los papers 
contra misser Rius, o almenys la substintia del fet, perque per ara soIs basta narrar-lo ab veritat 
y se deixa la prava per a després davant losjuges." 

48.	 Ibídem, Mirava\l i Torres parlen del "periuhí (i. e. peIjudici) que·s fa en fer pagar en la paeria 
dos sous per lliura més del degut y acostumat". ACBEB, Provisions de Tortosa, vol. 79, fol. 273r, 
cap. 20e de les instruccions de 13.1.1626 revisades eI15.IV.1632, es refereix laconicament a "dos 
sous per \liura de dret de sagell". Presumim que es tracta de la mateixa materia. 
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irritació dellloctinent de mestre racional Guerau de Guardiola en cas que les 
Corts tornessin a fracassar i, en comptes d'assolir-se l'anhelada exempció dels 
quints de les imposicions municipals,(49) es reprengués amb acarnissament la 
campanya per cobrar-los per via de constrenyiment. (50) 

d) A principi de juliol, els síndics, sota el pretext d'evitar despeses, desa
consellen als seus principals que precipitin l'ordre d'anar fent copiar a Bar
celona els documents relatius a una contrafacció comesa quinze anys enrere 
pel virrei duc d'Alburquerque, almenys mentre no es visualitzi l'activació del 
mecanisme parlamentari de provisió de greuges. (51) 

C) Els síndics se serveixen de 1'assessorament delsjuristes acondui"ts per Tortosa a 
la ciutat a Barcelona per reconduir un desig vehement deIs seus principals 

Tortosa perseguia amb deler poder actuar executivament contra Bernardi
no Bru, que s'havia compromes com a fidejussor o ferman<;:a en un contracte 
d'arrendament de la imposició local del vi que havia deixat deutes pendents 
amb el municipio El problema rala en que posteriorment Bru havia aconse
guit accedir a un carrec de naturalesa militar de l'aparell regi a Catalunya, i 
havia pretes evadir la seva responsabilitat tot al-legant estar únicament subjec
te a la jurisdicció de la Capitania General. Durant les sessions de 1632 de la 
Cort General, en relació amb aquest dossier, Pere Joan Miravall i Lluís Torres 
s'aboquen a la via dels greuges. Entenen que conduir-lo així pot resultar una 
drecera respecte a la via jurisdiccional ordinaria, fora de Corts. (52) Altrament, 
els dirigents tortosins opinen que hi ha d'haver alguna manera més resolutiva 
d'actuar per la justícia ordinaria, puix creuen que el dret esta totalment del 

49.	 Ibídem, fo1. 272v, cap. 16e de les referides instruccions. 
50.	 ACBEB, Correspondencia de Tortosa, vol. 16 (CR), carta de Miravall i Torres de 16.\'1.1632: "E 

més, quant al fer pagar en la paeria dos sous per lliura, [h]avíem demanat per ,ü de súplica a 
sa magestat lo reparo, y per a en aquest camí seran bons los papers que vindran ab la proxima 
estafeta, y, com aquestes coses de les Corts són tan incertes si se clouran o espiraran, no [h]avem 
possat encara est greuge per no irritar a don Guerau de Guardiola a que, no tenint effecte les 
Corts, fóssem los primers en la eixecutió deIs quints, restant sentit contra Tortosa. Serveixquen
se vostres magnificencies per la primera estafeta donar-nos avís si li'n farem greuge perque, 
en passar lo dimars que ve no tenint resposta de vos tres magnificencies, ne farem greuge, y, 
entretant, no [h]i ha perill algú, pus tenim tems fins a lo dia del solio." 

51.	 Ibídem, carta de Miravall i Torres de 4.\'11.1632: "Per lo paper que va inclús veuran vostres mag
nificencies los papers aserca del segrest de la jurisdictió per lo duch de Alburquerque, en poder 
de qui estan y lo que costaran, y, encara que aquí se puguen prevenir de les lletres, pero no·ns 
pareix que, ans de estar assentat lo tribunal deIs jutjes de greuges. fassa la c;iutat gastos, pus 
quan<t> se proceeixca en dit tribunal [h]y [h]aura lloch de traurer los actes seran menester, 
així en respecte del secrest com lo que ha fet lo senyar govemador en causes criminals y civils, 
en poder de mossen Riombau". 

52.	 Ibídem, carta deIs síndics de 23.\'1.1632: "Contra Bemardí Bru esta ya ordenat lo paper per a 
donar-lo en la junta deIs recollidors deIs greuges, ahont, si los procehiments del dit Bru se 
admeten per tals, restara allí la causa, y, quant los aparega que no·s deu admetrer lo camí de 
greuges, procurarem que se n'entrodueixca causa en la Real Audiencia y, perque aqueix camí 
és més llarch, ha aparegut per ara tentar lo deis greuges". 
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seu costat -Bru bé s'havia subjectat al seu fur, i l' obligació que havia contret era 
executiva, no precisava d'una declaració previa. Miravall i Torres, per desenga
nyar-los -puix consideren que les solucions deIs tortosins es dilatarien molt-, 
recorren a l'autoritat d'un deIs advocats que el seu municipi té aconduits a 
Barcelona, Francesc Millet, i consensuen amb ell una tercera via directa davant 
la Capitania General. (53) Enfront l'entossudiment de Tortosa a mantenir la seva 
posició, el síndic Pere Joan Miravall es veu empes a demanar un dictamen 
escrit no només de Millet sinó també de Joan Pere Fontanella, l'altre advocat 
aconductat per la ciutat de l'Ebre al cap i casal; un escrit que consagra la via del 
greuge com la més rapida possible -malgrat la paralisi que afecta les Corts!- i 
desaconsella totalment accions jurisdiccionals davant la Capitania General. (04) 

D) Els síndics de Tortosa també desbaraten estrategies dels seus principals 

Si consideren que s' escau, Pere Joan Miravall i Lluís Torres no tenen in
convenient en dinamitar propostes dels governants de Tortosa -no es limiten 
a suggerir-los, en sentit positiu, esmenes o alternatives. Un cas molt il·lustratiu 
es dóna en relació amb el portantveus del general governador, a qui la ciutat 
voldria impedir la vis jurisdiccional expansiva que ha demostrat d'un temps 
en(a. Inicialment s'hauria previst assolir l'objectiu a través d'un text constitu
cional o, subsidiariament, d'un acte de Cort com podria ser la declaració d'un 
greuge. (55) Més endavant, sembla que els edils i la vint-i-quatrena de Tortosa 

53.	 Ibídem, carta de Miravall i Torres de 7.VII.l632: "[A]vuy [... ] [h]avem parlat ab lo senyor Millet 
y conferit sobre lo acte y obligatió de Bernardino Bru, y, si bé la obligatió és eixecutiva y ha 
renuntiat a son propri for, ab tot, a<;o no ha pogut preiudícar a I'offici que després ha pres y 
tribunal de aquell, o almenys nos ne farien contentió y seria llarga, perque aquesta té los termi
nis arbitraris y no preHgits y,ja que féssem evocar la contentió a la Real Audientia, empero no 
podria proseguir-sse fins que seria uberta, y així tindríem dos dilations, la una per lo que esta 
suspessa la Audientia y l'altra per ésser lo tribunal possat en afavorir sos officíals y allargar que 
no sien trets de aquell, y així pareix més acertat demanar lo dit deute via eixecutiva en la Capi
tania General, y seria camí breu, si a vos tres magnificencies pareix bé aquest camí. Avissant-nos 
de son gust y de la cantitat que·s deu, lo syndich fara son officí." 

54.	 Ibídem, carta de Pere Joan Miravall de l.lX.1632: "[Envio] los vots deis advocats, <;0 és deis dos, 
en orde a Bernardino Bru y sa Capitania General, y, sí bé [h]e esfor<;at molt lo intent de la ciutat 
per veure si se abriría algun camí, sempre los [h]e trobats desanimats, per veure que vuy ningu
na iurisdictió se calenta més per los ministres reals que la Capitania General, com casi absoluta, 
y, així, se haura de deixar per al que se declarara en los greuges que se presentaran a sa altesa 
en córrer lo negoci, entretant, vaja la pahería continuant sos pro<;ehiments de informacions y 
enquestes y lo demés que puga, que, quant per los greuges no·s repare lo mal, se n'haura de 
fer causa en la Real Audiéntia, y, per 10 que pot ésser, me detinch assí 10 acte deis pro<;ehiments 
fets per la paheria y per Bru." 

55.	 ACBEB, Provisions de Tortosa, vol. 79, fol. [277]r, acta deIs procuradors i la vint-i-quatrena de 
Tortosa de 17.IV.1632, amb instruccions noves respecte les de 1626: "Que·s procure constitutió 
[interlin. supo o acte de cort] que lo governador, en Tortosa ni en los térmens, no exerceíxca 

jurisdictió alguna de aquella que pertany als pahers,jutjes ordinaris, musta<;aph y consols y ve
hedors de dita <;iutat, per quant, segons senténtia de mísser Guerau de Palou y altres privilegis, 
lo rey nostre senyor ní son primogénít ni governador no poden exercir jurisdictió en altres 
casos que en los nou contenguts en la sen tén tia de misser Guerau de Palou, procurant sercar-hi 
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inverteixen l'ordre de les vies per aconseguir el seu desig: s'inclinen per la via 
del greuge de manera preferent i, si aquesta fallés, per promoure un text de 
dret general. Ara bé, no saben identificar la documentació idónia per provar 
les contravencions dels governadors més recents, la qual cosa desespera els 
síndics desplac;ats a Barcelona. Miravall i Torres defugen assumir la respon
sabilitat de la identificació en qüestió. (56) Aixó sí, accepten anar tramitant el 
dossier pels camins que se'ls han indicat. (57) Tanmateix, els síndicsjuristes no 
veuen gens clar l'exit del greuge en qüestió. 1 és que, al seu parer, els darrers 
portantveus del general governador han sabut donar aparenc;a de legitimitat 
a llurs actuacions i, en canvi, els edils tortosins no l'han sabuda desvirtuar. 
La posició de Miravall i Torres resulta incómoda, raó per la qual s'adrecen 
amb una aparent timidesa i amb falsa modestia als seus superiors: "si pareix 
que nosaltres nos enganyam, rebrem ab molt gust qualsevol sensura de vostres 
magnificencies". (58) Als síndics també els pot incomodar -peró en realitat els 
agrada- trac;ar un estratagema perque als edils les proves que aportaran no 
se'ls acabin girant en contra. Un estratagema que, a la practica, es transmet a 
través d'un missatge del tipus "feu-ho així, i nosaltres obeirem". (59) La manca 
de reacció deIs dirigents municipals condueix els síndics a endurir el seu to, 
tot refusant qualsevulla culpa en un eventual fracas de 1'afer, per dues raons: a) 
l'escassetat, incompletesa o impropietat de la documentació rebuda deIs seus 

remey oportú per a escusar les vexations que los governadors acostumen fer als ciutadans en fer 
vengudas, y per a d'asso se embien los privilegis y actes necessaris de l'archiu." 

56.	 ACBEB, Correspondencia de Tortosa, vol. 16 (CR), carta de Miravall i Torres de 9.V.1632: 
"Quant a la contraventió deis governadors, no podem de assí atinar quins actes seran mester ni 
quins faran prova, y, així, [h]o deixem per a que aquí se serquen y se'ns remeten." 

57.	 Ibídem, carta deis síndics de 26.v.1632: "[H]avem rebut la carta de vostres magnificencies de 22 
del corrent, y, ab ella, los papers per conservar nostrajurisdictió contra del senyor governador, 
deis quals farem súplica, entre altres, per a que sa magestat nos mane guardar nostros privilegis. 
y, ademés de asso, ne donarem memorial en lajunta deis constitutioners, y, del que resultara, 
ne avisarem a vostres magnificencies." 

58.	 Ibídem, lletra de Miravall i Torres de 2.VI.1632: "<En> los actes de requestes fets ab don Hiero
nym Argensola y ab don Aleix de Marimon, governadors, ab incerta (i. e. inserció) de nostres 
privilegis, [h]avem vist y remirats, empero com les respostes deis susdits són tan iustificades que 
guardaran los privilegis, etc. y de part de la «;iutat no·s proven ni se [h]an enviat actes possitius 
en contrari, pareix que no [h]i ha bastant ocasió per a queixar-sse de dits governadors, ans bé 
inferiran estos senyors que los governadors no han contravingut a privilegis, pus se offereixen 
guardar-los y la «;iutat no mostra lo contrari. Bé direm nosaltres lo que [h]an fet, pero no serem 
creguts, y, així, nos pareix que vostres magnificencies podran manar enviar actes de contra
ventió, «;0 és los primers manaments que los governadors [h] an fet als paers, jutjes ordinaris, 
escarceller, etc. y altres coses de est tenor possitives, y, si pareix que nosaltres nos enganyam, 
rebrem ab molt gust qualsevol sensura de vostres magnificencies." 

59.	 Ibídem, carta deis síndics de 4.VI.1632: "Si vostres magnificencies manen enviar-nos papers de 
actes possitius que [h]ajen fet los governadors contra lajurisdictió de la «;iutat, serveixquen-se 
que no vinguen tots iunts, sinó los de cada governador per si, perque podria ser que aparegués 
millor demanar reparo contra lo que ha fet don Aleix de Marimon, per no multiplicar de actes 
posessoris en favor del governador. Insiguirem lo que·ns manaran." 
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principals; b) la preceptiva tasca de filtratge que els provisors de greuges estan 
cridats a exercir, que pot arruinar les esperances tortosines. (60) 

Un cas for¡;:a similar al que acabem d'exposar es produeix amb el veguer 
de Tortosa i la Ribera d'Ebre. La ciutat té un costum i un privilegi pel qual el 
tal oficial regi hauria d'exercir la jurisdicció sobre els detinguts de manera li
mitada, amb la necessitat d'un vistiplau dels prohoms de la ciutat. Tals drets no 
es respecten, cosa que els dirigents tortosins volen fer redre¡;:ar en el marc de 
les Corts. Ara bé, els síndics Miravall i Torres s'adonen que aixo pot ser contra
produent perque pot significar reconeixer-li al rei quelcom molt perjudicial: 
que el veguer ha adquirit o consolidat un costum d'alliberar presos ad libitum. 
En conseqüencia, es prenen la llibertat de recomanar als seus principals que 
s'abstinguin d'impulsar aquest dossier i esperin a tenir-Io millor preparat, a 
base d'acumular previament alguns actes indeguts del veguer amb les corres
ponents protestes dels paers i el síndic tortosins. EIs síndics, una vegada més, 
formulen aquest consell des d'una posició de subjecció, tot comprometent-se 
a obeir les directrius dels seus principals, els agradin més o menys. Del to de la 
seva carta se n'infereix que tal compromís és pura retorica. (61) 

E) L'empremta de Miravall i Torres en la conducció de l'afer de les salines i la sal 

Si hi ha un tema estrella en relació amb Tortosa durant l'accidentat trans
curs de les sessions de Corts de 1632 a Barcelona, aquest és sens dubte el de les 
salines i les imposicions de la sal. (62) També aquí, naturalment, Miravall i Torres 

60.	 Ibídem, carta de Miravall i Torres de 16.VI.1632: "Quant als actes per a iustificar com lo gover
nador exercia aquí iurisdictió per lo criminal, si no venen que fassen plena prova no sera culpa 
nostra, sinó de vos tres magnificencies, pus és cosa clara que qualsevol que demana y se queixa 
ha de provar bé son intent, y molt més en cosa tan odiossa com és reparo de agravis, y assí no
saltres no podem atinar que ha fet aquí lo governador, y no poguérem en particular designar 
quins actes tindrien aquí, y complírem ab nostra obligació en demanar-Ios generalment, ni esta 
en ma nostra saber deis jutjes deis agravis ab que se donaran per satisfets, quant més que per 
ara sois se presenta lo memorial deis pretesos agravis a lajunta deis replegadors de agravis, los 
quals, sens altra prova més que la queixa de la part, fan una summaria informatió si lo que se 
demana és agravi o no, y, si·ls pareix que és agravi, se reporta als brac;os, deixant per a després 
la cognitió plena de la causa per a davant deis jutjes de greuges, los quals no s'anomenen fins 
al fi de la Cort, y, aquella dissolta, dins deu mesos després se coneixen y difineixen les causes." 

61.	 Ibídem, carta de Miravall i Torres de 2.VI.1632: "Salvada la authoritat de vostres magnificencies 
y magnífich Consell y per via de advertiment, diem que, pus la c;iutat té costum y privilegi scrit 
que lo veguer no pot coneixer de algun capturat sens dir als prohomens 'que·n farem', que 
seria de més importantia que aquí los paers en qualsevol occasió se'n queixen y que lo syndich 
usse de requestes, comja [h]avem vist que en casos semblants los paers y syndich ne [h]an fet 
sentiment, y no·ns possaríem en conditió de confessar que lo veguer excarcere ad libilum, y que 
sa magestat <que> no·ns concedeixca lo que demanam, ab tot inseguirem lo que vostres magni
ficencies nos manen, y, si apareixera, enviar-nos la costum que parla d'esta materia." 

62.	 S.·:J. RüVIRA, Els nobles de Torlosa (segle XVII), p. 209, al nostre entendre retrata de forma esbi
aixada l'omnipresencia del dossier de les salines en la correspondencia mantinguda l'estiu del 
1632 entre PereJoan Miravall i Tortosa; d'una banda, negligeix que bona part de les actuacions 
referides per I'advocat i síndic a Corts es produeixen fora de I'ambit estrictament parlamentari; 
per altra part, censura com a excessivament localista la dedicació a l'afer de Miravall, en una 
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hí deixen la seva empremta. Dít altrament, participen actívament en la conere
ció i l'exteríorítzacíó del posicionament de la ciutat de l'Ebre. 

Comencem explícant resumidament el quid de la qüestíó. La monarquía 
esta reeíxínt una ofensíva per dominar totes les salínes de l'area de Tortosa í 
també de la d'Amposta; el munícípí tortosí s'hí oposa, í alhora defensa la uní
versalitat de les ímposicions locals que graven la sal. La prevísió és perseguír 
aquests objectíus a Corts per tres vies: una de justícia o constitucional -a base 
d'amplíar un t.ext normatíu vígent des de 1283 amb el qual el reí havía renun
ciat a cobrar gabelles de la sal a Catalunya(63L í dues de gracia, una consístent 
en suplícar una merce a Felip III (N) -que la monarquía no comprí cap més 
salina a la zona baíxa de l'Ebre-, l'altra en plantejar un dissentíment -en cas 
d'haver-se fet alguna nova adquisíció, sol-licitar-ne la revocació- que díficulti 
l'aven<;: de la Cort General. Cal subratllar que, sobre aquesta matería tan sala
da, als síndícs se'ls concedeix una notable díscrecíonalitat d'entrada.(64) Tot se
guít analítzarem com admínístraran aquesta díscrecíonalitat vís-a-vís deIs seus 
príncipals. 

Com a primera provídencía, amb una fingída tímídesa, suggereixen -pot
ser en veure que la proposta deIs edils no pot prosperar- un argument de 
míníms que no els ha estat indícat, a plantejar per la via de gracía: assegurar 
que, sí més no, totes les compres i tretes de sal, íneloses les fetes en nom del 
rei, quedin gravades per les ímposícions locals. (65) Quínze díes més tard, Pere 
Joan Miravall í Lluís Torres narren que s'han trobat amb un front obert, amb 
que vísíblement no comptaven, simultani als tres mencionats de les Corts: un 

reunió política on, ell, des d'una óptica contemporania, hauria preferit que la ciutat de l'Ebre 
s'aboqués a qüestions tocants a tot el Principat: "[Miravall arriba] fins a I'extrem que fa creure 
que per a elll'únic problema de Catalunya era aconseguir que Tortosa obtingués el control de 
les salines d'Amposta". 

63.	 Vegeu la constitució 7/1283 a la tercera compilació impresa de dret catala: CYADC (1704) r, 4, 
25, l. 

64.	 ACBEB, Provisions de Tortosa, vol. 79,1'01. 297v, acta del Consell de la vint-i-quatrena celebrat 
el 2.Y.1632: "[Que els edils escriguin rapidament als síndics a Corts] per a que, attesos los in
convenients y danys resulten, així a la present <;iutat com a tot lo Principat, de pendre asa ma 
la magestat del rey nostre senyor totes les salines de la present ciutat, procuren ab la Cort que 
la constitutió que parla que sa magestat no puga fer gavella de sals se declare y extenga, que 
no puga comprar salines ni fer gavella d'elles, y que, així mateix, se supplique a sa magestat 
tinga per bé en no effectuar les compres de les salines dels térmens de aquesta <;iutat y Iloch 
de Amposta y, quant sien fetes, renuntiar a elles, posant dissentiment a totes les coses de griltia 
mentres sa magestat no'ns concedeixca aquesta que és tant en benefici de aquesta ciutat y de tot 
lo Principat, [insert. margo sin. justificant-ho ab les rahons que ja dits síndichs, per haver sentidas 
tantja en lo Concell General, saben y los appareixeran convenients]". 

65.	 ACBEB, Correspondencia de Tortosa, vol. 16 (CR), carta de Miravall i Torres de 26.Y.1632: 
"En quant a les salines y sal, com també en tot lo demés, inseguirem y farem tot lo que vostres 
magnificencies nos manen, emperó per via de pensament nos pareix advertir si estaria en son 
Iloch suplicar a sa magestat que almenys los compradors y que traman la sal [h]ajen de pagar 
la impositió que la ciutat tindrii possada sobre dita sal, sens poder-se'n escussar ab lo nom de 
sa magestat. Serveixquen-se manar-[h]o considerar vostres magnificencies y manar-nos avissar." 
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frontjurisdiccional. 1 és que, mentre se celebra la Cort General, la Reial Au
diencia esta prorrogada, (66) pero el tribunal de la Batllia General esta activat. 
Assabentats que en aquest hi ha convocada una reunió relacionada amb les sa
lines de Tortosa, Miravall i Torres, de bracet amb Joan Pere Fontanella, hi van 
a informar; constaten que potser la posició de la ciutat de l'Ebre no ha estat 
ben portada i que, respecte a les salines posseides pe! rei des de temps enrere, 
no hi ha res a demanar; si de cas, call1uitar per les de nova adquisició, si s'es
cau per la via de greuge, per no haver-se tractat degudament per la viajudici
al intentada.(67) En aquest frontjurisdiccional, els advocats-síndics, avalats per 
l'equip jurídic de Tortosa a Barcelona, alerten o prevenen dels mecanismes de 
constrenyiment que pot activar la Batllia General i la manera de neutralitzar
los, (68) s' embranquen en un procés de negociació a la recerca d'una conciliació 
d'interessos, aporten raons addicionals al debat amb els ministres regis -per 

66.	 Ens n'informen de forma recurrent els síndics Miravall i Torres el2.VI.l632, el síndic que ordi
nariament guia els plets tortosins a Barcelona Gabriel Martí Burgues el 9.VI, novament Miravall 
i Torres el l6.VI o Miraval1 tot sol el 29.IX.1632: "Estant la porrogació de la Real Audiencia, no·s 
pot tractar causa alguna, plenaria ni summaria~, 

67.	 Ibídem, carta de Miraval1 i Torres de 9.VI.l632: "En lo negoci de la impositió de la sal, se [h] 
avia fet assí una terrible informatió ab indignatió contra de la c;iutat, informant misser Rius, 
procurador real, y, tenint-ho entes, y que se juntava lo tribunal de la Baulia ab alguns doetors 
del civil, acudírem a informar per part de la c;iutat lo senyor Fontanella y nasal tres dos a tota la 
junta, en un aposiento dins de est convent de Sant Francisco, a on<t> deduírem llargament tant 
del dret com del fet, y després, ab medis de persones honrrades, [h]avem procurat de persuadir 
la iustificatió deis procehiments de vostres magnificencies, y, al que entenem, se fara resolutió 
que a sa magestat o sos administradors no se li pot fer contradictió en que no puga traurer les 
sals de ses salines antigues, di tes del rey de les novenes, per [h]aver-[h]i sententia real de per 
mitg y consentida la executió, empero, quant a les sals de les noves salines, que ha de constar 
corn són del rey y que se n'ha de aguardar encara provisió y sententia, y per a d'ac;o [h]an de
manat a Gabriel Martí aquestos senyors lo trellat de la causa, y nosaltres nos [h] avem fet portar 
la articulata y exhibitió de actes que se ha possat en la causa de suplicasió, per poder-ne estar un 
poch al cap, y, així, lo senyor Fontanella, com Gabriel Martí y nosaltres, restam ab cuidado del 
que sera y en quant podrern penetrar-lo. Gabriel Martí ha portat al senyor }'ontanel1a lo proC;és 
de la introductió de la causa de les salines ara novament, on<t> apar ab actes de la t,:itatió y 
inhibitió y corn no volgueren adrnctrer lo report, y, així, se preparara lo greuge se ha de possar 
o lo que més aconsellara convenir. No seria inconvenient enviar les requestes que han donat a 
l'administrador salvant les salines del rey y novenes, perque no sabem les [h]ajen enviades ni al 
senyor Fontanella ni [a] Martí." Aquest retret final ens sembla senzillament deliciÓs. 

68.	 Ibídem, netra de Miravan i Torres de 4.VII.1632: "La Batllia General, perque no pot fer causes 
criminals, acostuma fer mandatos penals, com crehem que ne [h]auran fet a aqueixa t,:iutat, per 
a que, o no cobre la irnpositió, o per a que no destorbe los ciirregs y despaitgs de les sals de sa 
magestat, y, si acas lo procurador fiscal de la Ballia pretén que se ha contravingut al mandato, 
envia offieials per a rebrer inforrnatió de la contraventió, corn ara se ha vist, y pareixent en son 
tribunal que consta de sa intentió, proveheixen executió per la pena sens citatió de la part, y 
com fiscus litigat manll p1Jma no [h]y ha altre remey, sinó suplicar-he al Real Consen, pero la 
executió resta feta. Per a evitar tot asso, nos pareix, yaixí [h]o aconsella misser Fontanella, que 
en la Ballia se done una escriptura deduint tates les rahons que fan per la iusticia de la c;iutat, 
almenys per a evitar la pena, lo que paria aprofitar, iuntament ab lo que se ha representat als 
senyors tractadors, y tarnhé deduirem la liuis pendentia o introductió de causa que sobre at,:ó 
té feta la ciutat. ~ 
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exemple explicant-Ios que Tortosa només pretén cobrar la corona en concepte 
de sal si aquesta la vol per mercadejar(69)-, etc. 

EIs dirigents de la ciutat de l'Ebre, mentrestant, malden per redirigir 
l'atenció deIs seus delegats cap al marc estrictament de les Corts, aturades.(7ü) 
Per acontentar-Ios, Miravall i Torres executen l'encarrec rebut i reiterat d'actu
ar per via de justícia; ho fan tant a través de demanar que es declari i s'amplil 
el text de la constitució 7/1283 com de sol· licitar un nou precepte, en el qual, 
atesa la conjuntura política, ningú sembla fixar-se. (71) 

La via del dissentiment també suscita diferencies de criterio L'opció pre
ferida pels síndics Miravall i Torres, després de consultar-ho amb Fontanella, 
Millet i altres advocats, és prou habil: presentar en nom de Tortosa un dissen
timent a tots els actes de gracia de les Corts sense especificar-ne el fonament, 
per evitar que la monarquia sotmeti el tal dissentiment a un iuditium in Curia 
massa facil de perdre. (72) En comunicar aquesta prioritat o estrategia, els de
legats tortosins empren una fórmula tan dura com eloqüent. Per prevenir les 
crítiques o dubtes deIs seus principals. Per exigir confian<;:a. Per recordar que 

69.	 Vegeu, a tall d'exemple, les cartes de Miravall i Torres de 9 i 14.Yn.1632, d'on traiem aquest 
pariigraf: "Diuen també que lo rey no ha de pagar perque la sal, encara que comprada, és feta 
ja Patrimoni Real, lo qual és líbero de qualsevol impositió, y nosaltres diem y responem que 
seria així si la sal restava en lo patrimoni real, pero que, fent-ne venda y negotiatió, lo fisch ni la 
Iglésia no són exemps de la impositió." 

70.	 En les notes 79-81 certifiquem la riipida degradació deIs treballs de la Cort General de 1632. 
71.	 ACBEB, Correspondencia de Tortosa, vol. 16 (CR), carta de Miravall i Torres de 9.VI.1632: "En 

los brac;:os, no sabem que se [h]aja parlat cosa aserca de sals de sa magestat, si bé nosaltres ne 
[h]avem donat capítol y advertiment als constitutioners, y no se ha vist encara ni·ns han tornat 
resposta, tenim molt ben preparats los amichs deis brac;:os." El 16.VI.1632, reprodueixen la 
informació: "En lo memorial que donarem a lajunta deIs constitutioners ya [h]y ha capítol en 
que demanam que se amplie la constitutió que parla de gavelles de sals y que sa magestat no 
puga comprar salines, y, si·n té fe tes compres, se anul·len y rescindeixquen, no sabem lo que 
hi respondran, perque tampoch no·s iunten estos senyors." La insistencia deIs seus principals 
porta els síndics a repetir-se -i a demanar confianc;:a- el 23.VI.1632: "Quant a la gavella de sals, 
ne [h]avem demanat ampliatió de constitutió o nova constitutió, y per a que no passe avant la 
compra de les salines, y, com no·sjunten de propossit, no sabem la resolutió, ya·n tenim prou 
cuidado, y, així, de res del que·ns han escrit no·n tinguen pena." 

72.	 Ibídem, carta de Miravall i Torres de 16.VI.1632: "Asserca del dissentiment per causa de les sals, 
[h]avem conferit una y altra vegada ab los advocats, sens pagar consulta, y ab altres doctors 
priitichs, y se ha pres resolutió que lo dissentiment se fassa tant solament ab aquestes paraules: 
'Los doctors micers Pere Joan Miravall y Luís Torres, syndichs de la c;:iutat de Tortosa, possen 
dissentiment a totes les coses y actes de griitia de la present Cort, volent que est dissentiment sia 
reportat als altres brac;:os', lo que esta ja fet y reportat als brac;:os, sens dir altra cosa, y la rahó és 
perque si specificavem que·s posa perque sa magestat ha tractat de comprar salines en lo terme 
de Tortosa, etc. és cert que se declararia per jutjes que no procedeix ni impedeix dit dissenti 
ment, per·c;:o que no·s pot impedir a sa magestat que no contracte, compra y vena, y, restant 
lo dissentiment de la manera que diem, se pot esforc;:ar ab los tractadors dita pretensió o altra 
qualsevol que·n tingam, responent que consentir a cosa de griitia és voluntari y que no tenim 
orde per a consentir-[h]i, y asso en cas que no·ns fassen exprimir les causes, que alesoresja seria 
pas més difficultós." 
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ningú esta en disposició de guanyar la partida des de Tortosa estant, on no es 
coneixen totes les cartes de la baralla: 

Creguen vostres magnificencies que estam advertits per a tot lo que sia ser
vei y benefici de nostra <;:iutat, sinó que, com aquí no estan al peu de la obra, se 
faciliten molt les coses, y no saben tot lo que passa, estiguen certs que, quant 
[h]y [h]aura occasió, no la perdrem ni deixarem passar. 

Als edils de Tortosa versemblantment no els conven<;: aixo de no declarar 
el dissentiment, cosa que obliga Miravall i Torres a recordar-ne el perque i que 
no ha estat una idea només d'el1s, sinó fruit d'una consulta amb els advocats 
de Barcelona; contrariats, s'ofereixen, si de cas, a explicar verbalment la causa 
del tal dissentiment als tractadors regis. (73) Sobta la incomprensió deIs edils tor
tosins, puix és una evidencia que al cap i casal els juristes i els síndics estudien 
molt detingudament la materia i els seus fonaments jurídics. (74) EIs esdeveni
ments demostraran el seu bon criteri: l'explicació del sentit del dissentiment 
tardara a tenir conseqüencies, (75) pero quan arribin seran nefastes per als in
teressos de Tortosa, cosa que Miravall referid sense poder ocultar una certa 
satisfacció. (76) Aviat es trobara aquest camí blocat, sense horitzó, i constatara la 
inviabilitat d'una sortida alternativa a lajurisdiccional, a menys que es reactivi 
la Cort General, en el qual cas el síndic encara es veuria amb forees per temp
tar alguna via (de greuges?) davant la monarquia, si calgués amb el suport del 
bra<;: reia!. (77) 

73.	 Ibídem, carta de Miravall i Torres de 28.VIl.1632: "Lo dissentiment que possarem en dies passats 
per a conseguir lo effecte que pretén la ciutat en la imposició de les sals y salines fonch a consell 
deis advocats, y ara, consultant-Ios la carta de vostres magnificencies de 24 del corrent, diuen 
y se han firmat que no convé declarar-lo més per les rahons que allí possen, ab tot, gustant-ne 
vostres magnificencies, se seguira tat lo que manaran, y, en particular, si apareixera que lo que 
[h]auriem de dir en declaratió del dissentiment gustaran que de paraula se diga als tractadors, 
per a que entenguen bé la intentió de la c;iutat y per a que no·s queixen al apretar." 

74.	 Ho certifiquen, entre d'altres, dues cartes de PereJoan Miravall de 17.VIlI.1632 ide 25.vllI.1632: 
ibídem. 

75.	 Ibídem, carta de Miravall de 17.VIII.1632: "Fins avuy no [h]a fet sentimcnt lo nostre dissenti
mento Si bé agrada al bras real, los altres no·n parlen y los tractadors callen." 

76.	 Ibídem, carta de Miravall de 24.VIlI.1632: "Molt bé saben los senyors tractadors lo dissentiment 
sobre la sal, y, perque me'n donaren matraca quant lo declarí, fonch forc;at mostrar-los lo orde 
de vostres magnifiáncies, y, si bé no·l miraren, yo esfon;í la delliberació de la ciutat y les rahons 
y causes, ab tot, aniré entrometent per a que de nou ne parlen, baix y dalt, encara que los trac
tadors castellans no baixen ni se'n curen, puix esta parada la Cort." 

77.	 Ibídem, carta de Miravall de 3.IX.1632: "Encara que sempre procure de entrometre lo dissen
timent per les salines, pero no puc acabar que se stime, y quan<t> ne parle en particular se'm 
refereixen a la iusticia, que altrament no obrara lo que desijam, pero que ab ella, quant a la 
impositió, se tindria animo per a aiudar-nos, pero en térmens de sals lo fet no [h]y ha authoritat 
ni valor. Ab asso, [h]e pregat a misser Millet, que té lo procés, que mire los fonament~ de la 
sentencia y si tenen cabal satisfactió amb la producta que se ha fet en la causa de supplicació. [H] 
a promes fer-ho prest, y després faré que [h]u mire misser Fontanella, y yo ab ells ho conferiré 
y esforc;aré, per a que no vingam a punt cru. [oo.] Havíem pensat que se scrigués asa magestat, o 
assí que se supplids, que és lo mateix puix tot se consulta, pero com alla se troba don Francisco 
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I

IV.3) El descontentaInent deis síndics de Tortosa arran de la querella de 
les insaculacions 

És important tenir en compte el context en que se situa la informació 
que hem aportat fins aquí: el d'una reunió política aviat enverinada per les 
controversies de diferent naturalesa entre els seus participants, particularment 
pel protestadíssim impediment a que els consellers de Barcelona romanguin 
amb el cap cobert davant del rei i els seus familiars directes. (7S) EIs treballs de 
la Cort General es van paralitzant progressivament, les comissions sectorials no 
es reuneixen, (79) acte seguit es pateix un deficit d'impuls i d'autoritat del fragil 
president substitut, (SO) i també s'acaba traslladant la inactivitat als brac,:os. (SI) 
L'anim i la determinació dels síndics de Tortosa va minvant a mesura que l'as
semblea es deteriora, sobretot a partir del conflicte de les insaculacions a les 
bosses de la Diputació del General,(S2) en el qual PereJoan Miravall i Uuís Tor

de Castellví, principal executor. y no [h]y haura qui replique, seria pijor, y així convé veure si 
tindrien iustificades les queixes. Vostres merces manen lo que més convinga, que assí ya fas yo 
tot lo que puc, y, quan<t> correga lo negoci, ne parlaré y supplicaré en lo bras com de causa 
comuna." 

78.	 EI8.VI.1632, seguint una deliberació del Consell de Cent del dia precedent, els síndics del cap 
i casal posen dissentiment a tots els actes de la Cort mentre no se'ls reconegui el dret de cober
tura que creuen adquirit i altres qüestions. La controversia havia esclatat de Jacto el 26.v.1632, i 
tindra una llarga durada, com comprovarem inJra. S'hi recreaJ. H. ELLIOTT, La rroolta catala
na, p. 264 i s. 

79.	 ACBEB, Correspondencia de Tortosa, vol. 16 (CR), en dues cartes de 16 i 23.VI.1632, Miravall 
i Torres refereixen que els constitucioners no es reuneixen; el16.VI també diuen que els pro
veldors de greuges "no·s junten per occasió de aquestos desbarats y dissentiments" i, el 23.VI, 
especulen sobre el que faran "si mai es reuneix la junta de greuges"; la resta d'organs de les 
Corts no queden pas millor parades: "Tot esta rebolt y ninguna junta té sossego". Cal no con
fondre aquesta crisi conjuntural de les comissions sectorials o especialitzades I'any 1632 amb la 
seva erisi estructural que hem defensat aJ. CAPDEFERRO, "Sessions plenaries versus comissions 
de treball a les Corts catalanes del segle XVII", dins de R. FERRERO i L. GUIA (ed.), Corts i Par
laments de la Corona d'Aragó. Unes institucions emblematiques en una monarquia composta, Valencia, 
PUY, 2008, p. 307-327. 

80.	 ACBEB, Correspondencia de Tortosa, vol. 16 (CR), carta de Miravall i Torres de 30.VI.1632: 
"Lo sereníssim senyor cardenal ha vuit o nou dies que esta mal en lo lIit ab febre contínua y 
reprehensions que diuhen tercianes dobles [... ] gracies a Déu que alr y [a]vui [h]avem tingut 
relatió de millora. [... ] Servir-se ha Déu que cobre complida salut, com [h]avem menester." 

81.	 Ibídem, carta de Miravall i Torres de 18.VlI.l632: "Lo dissentiment de la c;iutat de Barcelona 
continua, per molts agravis pretén, y, si bé té un embaixador en Madrid, no coneixem que haja 
de tenir la cossa dulc;ura tant prest, y, encara que los brac;os procuren remeis y los pensen y 
discorren, empero no·s troben effectius, y així tots estam parats y sens fer res". El to és molt més 
dur ibidem en una lIetra de Miravall de 17.VlII.1632: "Vuy són deu dies que no se són iuntats los 
brassos per coses de Cort, sinó que acudim tots allí, almenys los reals, aguardant lo Sperit Sant, 
pero sens fer res, passant les hores com podem. Sois lo bras ecclesiastich se occupa en lo nou 
cuydado que té per la gracia o subsidi deis sis-cents mil ducats, Déu nos encamine." 

82.	 De fet, es superposen diferents nivells de conflicte: 1) entre les institucions de la terra i les del 
rei; 2) entre la Diputació del General i els tres estaments constitults en Cort, els seus delegants 
originaris -sobre la indocilitat creixent de la Diputació respecte deIs seus delegants,J. CAPDE
FERRO, "Attes los dits diputats no eran sinó procuradors... : Relacions entre els brac;os i la Diputació 
del General durant la celebració de les Corts catalanes de 1599", Ivs Fvgit 10-11 (2001-02), p. 
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res se sentiran, amb raó o sense, desautoritzats i tractats indignament pels seus 
principals -la parten<;a de Torres de Barcelona, que tindra lloc poc després del 
final d'aquest conflicte, podria haver tingut més motius que els estrictament 
medics. 

Les maniobres per controlar l'ingrés de noves persones als llibres de l'ani
ma de la Diputació es fan més i més visibles a mesura que avan<;a el mes de 
juny de 1632(83) i s'acosta la data determinant del 15 de juliol. El 5 de juliol 
els dirigents de Tortosa són advertits, en una corÍmnicació gens innocent del 
seu conciutada i magistrat del Reial ConsellJeroni Astor, de dues qüestions: la 
primera, que els tres bra<;os estan decidits a monopolitzar les insaculacions, en 
detriment deIs diputats, sense tenir permís de l'infant cardenal i sense aten
dencia al blocatge que comporten els dissentiments que tenen parada la Cort; 
la segona, que els síndics del bra<; reial estan conxorxats per repartir-se entre 
ells les places vacants de les bosses de la Diputació, i no faltaran municipis, com 
Barcelona, que donin instruccions estrictes per evitar tal feto (84) Als edils torto

849-870-; 3) com veurem tot seguit, entre algunes persones jurídiques que participen a les 
Corts i els seus delegats. Qui vulgui resseguir aquest sorollós enrenou coral a través de les actes 
generals de Corts, pot adree;:ar-se a ACA, Generalitat, N-1058a) (procés del B. M.), fol. 541r i 
s., i sobretot al voll058b); també pot estudiar-lo a través d'un bon plec d'impresos, a mig camí 
entre I'al·legació jurídica i el memorial polític, estudiats prolixament i amb l'habitual rigor i 
aparell crític per J. RIBALTA, "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)", Historia, Instituciones, Docu
mentos 20 (1993), p. 403-471. 

83.	 ACBEB, Correspondencia de Tortosa, vol. 16 (CR), el 23.VI.1632 els síndics Miravall i Torres in
formen els seus principals dels rumors sobre les intencions deis diputatB de cara a l'adjudicació 
deis llocs vacants de Tortosa, i es comprometen a executar la directriu que han rebut d 'impedir
los l'exercici de tal acte de discrecionalitat: "Seguns diuen que en aquest trieni se són portats 
los diputats v oidors, és de creurer que·s tentara de ensecular a Sentís de Ames y Torroda de 
Cherta, y així se publica, pero quan<t> en la Diputatió sera tem[p]s de fer la enseculatió, farem 
lo contrari possiblc, per ésser cosa tan iusta lo que vostres magnificencies [h]an manat escriu
re'ns, y ne restam advertits, si bé tindrem molts contraris per lo favor se acostara als dits." Ibldem, 
el 30.V! els síndics refereixen la impaciencia que hi havia entre eIs dirigents de la institució 
provincial per rebre alguna notícia deis edils tortosins: "[H]avem donat la carta per als senyors 
diputats, y pensam que la [h]auran rebuda en gust, per'e;:o que ha dos o tres dies que alguns of
ficials de aquella casa nos demanaven si [h]y [h]avia cartes de Tortosa." Malauradament, l'ACA 
gairebé no conserva correspondencia rebuda comuna de la Diputació moderna. 

84.	 "Los brac;os d'estes Corts han fet le tres ordenant y manant als diputats no ensaculen ni pro
veescan los lochs vagants y officis ab motiu que toca a eHl]s, si bé en asso [h]y [h]a [h]agut 
dificultats, per preténdrer que sens decret del senyor infant cardenal no [h]u poden fer los 
brae;:os, y que, [h]avent-hi disentiment en tots actes y per part d'esta ciutat no·s poden fer estos. 
Los advocats dels brae;:os han dat son vot que los brae;:os soIs [h]o poden fer sens dit dccret y que 
no obsta dit disentiment ne altros forsan posadors, per ser negoci tocant a la administratió de la 
Diputatió. Sobre cst últim capítol [h]y [h]a grans díhcultats y moltes contradiccions en lo brae;: 
militar, de manera que fins ara no [h]y [h]a cosa segura. [... ] En lo repartir los loes y si·s trauran 
tots a sorts o a vost (sic, vots), poden [h]aver[-hi] grans dabats. Lo temps és curt [... ] ningú pot 
asegurar en lo que pasara. Si ensacuIen, és cert que los síndics del brae;: real se ajudaran los uns 
als altros. Si vostres merces tenen algun pensament [... ] [poden fer manar] a sos síndichs que, 
pels tres lochs reals que vag[u]en, anomenen los que vos tres merces los ordenaran o, tocant a 
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sins aquestes alertes interessades no els agafen pas desprevinguts. No en va, ja 
han temptejat la materia amb el seu advocatJoan Pere Fontanella i n'han re
but un valuós consell: enviar aPere Joan Miravall i a Lluís Torres, directament 
o a través d'una tercera persona de confian<,;:a, una nomina inapel·lable dels 
homes que voldran veure insaculats. (85) Amb aquest dictamen, l'advocat olotí 
s'haura posicionat a favor de la concepció més estricta possible del mandat 
imperatiu i haura privat del més mínim suport els desigos dels també juristes 
Miravall i Torres. (86) Uns síndics que defensaran l'autonomia en aquesta mate
ria respecte dels seus principals amb quatre grans arguments: a) el compara
tiu, amb altres persones jurídiques convocades a Corts que presumiblement 
sí haurien delegat als seus representants les decisions tocants a la insaculació; 
b) un de jurídic, basat en una literalitat interessada dels capítols de Cort i una 
interpretació consegüent; c) el de l'honor, és a dir, el deshonor que els repor
tara veure's privats, ells exclusivament, com si fossin indignes de la confian<,;:a 
de Tortosa, d'una facultat que arreu deIs bra<,;:os se'ls suposa; d) el de la relativa 
insignifican<,;:a de la discrecionalitat anhelada, ates que soIs representara el pri
mer graó d'un procés molt més complex i amb altres intervinents. (87) Entre les 

el[l]s la son o a altros cosíndics, que ab negotiatió qu·el[l]s poden fer, no·ls levaran a el[l]s los 
locs de aquí, així com los altros síndics faran lo mateix deIs seus. La ciutat de Barcelonaja no 
dubta que, per medi y orde de la vint-i-quatrena, los ordenara y dira los que el[l]s [h]auran de 
nomenar, penso que les al tres universitats faran lo mateix. Asso dic com a pensament dubitative." 

85.	 Ibídem, carta de 4.VII.1632 de Joan Pere Fontanella: "He rebut la de vostres magnificencies y vist 
lo que·m scriuen acerca de les ensiculations, en les quals lo que puc dir fins assí és que, no obs
tant lo temps se acerca tant, no [h]y ha cosa certa resolta del modo com se ha de ensicular, ni 
tampoc si se ensiculara per los brassos, perque cada <h>u ho entén de sa manera, pero poria la 
ciutat, perque no [h]y [h]auria temps, des de ara scriure a sos síndichs que en los llochs que·ls 
tocaran ensiculen a talis y talis, o, altrament, procuren sien ensiculats, o si no volien declarar-se 
tan prest, enviar una carta a un confident perque los la presentas en ser la ocasió." 

86.	 EIs desigos d'autonomia dels síndics en la insaculació podien ser en benefici de tercers o tam
bé propio Ho deduim del llibre de l'anima de la Diputació del General -ACA, Generalitat, 
G-82/2-, fol. 388-399 (places de diputat reial de Tonosa) i 498-508 (places d'oidor reial de 
Tonosa). Concretament, al fol. 501 aprenem que Pere Joan Miravall no tindria cap presencia 
en el valuós llibre fins al 15.Y.1640, en una pla¡;:a d'oidor reial que perdria el 3,XI del mateix 
any com a castig a l'alineació de la ciutat de l'Ebre amb la corona deIs Habsburg. Al fol. 503 
veiem que L1uís Torres sí estava insaculat com a potencial oidor des deI15.Y.1625 -seria tret de 
la bossa el15.Y.1640 per mort-; el 1632, per tant, hauria pogut anhelar ser promocionat a una 
pla¡;:a de diputat. 

87.	 ACBEB, Correspondencia de Tonosa, vol. 16 (CR), carta de 7.VII.1632 de Miravall i Torres: "Y 
és cosa certa que tots los s}'ndichs ecclesiastichs y reals tenen per cosa segura que·ls tocaria la 
enseculatió, perque alguna que se'n féu en lo any 1585 en Mon¡;:ó fou ab pretextu que servien 
actualment a la Con, y, [h]avent-nos informat de s}'ndichs ecclesiastichs y seculars, no trobam 
que algun capítol o universitat se entrometa de la enseculatió, y en particular los s}'ndichs de 
Barcelona, que són sinch y vaquen soIs dos llochs reals, diuen que no tenen cosa lligada de pan 
de la vint-i-quatrena, sinó que estan líberos de fer-Ia a son gust, y asso és la pura veritat, y per
¡;:o nos causa un gran desconsuelo que aqueixa ¡;:iutat se vulla entrometrer, segons lo correu y 
consulta que se féu assí, de la enseculatió, essent així que, per capítols de Con, soIs toca a les 
universitats fer memorial de les persones que tenen per habils, restant la demés dispositió als 
senyors diputats o a les persones que en son lloch [h]an de fer la enseculatió, que ara diem que 
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justificacions de Miravall i Torres, llegim aquesta frase: "Per capítols de Cort, 
sols toca a les universitats fer memorial de les persones que tenen per habils, 
restant la demés dispositió als senyors diputats o a les persones que en son 
lloch [h]an de fer la enseculatió, que ara diem que és la Cort." Amb ella, els 
delegats de Tortosa, en el marc d'aquesta tensió per la facultat de decidir la no
mina de persones a insacular a la Diputació, s'hauran presentat com a investits 
d'una condició o naturalesa de parlamentaris, en la qual prevalla pertinen~a 

a un cos polític autonom i es dilueix el vigor de les instruccions deIs delegants. 
La fórmula és interessada i conjuntural, pero no per aixo negligible. 

Finalment, els dirigents de Tortosa sortiran airosos d'aquest estira-i-arron
sao EIs síndics acceptaran obeir les directrius deIs seus principals, si bé amb 
molta amargor i recordant la insignifican~a de llurs dues veus enmig de qua
ranta-cinc, totes elles amb interessos al darrere. (88) De fet, la controversia haura 
resultat es teril, perque a la practica es procedira afer l' extracció a sort dels 
dirigents de la Diputació per al nou trienni sense cap insaculació previa -Mira
vall i Torres se'n deuran alegrar secretament: ells hauran perdut una parcel.la 
de poder, pero els seus delegants també. (89) 

A partir del mes d'agost de 1632, l'ensopiment de la Cort General s'enco
mana aPere Joan Miravall, romas a Barcelona com a únic síndic de Tortosa. 

és la Cort. Consideren vostres magnificencies que seria impossar-nos una gran tacha, y que no 
podríem pareixer davant persones ab semblant deseonfian¡;:a, [h]avent-nos fins avui portat tant 
finamem en les Corts y en serveis extraordinaris de la cintat, y [h]avent-nos assí tam honrrat 
com als que més per nostres honrrades acLions, ademés que en lo bras no tenim sinó dues 
veus, y les altres són quaranta-cinc, y quiseun deis syndichs és fill de sa mare, y no són facils de 
conduir, y menys en occasió que lo senyor compte de Montagut procura un lloch per a mossen 
Pere Tevert ab totes les veres del món, y altre de Tortosa fa fer billets als sYndichs. y encara diuen 
que lo senyor bisbe de Barcelona ne procura un alu'e, y, encara que nosaltres vullgam procurar 
enseculatió certa, sera batre en ferro fret y fer nota, no soIs en nosaltres pero en la <;iutat, y vos
tres magnificencies perdonen del que diem, perque acudim així a nostra obligació, y mereixem 
que vostres magnificencies nos honrren, que lo mateix [h]aguérem dit si ans nos [h]aguessen 
fet merce de manar-nos-ho y consultar-nas-ha, y, si sa alteza té 1I0chs, ne té offert un <lIoch> [a] 
Herónyn Torres." 

88.	 Ibídem, carta de Miravall i Torres de 14.YU.1632: "Tenim entesa la delliberatió del Consell aserca 
de les enseculalions, y, en quant estara en nostra ma, se possara en eixecutió, si bé trahent-se a 
sort no la lenim segura, y los bra<;os van encaminats que ninguna universitat tinga més de un 
albarra, y, si va a veus y vots, poch podrem dos contra quaranta-cinc, y, ab lot, som vui dimecres 
a sinch [h] ores de vesprada y no se sab qui ha de fer la enseculatió. Lo que per assí ha passat en 
orde a dita delliberatió escriuran o referiran les persones que són vingudes y són inleressades, 
que a nosaltres, encara que tant obedients com interessats, no·ns esta bé referir-[h]o, no eh] 
avent-se donat semblant instructió a altres syndichs, y que los canselis se [h]ajen partit lo que to
cava a tata la universitat, si ya no era deis syndichs que entrevenen en los demés actes de Cort," 

89.	 Ibídem, carta de Miravall i Torres de lS.Yn.1632: "Fins avui diumen~e no se ha fet la enseculasió, 
y entenem que no·s fara per occasió que sa alteza ha pretes donar consentiment o licencia per 
a fer-la y los estaments no la valen acceplar, ans bé la [h]an proleslada, y així és crehible que la 
extractió se fara ab sois los que estan [a]vui dins les bosses, per a la qual extractió, y per a que 
los senyors diputats no enseculassen, estan contínuament divuil persones (per los bra<;os) y los 
advocats dins de la cassa de la Diputatió. Déu nos done bona pau y la extractió per a son servei," 
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Exerceix com a cronista puntual i viu amb gran contrarietat la vehemencia tant 
de l'aparell reial com de Barcelona en relació amb la disputa sobre la cobertu
ra dels consellers; el cap i casal no vol aixecar els seus dissentiments, els minis
tres regis no volen que se substanciin a través d'un iuditium in Curia. (90) Miravall 
refereix contristat comja ningú intenta intercedir per conciliar les parts. (91) Ell, 
ates que al bral; reial no hi ha activitat, es veu reduit a fer de dinamitzador de 
les causes que la ciutat de l'Ebre té obertes als tribunals barcelonins. Trafica 
tot sol amb paperassa amunt i avall i s'irrita per la sobreocupació i la lentitud 
dels advocats aconduits pel seu municipi.(92) Uns advocats que, per acabar-ho 
d'arrodonir, deuen estar de prou mal humor, puix Tortosa els deu diners des 
de fa temps. (93) 

A desgrat de la grisor de l'ambient polític, al tram final de les sessions de 
Corts Pere Joan Miravall encara dóna algunes mostres de la vivacitat, la deter
minació i l'autonomia de criteri que l'han caracteritzat. Per exemple, demana 
una reflexió serena als dirigents de Tortosa sobre els danys que es poden seguir 
del fracas de l'assemblea -amb l'objectiu declarat que accedeixin, si l'infant 
cardenal ho demana, a una remissió de la Cort General sota la seva candidatu
ra.(94) Una setmana més tard, tot i no veure-ho clar del tot, actua per mimetis
me respecte d'altres síndics en demanar una prórroga d'un mes de la llicencia 
d'absentar-se del seu cosíndic Lluís Torres.(95) 1 no es pot estar del luxe d'enviar 
una censura als seus principals perque han encomanat a gent poc qualificada 
la copia de documents -en que ha rebut relacionats amb greuges, que ja s'in

90.	 Ibídem, carta de Miravall de 8.IX.1632: "No sé lo que·n resultara, empero fins ara no porten 
camí les Corts de passar avant." El 22.IX escriu: "Fins ara no porta camí de al¡;:ar-se lo dissen
timent, encara que lo excel·lentíssm conde-duque ho [h]a scrit a la ciutat, pero dient-los sa 
pretensió és de gra¡;:ia, no·1 volen creure sinó que·s conega de iustícia. Serveixca's Déu que no 
se'n fa<;a sentiment y que per a l'esdevenidor no sia dany de tots." 

91.	 Ibídem, carta de 8'x.1632: "Los bra<;os, que ponderen com se deu insistir en la stimació deis 
dissentiments, ya callen y miren, y han deixat los camins que havien comensat de procurar ab 
Barcelona moderacíó y ab los tractadors per sa alteza que se nomenen iutges y altres medís. 
pero per uns ni per altres no són hoyts". 

92.	 Ibídem, post scriptum a la carta de Miravall de 1.IX.1632: "Sois per a iuntar los advocats, informar
los y cobrar (i. e. recuperar o aconseguir) los papers és menester més que un home". 

93.	 Ibídem, en la seva carta de 4.VIl.1632Joan Pere Fontanella havia recordat la quantitat que se li 
devia, quaranta-tres lliures. Miravall, els dies 1 i 3.IX.1632, reclama als seus principals que s'ei
xugui el deute. 

94.	 Ibídem, carta de Miravall de 13.X.1632: "Tots los s)Ílldichs concorden en que, demanant-se por
rogació en les Corts, ne aguardaran orde de ses universitats, y yo faré lo mateix de vos tres 
merces. Entretant, serveixquen-se considerar les rahons o danys de una part y altra." Cal tenir 
en compte que a mitjan maig els estaments havien accedit a habilitar el cardenal-infant com a 
president de la macroreunió política de forma limitada en el temps, com els propis Miravall i 
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tueix acabaran resultant inútils, hi havia coses incomprensibles i errades. (96) A 
principis de novembre, malgrat "los brassos pareix que celebren funeraries, 
com ya és del temps", Miravall demana una reacció rapida i satisfactoria als 
dirigents tortosins en relació amb la llulció d'un censal que afecta el comte de 
Santa Coloma i el magistrat Ramon Rubí de Marimon, dos homes que, com 
bé suggereix, des de l'aparell virregnal poden resultar útils al municipi en un 
futuro (97) Sobretot si les Corts fracassen, com aviat és veu que és el caso El nostre 
protagonista s'anticipa una mica als esdeveniments i, amb dues cartes succes
sives de novembre, (98) es declara llicenciat, sense esperar ordres de Tortosa. 
Fins i tot a l'hora de decidir-se a partir fa visible la fermesa del seu criteri: en 
adjectivar-se com a "cansat y podrit" dóna a entendre que no aportara res de 
bo a la dutat en cas d'haver de romandre a Barcelona, i amb el "és hora ya de 
amaynar en los gastos" converteix la seva resolució en irrefutable. 

v. Un balan~ i un compromís d'analisi comparada 

L'objecte de la nostra narració ha estat posar en evidencia símptomes que 
s'aprecien en les Corts catalanes de l'edat moderna de la flexibilitat del "man
dat imperatiu" que teoricament regeix les relacions entre un munidpi i els 
seus síndics. Aquest mandat, tret de quan s'utilitza com a eina de resistencia 
davant de tercers -l'aparell regi-, no es configura com quelcom unidirecci
onal, ans esta subjecte a contínues innovacions, fruit de la interacció entre 
delegants i delegats. Sobretot quan personalitat, la valua professional i la con

96.	 Ibídem: "Supplique a vostres merces que no fien (perdonen-me) deis que despachen los papers 
perque ordinariament han exprimentat semblants faltes, y moltes més si [h] u scriu un fadrí que 
fa la lIetra blanca, sens entendre lIatí ni lo que fa, com [h]e dit ab molts actes que se enviaren 
en orde al governador y al tres greuges, que no [h]y ha qui [h] u entenga o puga llegir [oo.]. Vuy 
deu córrer mal humor, pero dic veritat." 

97.	 Ibídem, carta de Miravall de 3.Xl.1632: "Aquestos senyors mereixen aquesta cortesia, y que co
neguen que vos tres merces gusten de condecendre a sa petició, que per lo temps pot tenir 
agrahiments y favors, havent-ne de menester tants les universitats que passen per les occasions 
que Tortosa." 

98.	 Ibídem. carta de Pere Joan Miravall de lOXl.1632: "Tinc per ¡;ert [.oo] que dins vuyt dies se 
porrogaran les Corts y podré acudir a servir a la eiutat y a vos tres merces, com desije. No sé 
com se fara, acomanem-ho a Déu. La Real Audiencia esta porrogada per a dilluns a 15, y, si se 
porroguen les Corts, se comensara afer negoci dimats. Ya donaré a Martí un memorial confor
me lo que sera assí, que és deIs negocis en que me han manato Vos tres merces serveixquen-se 
advertir-me'n si [h]y falta alguna cosa. y, per amor de Déu, no·m detinguan, perque ni seria 
iust y yo ne estich cansat y podrit, y és hora ya de amaynar en los gastos, si bé hi haura ne¡;essitat 
de solicitador, que altrament tot dormira com [h]e exprimentat." Ibídem, carta del mateix de 
17XI.1632: "Vuy entre tres y quatre hares després de migdia se són porrogades les Corts per a 
17 de dezembre proxim. [oo.] Se creu que porrogaran de mes en mes, de manera que los syn
dichs y demés resten lIissenciats y yo habil per a acudir a vostres merces. No sé quin dia sera per 
la gran falta que [h]y [h]a de mules". 
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sideració social dels síndics ho permet, com és el cas a Tortosa en les sessions 
de Corts de 1632. 

Sobre l'efecte que podria tenir aquesta flexibilitat i bidireccionalitat no 
podem oferir afirmacions concloents. En unes reunions marcades per l'agu
dització de l'absentisme regi -a ningú se li escapa la seva carrega política en 
augment, per acumulació d'assumptes pendents, ni els seus tempi progressiva
ment accelerats-, els síndics, amb l'argument inapeHable d'estar "al peu de la 
obra", podrien haver precipitat, en funció de 11ur tendencia i sensibilitat políti
ca, les Corts cap a algun d'aquests escenaris, alternatius o complementaris: a) 
una més agil penetració del decisionisme regi a Catalunya, si la corona hagués 
sabut implementar mecanismes de persuasió a gran escala; b) un increment 
del resistencialisme o deIs redits obtinguts de la monarquia, si en els brac;os 
s'hagués mantingut la cohesió i s'haguessin conduIt amb habilitat sistemes de 
pressió col·lectiva; c) un continu devessa11 de propostes sense ordre ni con
cert, si els síndics haguessin pres l'habit de desatendre les prioritats rebudes i 
s'haguessin mogut sobretot per mimetisme respecte dels seus col.legues; d) un 
model de parlamentarisme cada vegada més tecnificat, sostingut o mantingut 
sobre l'influent col·lectiu delsjuristes, etc. 

A través d'ulteriors recerques podrem afinar quines d'aquestes hipótesis 
semblarien prevaldre a la Catalunya del segle XVII, on la corona provocaria una 
crisi de la institució de la Cort General quan els tres estaments estaven millor 
preparats per aprofitar-ne el potencial. L'analisi de casos diferents al de Torto
sa ens sera de gran utilitat. Per exemple, de localitats representades per un sín
dic amb menys ascendent sobre els seus principals; de localitats situades més a 
prop de l'escenari de les Corts -on les comunicacions no patirien dilacions ni 
donarien l10c a improvisacions-; de localitats de menor dimensió, on mancaria 
una classe dirigent ben formada, en mesura de condicionar amb autoritat el 
parer d'un representant cada vegada més ben informat, etc. 

l
 
410 




