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Capítol 1

Realitats i contradiccions en el creixement
fiscal, patrimonial i jurisdiccional de la Diputació

En començar la nostra anàlisi, veurem com la Diputació del General o Generalitat de la segona
meitat del Cinccents experimentà un procés d'arrelament progressiu en el marc de l'economia i la
societat catalana de l'època, com a veritable administració fiscal de Catalunya. Tot i el caràcter
gairebé accidental de la seva creació el 1359 —a partir d'una comissió delegada de les Corts que
enllaçà amb la següent convocatòria, sense que aquesta continuïtat fos buscada— la seva
consolidació fou notable a partir de la primera dècada del segle XV com a instrument fiscal bàsic de
la comunitat —amb l'afegit d'ençà del 1413 de les tasques de vigilància constitucional— i aquesta
fou la tasca principal que continuava desenvolupant gairebé dos segles més tard, en temps de Felip
H. És aquest un motiu fonamental que porta a deslligar la naturalesa d'aquesta institució de la seva
continuadora contemporània. Durant el període que ens ocupa, la institució gaudí d'un notable
desenvolupament, tant pel que fa al gruix de la recaptació —que cal atemperar en el seu context
inflacionari— com al pes del seu patrimoni immoble arreu del país. Les pàgines següents miren
d'analitzar-lo.

La competència pels arrendaments de bolla i la gestió de les companyies privades
La funció fiscal de la Diputació començava cada trienni amb l'arrendament a particulars dels drets
de bolla de plom i segell de cera.2 El procés s'iniciava a mitjans de març amb la tramesa a les
Diputacions locals de la crida corresponent, per ordre del consistori general, que els trompetes

' M.T. FERRER MALLOL, "Els primers diputats de la Generalitat de Catalunya (1359-1412)", a Miquel Coll i Alentorn.
Miscel·lània d'homenatge en el seu vuitantè aniversari, Barcelona, 1984, p. 227.
La Diputació catalana (com la valenciana) s'encarregava també de publicar les ofertes d'^e"damentmd^re'S £'
General aragonesos, a petició dels seus homòlegs. Vegeu la petició d'inicis del 1593 a ADZ, Coria, "'"*" * ^
diputados del Reino de Aragón, 268, f. 64. Sobre els arrendaments aragonesos de les GeMral^*™*""™1"
sobre els Funes, arrendadors itre 1582 i 1600, proveïdors de vitualles a la ciutat de Saragossa , arrendadors també de
nombrosos drets senyorials entre 1557 i 1594 vegeu J.l. GÓMEZ ZORRAQUINO, La burguesía mercantil pp. 34, 62,
98-101, 261 i 26;I À^ïfc^athÏ, sobre la forma d'arrendament de le rendes del Reiai Patnmon, a Catalunya, vegeu,
B. HERNÁNDEZ, Aproximación a las estructuras..., pp. 93-95.

—99—

Capitol 1. Realitats i contradiccions en el creixement fiscal, patrimonial i jurisdiccional

locals publicaven primer a mitjans i novament a finals d'abril als prinicipals llocs de les seves
col·lectes. Els interessats a participar-hi es presentaven a Barcelona el 12 de maig, dia en el qual
s'iniciaven els encants. Els fraus al mateix moment de l'encant representaren un mal sovint
4

denunciat, tant pel General com per les autoritats municipals a les seves imposicions. Una crida
publicada poc abans de la celebració de l'arrendament del 1566 denuncià ja els qui "acostumen
tractar y fer algunes collusions vulgarment dites tapits, per frustrar los drets del General, perquè
los arrendaments de les bolles no valeguen lo que altrament, no fahent-se los dits tapits, valdrien".
Encara que desconeixem els mecanismes concrets de col·lusió el cert és que semblava produir-se
alguna mena d'acord entre els aspirants per tal d'aconseguir una contenció a la baixa dels preus
d'arrendament definitius. El 1578 el consistori decidí reforçar les mesures contra els tapits,
advertint que el mal progressava "de alguns triennis ensà". Es denuncià a aquells que donaven i
prenien diners per evitar l'alça dels preus, i encara després de tancats els arrendaments "no han
duptat per aquells donar o péndrer altres interès o quantitat de peccúnies que vulgarment se diu
tapit". Crides semblants es repetiren fins a finals de segle. Tot i aquests acords, en ocasions la
competència per obtenir els arrendaments era dura i les pressions damunt el consistori,
considerables. Les peripècies relacionades amb l'arrendament de la bolla de Manresa el 1590
palesen aquesta tensió. El velluter barceloní Pere Folch es féu amb l'encant en nom de Francesc
Montserrat per la quantitat de 5.100 lliures anuals, encara que després trigà més del compte a
assegurar-lo, tal i com era preceptiu. El consistori optà per empresonar-lo tot i que, segons
sembla, Folch no era ni molt menys l'únic que no havia proveït fermances suficients. L'oïdor
eclesiàstic d'aquell trienni, Ferran Fivaller, hagué de respondre durant la visita celebrada tres anys
després a l'acusació d'haver fet empresonar Folch a fi d'afavorir altres frustrats aspirants a
l'arrendament de la bolla manresana.

g
Un cop aconseguit l'arrendament en dura competència, calia gestionar-ne la recaptació. Aquells
qui havien obtingut l'encant oficial i havien estat enregistrats com a principals de l'arrendament
3

ACA, Generalitat, Lletres trameses, 780, f. 103; vegeu, per exemple, els encants d'arrendaments del 1581, als DGC, III,
p. 87. Sobre el procediment d'arrendament a Aragó, vegeu J.A. SESMA, Op. cit., pp. 108-113. J.M. CASTILLO considera
que el segle XVI es caracteritza per l'esforç de la Diputació valenciana per "aumentar ¡a transparencia de todo el
proceso de arriendó". El mateix autor fa relació dels drets i obligacions dels arrendataris ("EI sistema tributario del
Reino de Valencia durante el siglo XVI", a Estudis. Revista de historia moderna, 19 (1993), pp. I07-108 i 109-110).
El redrec del govern municipal perpinyanenc del 1573 limità als mateixos cònsols i els seus familiars directes "dir ni
fer dir en dites imposicions, ni tenir part en aquelles" a l'anomenada Dotzena de Sant Pere, encarregada dels encants
ÍACP, Llibre vert major, 112 EDT 1, f. 31 Iv).
ACA, Generalitat, Lletres trameses, 783, f. 109.
6
Qui hagués pagat o promès pagar hauria d'entregar la mateixa quantitat a la Diputació per dividir-la en dues parts,
una per l'acusador i una altra pel General, durant els tres anys que durarà l'arrendament. Qui hagi rebut els diners, haurà
de retornar-los i pagar a més 500 lliures (ACA, Generalitat, Lletres trameses, 794, ff. 143-144). Dos setmanes abans de
l'arrendament del 1581 el consistori farà publicar una nova crida contra "los tractes il·lícits vulgarment dits tapits",
que es fan "algunes vegades", crida repetida si més no el 1584, 1596 i 1598 (Ídem, 797, ff. 202v-204; 800, ff. 147-150;
812, ff. 96v-98v; i 815, ff. 133-134; i Deliberacions, 146, f. 606v; i 148, f. 732v).
El donzell vigatà Jaume Valls i altres persones anaven darrera aquell arrendament i per aconseguir-lo, segons sembla,
havien promès al dit Francesc Montserrat, 300 lliures per tal que Folch renunciés a mans dels qui Valls i els seus
nomenessin. Fivaller negà haver posat Folch a la presó a fi que renunciés, així com l'acusació d'haver cobrat per fer-ho,
amb el seu germà, l'assessor ordinari Jeroni Fivaller, "ans si tal entenguera los haguera fet castigar conforme a les
crides dels tapits quejo instí se fessen". No fou, però, l'últim intent de canvi de mans: Montserrat en féu partíceps un
fill del botiguer de comanda Jeroni Anglada, així com el mercader Miquel Àngel Salaven, amb una quarta part de
l'arrendament. Posteriorment, Anglada i Salavert el convenceren per obtenir tot l'arrendament i finalment Montserrat
es féu enrera en el darrer moment de la transacció (ACA, Generalitat, yisites del General, 8, ff. 254-255 i s.f).
La implicació dels arrendadors i fermancers —molts d'ells importants financers— en el sistema fiscal català del
Cinccents (tant pel que fa a la gestió dels drets del Patrimoni Reial com per a la fiscalitat del General), ha fet que B.
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—sovint simples testaferros— compartien les seves responsabilitats amb els fermancers que
havien respost de la seva solvència davant la Diputació del General i que n'esdevenien els
9
veritables gestors. Aquesta relació es concretava sovint en un protocol notarial de concòrdia, del
.
10
qual ens han pervingut alguns exemples esparsos entre la documentació notarial. Un d'aquests
documents, per exemple, relaciona a través de l'arrendament de la bolla gironina del 1569 a alguns
dels personatges clau d'aquest terç de segle en la història de la Diputació i de la política catalana a
les acaballes del regnat de Felip II. L'arrendador principal fou el cavaller Miquel Joan Pons i en
torn seu, un grup interestamental de familiars i deutes, en la seva major part vigatans —en bona
mesura, la parentel·la dels Granollacs, omnipresent a la gestió dels arrendaments encara a principis
dels Siscents, tot i les torbacions polítiques de la darrera dècada— , es repartiren les 14.501 lliures
que aquell havia ofert a l'encantament, en l'acte del qual els signats de la concòrdia apareixien ja
com a fermancers de l'arrendador principal (quadre 7).
A través de concòrdies semblants, els arrendadors principals reconeixien els seus fermances com a
partíceps tant en els guanys com en les pèrdues que es poguessin produir durant els tres anys de

HERNÁNDEZ defensi el concepte de "sistema fiscofmancieró", en el qual pretén abastar tant una valoració
quantitativa i descriptiva de les institucions fiscals com les seves relacions amb els estrats financer-mercantils del
país que les feien viables (Aproximación a las estructuras..., pp. 2 i 9).
Tal i com ha assenyalat E. SERRA ("Diputats locals i participació...", pp. 264-265). Pel que fa a l'extracció social i
l'origen geogràfic d'aquests arrendadors i fermancers agrupats en companyia, darrerament la historiografia ens ha
proporcionat diverses aportacions. A. GARCIA ESPUCHE ha afirmat que el 73% dels arrendadors del XVII eren
domiciliats a Barcelona (Op. cit., p. 304), mentre E. SERRA assenyala una proporció del 35% per al període 1570-1599.
B. HERNÁNDEZ aporta un percentatge semblant (61,4%) en el seu anàlisi de la procedència geogràfica dels arrendataris
del Patrimoni Reial entre 1540 i 1604, que explica en funció del "control oligopolista de estos arriendos por parte
de los sectores económicos más dinámicos de la ciudad de Barcelona" ("Política fiscal de Felipe II sobre Cataluña a
fines del siglo XVI", a J. MARTÍNEZ MILLÁN (dir.j. Felipe II (1527-1598). Europa y la Monarquía Católica, Editorial
Parteluz, Madrid, 1998, vol. 2, p. 384. Pel que fa a la distribució social dels arrendataris i fermancers de les rendes
reials, el mateix autor ha assenyalat que, per als anys 1518 i 1646, es repartien entre els actors del sector mercantil
(35,8 i 41,2 respectivament), oficis del tèxtil (9,8 i 5,2), noblesa (6,0 i 5,7), artesans (3,4 i 4,8), pagesos (3,4 i 3,2),
diversos (31,9 i 32,2) i sense dades. Sobre la seva organització comercial, afirma que només "se insinua la presencia
de compañías de arrendatarios" (Aproximación a las estructuras..., pp. 97-98 i 101-102). E. SERRA ha fet per als
arrendaments de bolla de la Diputació— una primera aproximació relativa al període 1570-1599, assenyalant que el
grup mercantil representava més d'un 43% pel valor dels arrendaments, el que feia dels mecanismes fiscals de la
Diputació "un sistema que tendiria a fer coincidir en bona part, i cada vegada més, contribuents i beneficiaris fiscals en
un complex equilibri ("Diputats locals i participació...", pp. 263-270). Darrerament, ha afinat en la descripció de la
l'evolució de la procedència social dels beneficiaris, considerant que les Corts del 1585 constituïren un abans i un
després: la seva legislació impulsà "un canvi de la base social de llurs arrendataris", atès que "l'exigència de fermances
sòlides i comprovades en consistori, abans de confirmar els arrendaments, va afavorir segurament el desplaçament de
nobles i cavallers per part de nous sectors mercantils" ("Constitucions i Redreç...", p. 180). En efecte, per al tombant
del 1600 aprecia la implicació creixent als arrendaments dels interessos socials lligats al comerç i a "sectors socials
nous, com els sorgits dels canvis de l'estructura pagesa i del sector menestral en transformació" ("Diputats locals i
participació...", p. 270).
A la Diputació aragonesa, els pagaments entre l'arrendador i administrador principal i els partíceps de l'encant eren
buidats als Registros de apocas del Reino de Aragón. Sobre les particularitats d'aquesta mena de contractes, pactes i
clàusules en general i sobre la pervivència d'aquestes concòrdies per la gestió d'arrendaments de bolla a la Catalunya
de finals del XVII, concentrades en grans companyies que s'encarreguen de la recaptació a tot el país conjuntament
—no col·lecta per col·lecta, com un segle abans—, vegeu 1. LOBATO, Compañías y negocios en la Cataluña
preindustrial, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1995, pp. 180-182, i "Práctica, forma i estilo de constituir compañías en
Barcelona según los protocolos notariales del seiscientos", a Estudis histories i documents dels Arxius de Protocols,
XIII (1995), pp. 195-200; i A. JORDÀ, Op. cit., pp. 169-171 i 179-203). La historiadora citada ha quantificat en un 7,3/o
el pes que les companyies dedicades als arrendaments de drets representen en el conjunt d'aquestes societats a la
Barcelona del Siscents. Peral cas aragonès, J.I. GÓMEZ ZORRAQUINO detectà als cinc arrendaments dels triennis
compresos entre el 1582 i 1594 l'existència de porcionistas que participen com a Catalunya de les despeses i els
posteriors beneficis de l'arrendament (La burgesia mercantil..., p. 99). Sobre la formació de companyies en
l'organització dels arrendaments de d'imposicions de la ciutat de Barcelona, J. DANT1, 'Oligarquia urbana i
hisenda...", pp. 355-357.
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gestió de l'arrendament. Tots ells hi participaven en la proporció acordada. Entre les despeses
comunes, es començava per comptar les dos mil lliures —tal vegada els famosos tapits que mira
d'evitar la Diputació— lliurades al donzell barceloní Enric Agullana "per que lexàs y renuncias al
dit senyor de Montclar lo susdit arrendament". Tot seguit, els arrendadors es repartien les feines
de gestió i control de la bolla d'acord amb les seves preferències estamentals, de forma que els
recursos i patrimonis senyorials es conjuminaven amb la capacitat tècnica dels mercaders relativa
a les transaccions i la comptabilitat. Els barons Miquel Joan Pons i Guerau d'Alentorn
s'encarregarien de proveir els tenallers i altres oficials de les taules de bolla a la ciutat i col·lecta de
Girona, situant-hi els seus deutes i homes de confiança, sense possibilitat d'intervenció per part
dels altres partíceps-arrendadors. De la gestió més pròpiament econòmica, en canvi, se
n'ocuparien els mercaders, en aquest cas els germans Bernardí i Francesc Granollacs, nebots del
senyor de Montclar, amb "lo càrrech y tota la administratió y regiment de tots los dinés que
entraran".

Quadre 7. Repartiment entre el principal i les fermances dels càrrecs i beneficis de
l'arrendament de la bolla de Girona (1569).
Particep

Condició

Miquel Joan Pons
Bernardí i Francesc Granollacs
Guerau Alentorn
Guerau Benet Llaudes
Gispert i Gaspar de Pons
Segimon Paratge
Alemany Descafilar

Cavaller
Mercaders
Militar
Mercader
Donzells
Donzell
Donzell

Total

Quantitat

%

6.000

4.201
1.600
1.000
700
500
500

41,4
29,0
11,0
6,9
4,8
3,4
3,4

14.501

100

Els Granollacs gaudirien igualment de plens poders a l'hora de negociar amb els diners recaptats a
través de lletres de canvi, compres de mercaderies o altres negocis, "ab les persones y ab lo interès
o guanyables que ells los apparexerà", sempre en profit general de la nova companyia establerta.
Bona part del negoci dels arrendaments, per tant, passava per disposar com a mitjancers d'un
apreciable volums de capitals, des del moment del pagament de la imposició al seu reintegrament a
la hisenda del General. Serien també els Granollacs els encarregats d'efectuar els pagaments finals a
la Diputació. Els dos germans es comprometeren a portar els llibres relatius a l'administració dels

"Cedint y transferint als sus dits partícips per les quantitats dessus specificades tots los drets y actions que en dit
arrendament li competien per lo nom de arrendador y com tenint lo dit arrendament", diuen les concòrdies (AHPB, Pere
Mambla, Plec d'escriptures soltes, 1569-1570, lligall 28). A la Diputació aragonesa els actes d'arrendament triennal
dels drets del General incloïen el compromís per part dels arrendadors d'invertir determinades quantitats en la
reparació dels ponts de les principals rutes del país (vegeu per al cas de la vila d'Escalona entre 1591 i 1593, ADZ,
Asistencias y pólizas de los señores diputados del Reino de Aragón, 267, s.f.).
Segons la mateixa concòrdia, el mercader barceloní Guillem Guirses havia finançat aquella primera despesa, a través
de la qual s'havia aconseguit mantenir per sota de les demandes del mercat, compensant segurament un possible
competidor interessat en el mateix arrendament. D'altra banda, aquell pagament de 2.000 lliures permet deduir que les
expectatives de guany previsibles al llarg del trienni eren prou elevades per compensar-lo amb escreix (Ídem, sf.).
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drets, de la qual haurien d'informar la resta de partíceps de la companyia —amb l'entrega del
resultat econòmic final— en el termini de sis mesos posterior a l'acabament del trienni. La
retribució de Bernardí i Francesc Granollacs restà a la lliure disposició de Miquel Joan Pons i don
Guerau d'Alentorn, de la mateixa forma que la de Miquel Granollacs, resident a Girona per fer-se
càrrec directe de la bolla. Finalment, atenent al fet que els Granollacs eren comissionats per
negociar amb els diners procedents de la bolla, calia que es comprometessin a assegurar totes les
robes i mercaderies que amb aquells diners fessin portar de qualsevol lloc "axí de Lió com altres".
Com veurem més endavant, aquesta integració dels Granollacs al lucratiu negoci fiscal derivat de la
recaptació dels impostos del General resultà del tot determinant en el posterior pes polític de la
família a finals de segle. Una altra concòrdia protagonitzada per Bernardí Granollacs gairebé trenta
anys més tard, a mitjans de juny del 1596, per a la gestió de la bolla de Perpinyà, mantenia la
mateixa estructura amb només algunes petites modificacions que tendien a clarificar encara més els
termes del contracte. D'una banda, tots els partíceps eren obligats a donar en el mateix acte de
concòrdia fermancers proporcionals a l'interès de cadascú, de l'altra, el salari per la gestió dels
llibres i els diners restava fixat en 50 lliures per a tot el trienni. En el cas de la bolla perpinyanesa
del 1596, Bernardí Granollacs i Miquel Teixidor, encarregats pròpiament de la gestió, foren
expressament autoritzats a negociar amb els diners recaptats a les fires de Lió, Castella, Piacenza,
València, Palerm "y per altres fires y parts del món", a importar robes i qualsevol altres
mercaderies, així com a actuar com a prestadors de botiguers "y altres qualsevol persones per
benefici y utilitat de dit arrendament".

La gestió privada de les companyies d'arrendament i l'obertura de botigues
Els préstecs d'aquests partíceps d'arrendaments a botiguers de teixits semblen generalitzats a finals
del nostre període i els permeten encara augmentar els ingressos derivats de la gestió de l'impost,
"beneficiar lo dit arrendament y fer més bolla". A més, sovint s'establí una relació preferent entre
els arrendataris dels drets de bolla i certs botiguers o mercaders locals per a la gestió simultània de
botigues de venda de talls o draps, sedes, merceria i altres mercaderies subjectes a la bolla, amb
14
l'afegitó per part dels mateixos botiguers de les tenalles locals. L'apèndix 2 presenta quinze
exemples corresponents als triennis 1593-1605 —protagonitzats pels cavallers-mercaders
vigatans Jaume Valls i Bernardí Granollacs, emparentats, com molts dels protagonistes d'aquestes
concòrdies— que ens mostren el funcionament d'aquestes companyies per a l'obertura de
13

AHPB, Esteve-Gilabert Bruniquer, Liber tercius capitulacionum, 1596-1598, lligall 15, s.f.).
A. GARCIA ESPUCHE ha documentat una primera botiga associada a un arrendament de bolla per al cas de
Vilarodona i la col·lecta de Vilafranca del Penedès el 1563 (Op. cit., p. 304). Una anàlisi de la importància de les
companyies comercials i de l'obertura de botigas de venda de productes tèxtils a l'Aragó del Cinccents (amb referència
als beneficis obtinguts), a J.I. GÓMEZ ZORRAQUINO, La burguesía mercantil..., pp. 123-131.
Així, per exemple, la filla del sastre barceloní Tomàs Escales, Magdalena havia casat amb el botiguer de teles Miquel
Teixidor: el 1599, Escales i Teixidor participaven conjuntament de l'arrendament de la bolla de Perpinyà, en
companyia de Bernardí Granollacs (vegeu apèndix 2 i AHPB, Francesc Caselles, Manual de testaments, 1620-1631,
lligall 7, s.f.). Sobre la pràctica de l'endogàmia a la burgesia mercantil aragonesa del període, vegeu J.I. GOMEZ
ZORRAQUINO, La burguesía mercantil..., pp. 141-143. L'àrea de Vic —d'on eren originaris els Granollacs i el seu
actiu entorn mercantil— constituí durant el nostre període una potent zona de protoindústria tèxtil: una quantificació
dels paraires actius el 1590 i la constatació que uns pocs botiguers de teles i mercaders controlaven el 90% de les
compres de llana, a A. GARCÍA ESPUCHE, Op. cit., pp. 149-160. El mateix autor, d'altra banda, cita el complex botiguer
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botigues, en perllongament de les possibilitats de negoci obertes per la gestió dels arrendaments
dels drets de bolla i segell de cera. Els citats administradors dels arrendaments de la col·lecta —a la
qual pertany la vila en qüestió—, apareixen com a una de les parts del contracte, encarregats de la
necessària dotació inicial de capital o aprovisionament d'articles de venda, que per a aquest
període veiem oscil·lar entre les 2.000 lliures de Calaf el 1600 o Balaguer el 1602 i les gairebé 500
lliures de les botigues de la vila de Ponts per al període 1603-1608, aportat en efectiu o en robes.
L'altra part concordant venia representada sobretot per botiguers de teles i draps —en menor
mesura per altres especialistes de la distribució, l'acabat o la producció dels teixits, com ara
mercaders, sastres o paraires— els quals prenien a les seves mans les funcions de gestió
pròpiament dita de la botiga. La durada d'aquests contractes era també triennal, encara que algunes
de les concòrdies establien explícitament que en cas de nova obtenció de l'arrendament per part
dels mateixos posseïdors la botiga restaria automàticament renovada per un altre trienni. Els
resultats econòmics de l'explotació de la botiga al llarg del dit període es repartien gairebé en tots
els casos coneguts en una proporció de tres quartes partes per a l'administrador de l'arrendament
que actuava com a capitalista i d'una quarta part per al gestor-botiguer, a més de la devolució
íntegra del capital inicial per part d'aquest últim. Com a retribució indirecta, els gestors de les
botigues acostumaven a obtenir a través d'aquestes concòrdies amb els arrendadors, la gestió de les
tenalles locals dels drets de bolla —tant a la pròpia botiga com de totes les altres robes que
circulessin o es posessin a la venda a la vila—, amb salaris que oscil·laven entre les 20 lliures de
Esparreguera (1593) i les 100 de Solsona (1602), encara que per terme general es situaven al
18
voltant de les 40 lliures anuals.
Les concòrdies per a la gestió de botigues acostumaven a detallar estrictament les obligacions de
les parts. Per a la botiga de Solsona del 1602 s'exigí al botiguer Pexclusiva dedicació, mentre en el
cas de la de Calaf (1600) se'l permeté mantenir operacions per compte propi "de sos dinés, fil,
seda, botons, bacaram y qualsevol altres teles y marsarias que no degan bolla", ingressant tots els
beneficis que s'esdevinguessin sense integrar-los a la companyia. Respecte a la gestió, a la botiga de
Cardona (1596) s'establí que caldria trametre mensualment a Barcelona un memorial de totes les
robes comprades i venudes, i cada terça un balanç complet de l'estat de la botiga pel que feia a
dèbits i estocs. En el cas de la botiga de Manresa (1603) el botiguer es comprometé a portar "llibre
de cana, de nombres y de manifest, y altra scriptura que convinga per al bon regiment de dita
botiga". Es limitaren també les possibilitats de vendre a fiar, amb terminis de quatre mesos per a
organitzat per Jaume Valls i Bernardí Granollacs a l'empara de la seva gestió dels arrendaments de bolla que tot seguit
detallem (ídem, p. 298).
Excepcionalment, l'administrador de l'arrendament de la bolla de Balaguer, el donzell Jaume Valls, i el mercader
d'Agramunt Joan Comabella concorden el 1602 la creació simultània de quatre botigues a la col·lecta per a la venda de
draps de llana, sedes i xamellots, amb un capital de partida de 2.000 lliures a les de Balaguer i Agramunt, de 1.000 a la
de Ponts i de 800 a la d'Oliana (AHPB, Esteve-Güabert Bruniquer, Liber quintas capitulorum, 1602-1604, lligall 23,
,f.).
Sobre la potenciació de les activitats dels paraires, com a "autèntics empresaris del tèxtil" i "senyors del drap' &
través del control de tot el procés de producció —des de la propietat de ramats— i llur intervenció creixent a la
comercialització, amb topades salarials creixents amb els teixidors, i sobre la seva dependència o no del capital
comercial, vegeu X. TORRES, "Manufactura urbana...", pp. 107 i 111-112; A. GARCÍA ESPUCHE, Op. cit., pp. 124-134;
i M. DURAN, "La manufactura tèxtil...", pp. 278-279.
Î8
Els preus dels drets recaptats com a tenallers havien d'ésser entregáis a l'administrador de l'arrendament —el qual
els havia entregat la tenalla— en un termini de vint dies posterior a la caiguda de cada terça (AHPB, Esteve-Gilabert
Bruniquer, Liber tercius capitulacionum, 1596-1598, lligall 15, s.f.).
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una comanda o sis per a dos. La major part de les concòrdies —com ara la de la botiga de Moià el
1597 o la de Piera el 1601— especificaven si el botiguer podia disposar o no del capital de la seva
botiga per al propi manteniment, el lloguer de l'immoble —per al qual sovint es fixava una
quantitat anual al voltant de les deu lliures—, l'escalf, l'alimentació o la compra de balances,
pesos, canes, taulells, prestatges i altres "arreus" per a la botiga, els quals eran al final del període
estimats i repartits entre l'administrador i el botiguer, d'acord amb els termes generals del
repartiment de beneficis. El lligam entre arrendaments i botigues desenvolupat a finals del
Cinccents manifesta l'existència d'una inversió activa, amb una decidida implicació dels
participants en el món tèxtil, amb multiplicació de negocis i la creació d'una densa xarxa de
.
.
.
. , 19
relacions territorials.

Quadre 8. La concentració en l'administració d'arrendaments i la creació de botigues. El cas
dels mercaders vigatans del braç militar Bernardí Granollacs i Jaume Valls (1593-1605)
Trienni

Administrador

Bolles arrendades

Botigues conegudes

1593

J. Valls i Gaspar Codina

Vilafranca del Penedès

Esparreguera

1596

B. Granollacs

Manresa i Cardona
Perpinyà

Cardona, Moià i Solsona

1599

B. Granollacs

Cervera
Perpinyà
Vilafranca del Penedès

Calaf

J. Valls

Piera

1602

J. Valls i B. Granollacs
B. Granollacs

Balaguer
Cervera
Manresa i Cardona
Vic

Balaguer, Agramunt, Ponts i Oliana
Cervera i Guissona
Manresa, Sant Feliu Sasserra i Solsona

1605

B. Granollacs

Balaguer

Ponts

El fracàs en la gestió privada dels arrendaments de la bolla
i la intervenció de la Diputació
En ocasions, però, els arrendadors veieren traïdes les seves expectatives i les esmentades
concòrdies principals de constitució de companyia per a la gestió particular de la bolla acabaven en
desbandada. Fou el cas de la companyia creada el 1572 sota la titularitat de Miquel Soler a fi
A. GARCIA ESPUCHE, Op. cit., p. 309.
A fi d'assegurar la solvència dels arrendataris de les Generalidades, la Diputació aragonesa els exigí d'ençà del
1564 l'oferiment de censáis o diners comptants a la Tabla saragossana per valor d'un mínim de 20.000 lliures
jaqueses com a garantia "hasta haver cumplido y pagado toda la venía del trienio" (citat per J.I. GOMEZ
ZORRAQUINO, La burguesía mercantil..., p. 99). A Navarra, tanmateix, era comú que els arrendadors dels drets del fisc
reial obtinguessin rebaixes de les quantitats compromeses quan es produïen situacions de guerra, pesta o dràstiques
modificacions de l'entorn ¡mpositiu inicial que poguessin afectar la recaptació (C. BARTOLOMÉ, Op. cit., p. 143).
Aquests acords han estat identificats també per E.. SERRA pel que fa als arrendaments de drets senyorials a Catalunya
(Pagesos i senyors..., p. 285). També els arrendataris dels drets del General valencians podien sol·licitar fins i tot
l'anul·lació del contracte en cas d'epidèmia o guerra dins els límits del Regne (J.M. CASTILLO, Op. cit., p. 109).
2o
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d'atendre a la gestió de la bolla tortosina per un preu anual de 10.293 (no pas massa arriscat, atès
que suposava un augment de poc més de 450 lliures o el 4,5% respecte al trienni anterior). Passats
alguns mesos del 1573, davant l'incompliment reiterat dels terminis de pagament, l'oïdor reial fou
enviat a la capital de l'Ebre amb comissió per prendre en nom del General l'arrendament,
encarregant la recaptació als oficials ordinaris locals de la Diputació —els encarregats dels drets
d'entrades i eixides— i posant a mans del receptor local tots els diners en possessió dels taulers
creats pels arrendataris. Sovint, doncs, la Diputació es veié obligada a intervenir damunt la gestió
privada dels arrendaments de la bolla. De vegades n'hi hagué prou amb l'amenaça, per exemple,
cridant els principals a acudir a Barcelona, com ara en el cas de les bolles de la Seu d'Urgell i
Castellbò el 1575. Ocasionalment, després de l'ocupació de la bolla pel General, es procedia a un
segon arrendament. Així, dos anys després de l'encant guanyat pel donzell Francesc Salbà i
Vallseca el 1578, el consistori ordenà la seva suspensió davant les flagrants contravencions de la
carta d'arrendament acordada. Salbà fou acusat d'aprofitar-se dels diners recaptats —en un
capteniment que debia ésser, però, l'habitual— per pagar deutes contrets amb anterioritat envers
terceres persones.
Durant el 1581 la Diputació hagué de fer-se càrrec directament a través del mateix procediment de
la important bolla lleidatana, que el mercader de llana de Balaguer Blai Montserrat havia fet seva
per 30.845 lliures. Els problemes havien començat pel novembre del mateix any, quan Montserrat
no havia donat les fermances oportunes. Immediatament, la Diputació posà la recaptació a mans
del receptor del General a la ciutat. I encara que els diputats i oïdors acabaren acceptant les
seguretats ofertes per Montserrat, el maig del 1582 la situació tornà al punt inicial, arran del
24
"rompiment" o fallida del mercader-arrendatari. No acabaren aquí, però, les desventures del
botiguer balaguerí: setmanes després el consistori ordenà una fulminant execució dels seus béns per
valor de 4.038 lliures, pocs dies després que Montserrat hagués decidit abandonar el país "dexant sa
casa y béns sens orde de pagar sos deutes". El cas de Blai Montserrat no serà, ni molt menys,
l'últim cas d'arrendatari escapolit davant la impossibilitat de satisfer els seus compromisos amb la
Diputació. Sense sortir de la mateixa col·lecta de Balaguer, pel maig del 1585 el General es veié
obligat a assumir novament l'arrendament davant la sobtada desaparició del botiguer de tall
26
barceloní Bernat Huguet, principal de l'arrendament d'aquella col·lecta.

En endavant, cada quinze dies els colliders de la bolla haurien d'entregar els diners rebuts al receptor tortosí (ACA,
Generalitat, Lletres trameses, 790, f. 115v-116. Sobre la legislació de les Corts del Cinccents relativa a les condicions
de recaptació i correcta administració dels drets, vegeu B. HERNÁNDEZ, "La fiscalidad en Cataluña...", pp. 542-544.
Síndics dels dos llocs havien acudit a Barcelona acusant els arrendataris de vexar molts particulars i contrafer
diversos Capítols de Cort sobre l'exacció de la bolla (ACA, Generalitat, Lletres trameses, 792, f. 99).
El consistori decidí tornar a arrendar l'impost mentre insistia en l'obligació d'anar pagant per terces anuals els
diners recaptats (ACA, Generalitat, Deliberacions, 146, ff. 420-425v).
ACA, Generalitat, Lletres trameses, 798, ff. 104v-106 i 197; i Deliberacions, 147, f. 205v. El consistori comunicà el
seu malestar al diputat local de Balaguer per no haver avisat Barcelona de la fallida dels negocis de Montserrat, tot i
que el botiguer havia estat nomenat només unes setmanes abans receptor del General a la ciutat i col·lecta de Balaguer.
ACA, Generalitat, Lletres trameses, 798, f. 218. Tot i aquest mal començament, però, a finals d'octubre del 1582 e'
General aconseguí tornar a arrendar la bolla lleidatana i entregar-la pel mateix preu a mans de Pere Martí, mercader de
Sarral (ídem, Deliberacions, 147, f. 322).
26
ACA, Generalitat, Deliberacions, 149, ff. 237-238.
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L'evolució del volum dels arrendaments de la bolla a la segona meitat del Cinccents
El canvi de conjuntura econòmica enregistrat al llarg de la dècada dels vuitanta portà a un augment
molt considerablement del deute envers el General, provocat per les fallides de les companyies
d'arrendament. De fet, aquells anys contemplaren el sobtat trencament de la sostinguda tendència
alcista dels arrendaments de la bolla d'ençà de les dècades centrals del segle (quadre 9). Una
tendència, acompanyada per un considerable augment dels preus dels productes i, per tant, dels
28
drets aplicats per la Diputació. És possible, però, que la frenada d'aquells anys, que portà els
preus dels arrendaments a una caiguda d'un 22,8% entre el 1581 i el 1590, no reflectís només el
29
canvi de conjuntura econòmica general. Durant la visita del consistori del 1587 es plantejà
17

Una crisi, d'altra banda, assenyalada com a general per a tota la Europa mediterrània occidental —larvada el 15811582, manifesta a partir de l'any següent— i caracteritzada per l'excés de numerari americà i la manca d'inversions (F.
RUIZ MARTÍN, Op. cit., p. 99). Una anàlisi de l'evolució general dels arrendaments de la bolla —amb l'estrocament
definitiu de la tendència alcista a partir del 1600 i especialment del 1620, que portarà els preus de l'encant del 1640
als nivells del 1560—, amb la consideració que pot aplicar-se no només a la producció i al consum del tèxtil, sinó a
totes les activitats productives, a A. GARCÍA ESPUCHE, Op. cit., pp. 122-123, qui es basa en els treballs de X. TORRES.
E. SERRA havia arribat prèviament a les conclusions semblants, afirmant que "l'etapa més profitosa hauria estat el
segon terç del segle XVI" ("Diputats locals i participació...", p. 263; i "Constitucions i Redreç...", p. 163). També R.
BES oferí el 1980 una primera mostra, per tal d'evidenciar la decadència perpinyanenca (Op. cit., apèndix VI). N'ha
parlat igualment de forma recent —introduint els resultats relatius a la bolla barcelonina— B. HERNÁNDEZ ("La
fiscalidad en Cataluña...", pp. 540-542). De la seva banda, M. DURAN ha basat el seu estudi sobre l'expansió del sector
llaner en l'anàlisi de l'evolució dels arrendaments de la bolla, assenyalant el fet que pràcticament es doblà entre 1548 i
1583. Tanmateix, la comparació amb l'augment paral·lel dels preus del blat, pondera els resultats, fins al punt de
concentrar el creixement gairebé només entre aquelles dues dates, amb una caiguda posterior en termes reals. Sobre
aquest fet i les causes del declivi, que considera confuses "La manufactura tèxtil...", pp. 279-281. A diferència, dels
anàlisis esmentats de A. GARCIA ESPUCHE i X. TORRES, dita autora considera que la redistribució territorial de
l'activitat llanera durant el Cinccents fou més aviat escassa. X. TORRES parla, en canvi d'una de "progressiva
descorporativització i fins desurbanització de l'activitat industrial". Pren també l'evolució dels arrendaments de la
bolla com a indicadors dels nivells de producció i comercialització dels productes tèxtils, amb la constació d'una
punta màxima del seu volum entre 1550 i 1570, i els considera indicadors de "canvis prou radicals en la geografia
catalana de la producció i el consum de draps", amb la decadpència de les velles capitals llaneres i el creixement dels
obradors rurals o de muntanya ("Manufactura urbana...", pp. 112 i 113-114). Per al cas de la manufactura tèxtil
mallorquina, l'evolució de la recaptació de l'anomenada bolla del redreç —<lret fixat el 1486 per subvenir a les
mateixes despeses de la Universitat en el control de la qualitat dels draps—, ha estat també presa com a element
mesurador de l'evolució de la producció llanera (M.J. DEYÀ, La manufactura de la llana a la Mallorca moderna
(segles XVl-XVU), El Tall, Palma de Mallorca, 1998, pp. 81-113 i 214).
Els preus dels drets a pagar al General es mouen igualment a l'alça. A finals del 1572 el consistori ordenà
l'estampació de noves tarifes "attenents y considerants que las tarifes stampades sobre los preus de les teles y merceria
són molt danyoses al dit General, per lo que los preus [...] són augmentats en molt gran summa" (ACA, Generalitat,
Deliberacions, 140, f. 169v). La primavera del 1577 es fa esment d'una nova tarifa i l'estiu següent el llibreter i
impressor Joan Cortey cobrà per l'estampació de descentes tarifes més (Ídem, 143, f. 433v; i 144, f. 718). Les tarifes del
General del tall del drap i del General de les mercaderies de la Diputació valenciana són igualment renovades el 1583
(J.M. CASTILLO, Op. cit., p. 106). Sobre el compendi dels Capítols del redreç (1577), les seves reedicions posteriors i
la publicació regular de noves tarifes per part de la Diputació al llarg del Cinccents, tot reprenent la tasca encetada al
Llibre dels Quatre Senyals durant el segle anterior (obra que no passarà per la impremta fins el 1634), vegeu E. SERRA,
j9La Diputació del General i l'exercici de la draperia...", pp. 119-122.
A tall comparatiu, una pormenoritzada relació de l'evolució de l'arrendament individual dels drets del General a
Aragó —amb altres petits arrendaments de drets complementaris— entre 1501 i 1617, a G. COLAS i J.A. SALAS, Op.
cit., p. 43 (amb una relació dels arrendadors per part de J.I. GÓMEZ ZORRAQUINO, La burguesía mercantil..., pp. 89 i
276-277). El preu d'arrendament creix de forma sostinguda fins a arribar al seu nivell màxim secular de 90.000 lliures
durant el trienni 1567-1569 —amb una força acumulada especialment intensa d'ençà dels anys 1549-1551. Durant el
darrer terç del Cinccents la recaptació es mantindrà en nivells notablement inferiors —influïts sens dubte per la
conjuntura política—, fins al punt que el 1594-1596 el preu d'arrendament es mou als mateixos nivells de gairebé
quaranta anys enrera. No serà fins el trienni 1606-1608 que es trencarà (amb 97.000 lliures) el topall fixat el 15671569. Sobre l'evolució al llarg de les primeres dècades del Siscents, vegeu també E SOLANO CAMÓN, "El eco de las
¿Iteraciones de Aragón en la evolución política del Reino. La crisi de 1640", a Jornadas de Estudios sobre la
"invasión de Aragón" en 1591, dins Cuadernos de Estudios Borjanos, XXVII-XXV11I (1992), p. 95. J.M. CASTILLO ha
analitzat l'evolució dels preus d'arrendament dels drets gestionats per la Diputació entre 1502 i 1603, assenyalant una
fase (1547-1585) en la qual aquells evolucionen en el sentit de màxima expansió secular, encara que coincidint també
amb el moment de major creixement dels preus: "su producto deflactado con el precio del trigo nos enseña que, a
partir de 1568, se inicio una contracción de sus rendimientos reales que alcanzó sus colas más extremas [...] desde
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obertament la possibilitat que el descens dels preus oferts pels aspirants als arrendaments fos també
el resultat dels nous capítols aprovats per les Corts del 1585 a través dels quals es refermava
l'obligació de pagament puntual dels arrendaments per terces anuals, de forma que "no podían
30
guanyar ni grangear ab los diners com abans". Tot i aquestes dificultats, l'augment general de les
quantitats ofertes pels arrendaments entre 1551 i 1599 —que hem quantificat en un 119,1%,
percentatge que sembla superior al de l'augment dels preus del mateix període— ens permet
afirmar que la gestió del dret de la bolla es convertí la major part de les vegades en un bon negoci
per a les companyies interestamentals d'arrendadors. Un altre indicador d'aquest fet el constitueix
la insistència al final del nostre període, durant les Corts barcelonines del 1599, a extendre el
mateix sistema d'arrendaments no només a la bolla barcelonina, sinó també als drets d'entrades i
eixides, tendint a la transferència a mans d'arrendataris particulars i companyies de gairebé la
totalitat de la gestió de la físcalitat a la Catalunya finisecular.

Quadre 9. Evolució dels arrendaments de la bolla (sense Barcelona)
entre 1551 i 1602 (amb base 100 per al 1551).
Trienni
1551
1554
1557
1560
1563
1566
1569
1572
1581
1590
1593
1596
1599
1602

Volum (lliures)

Base 100

Variació

126.594
143.296
151.923
154.571
168.720
184.697
212.486
248.559
297.567
229.734
231.072
257.706
277.404
273.714

100,0
113,2
120,0
122,1
133,3
145,9
167,8
196,3
235,1
181,5
182,5
203,6
219,1
216,2

13,2
6,0
1,7
9,2
9,5
15,0
17,0
19,8
-22,8
0,6
11,6
7,6
-1,3

1585", quen començà a caure també en valors absoluts (Op. cit., p. 125). D'altra banda, l'evolució de l'arrendament dels
drets reials valenciants de peatge i "quema" analitzats per J. CASEY, resulta prou semblant: de 9.005 lliures de mitjana
anual als anys 1514-1519 es passarà en continuat ascens (encara que cada vegada més esmorteït d'ençà dels anys
1576-1577) a 25.535 el 1602, xifra que no tornarà a ésser assolida al llarg del Siscents (El Regne de València al segle
XVII, Curial, Barcelona, 1981, p. 116). L'evolució dels arrendaments dels drets del fisc reial navarrès entre 1515 i 1699
estudiat per C. BARTOLOMÉ mostra una dinàmica relativament semblant a la dels regnes de la Corona d'Aragó, amb un
màxim de 24.700 ducats per any durant el trienni 1609-1611 (unes 164.000 lliures catalanes), una quantitat que no
serà superada fins el 1699 (Op. cit., pp. 156-160). P.J. MONTEANO ha analizat l'evolució secular dels "cuarteles" o
"alcabalas" navarreses amb el resultat d'un creixement continuat fins el 1560, amb una caiguda notable durant la
dècada següent i una recuperació posterior que portaria els nivells del 1590-1599 a la punta més alta (Op. cit., p. 332).
El principal encartât al procés de visita, l'ex diputat militar Joan de Queralt, era del parer que la reducció dels preus
era resultat de les moltissimes execucions de deutors que ell mateix havia dirigit durant el seu mandat (ACA,
Generalitat, Lletres trameses, 780, f. 103).
Tal i com havien disposat els dos primers capítols de les ordinacions sobre el General aprovades per les Corts del
1481, totes les mercaderies que entraven o sortien del país (amb excepcions puntuals, relatives a productes l'entrada
dels quals es pretenia estimular o frenar, objecte de disposicions especifíciques) havien de pagar l'equivalent a un
1,66% del seu valor, amb l'única excepció de les portades "d'ultramar" en el cas de les quals la físcalitat es reduïa a
I'l,25% (Capítols dels drets y altres..., ff. 2-2v).

— 108—

Capítol 1. Realitats i contradiccions en el creixement fiscal, patrimonial i jurisdiccional

La qüestió es suscità inicialment com a fórmula d'augment de la recaptació per tal de fer front al
nou projecte de defensa de les costes del Principat. Al braç militar, Francesc Argensola defensà la
necessitat que "se arrende tot lo General de Cathalunya y la bolla de Barcelona, y fent-se de
aqueixa manera, que-s pugue gastar tot lo necessari per a les galeres". La proposta fou portada al
braç reial de mans de dos dels més importants personatges de la política catalana del final de segle,
Aleix Albert i Joan Granollacs. Desconeixem la resposta general del braç, però en el cas de
Barcelona es considerà que la Diputació seria incapaç de pagar els salaris de tots els oficials, per als
quals calien entre 25.000 i 30.000 lliures anuals. El braç eclesiàstic, en canvi, defensà una proposta
transaccional que comprenia únicament el traspàs a mans de particulars de la gestió de la bolla
barcelonina, iniciativa que sembla que el braç de les ciutats i viles acabà rebutjant igualment. Al
braç reial, la proposta fou conduïda per Miquel Baptista Falcó, qui quantificà a través de "persones
intelligents en negoci" que a través de l'arrendament els drets del General es superarien les 25.000
lliures actuals —s'entén, anuals— i amb el temps s'arribaria fàcilment a les 40.000, encara sense
comptar les imposicions derivades de la concessió de propis usos.

L'endeutament generat pel sistema d'arrendaments i la seva difícil recuperació
Davant les dades d'evolució dels ingressos derivats de la bolla, ens podem preguntar fins a quin
punt es produí un incontrolat creixement de la tendència a l'endeutament durant el darrer terç del
segle? A finals del 1560, en plena bonança recaptadora, els problemes existien: el consistori hagué
d'oferir aleshores guiatge als arrendadors de les bolles del 1557 de Tarragona i el Pallars, sempre
que paguessin el seu deute en un termini de pocs mesos. La sol·licitud del consistori en la
36
persecució dels deutors, però, sembla haver-se anat relaxant fins a les Corts del 1585. A
principis del 1562 un memorial de deutes parlava de ròssecs procedents de les Diputacions locals
que s'arrossegaven encara d'ençà del 1539 —amb quantitats importants relatives als anys
quaranta— així com deutes del fogatge de les Corts del 1512. Aquest fou, però, només el primer
d'un seguit de memorials i informes que apuntaven al progressiu engreix del deute. Una dècada més
tard, a principis del 1572, el diputat eclesiàstic alarmà el consistori amb un memorial que fixava
per primera vegada un deute acumulat superior a les 100.000 lliures. A aquell informe seguiren
32

ACA, Generalitat, 1099, ff. 424 i 425v. La demanda d'arrendament de la bolla barcelonina parteix si més no de les
Corts del 1537 i es reiterat el 1542, quan s'avalua en 100.000 lliures el rendiment que a mans privades podria reportar
al General (A. CASALS, Op. cit., pp. 346 i 428-429). Segons M. DURAN, el 1600 la recaptació de la bolla barcelonina
representava una tercera part del total del país ("La manufactura textil...", p. 282), fet que la convertia en pastís cobejat.
34 AHCB, Consell de Cent, Registres de deliberacions, II-108, ff. 306, 326v i 336.
Aquesta argumentació mirava de convèncer igualment els tractadors reials "que si en las Corts passades se fos
arrendat, hauria més de mig milió més per a poder fer més servey a sa magestad del que se li farà" (ACA, Generalitat,
1099, ff. 363v i 364v).
36 ACA, Generalitat, Deliberacions, 134, f. 50.
Sovint la resistència dels deutors afectà els consistorials implicats en la seva persecució, com en el cas de l'oïdor
eclesiàstic fra Antoni Roca el mateix 1560: "aver comptat ab la taula ultra de sa obligado de molts anys atrás, del que
ha resultat molt gran utilitat y molts milanars al dit General, exigint axí mateix rosechs, deutes antichs que staven
quasi oblidats, de la qual visita y dels dits redresses ha resultat al dit fra Rocha que molts han concebut molt mala
voluntat y ha donat causa que dit procurador fiscal ha tinguda oportunitat de inquirir contra la persona del dit fra
Rocha, inquirint contra ell ab molta rigor y scàndol" (AHCB, Consell de Cent, Corts, XVI-7Î, ff. 174v-175).
ACA, Generalitat, Deliberacions, 139, f. 796. El 1531, per exemple, els deutes acumulats eren de més de 13.491
lliures (A. CASALS, Op. cit., p. 218).
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altres elaborats pels oïdors i el racional, acompanyats per una forta ofensiva recaptadora, la
ineficàcia de la qual acabà fins i tot generant dubtes i velades acusacions sobre l'existència de
connivencies amb els deutors al si del consistori "pus los debitors se passejen y no entren
39
diners". Aquestes susceptibilitats, però, eren rebutjades per l'exactor del General, qui afirmà que
durant el darrer mes havia ingressat una bona quantitat de deute, "que no és memòria de hòmens
que ningú de sos predecessors haje fet y exhigit tant com ell en tant poc temps". De fet, a mitjans
de juliol el consistori, un cop superats els obstacles interns, assegurà haver ingressat d'ençà de
40
mitjans de gener un total de 106.000 lliures procedents dels deutors. La determinació d'un equip
consistorial havia aconseguit la pràctica recuperació del deute en el curs de pocs mesos; abaixar la
guàrdia, però, significava entrar novament d'immediat en l'espiral de l'endeutament.
La Diputació no dubtà a l'hora d'actuar contra els deutors, fet que obligà a aquells a elaborar
progressivament estratègies d'evasió que implicaren ben aviat les institucions del rei. El cas del
deute dels Setantí il·lustra ben clarament aquest procés. Si més no d'ençà del 1554 la família havia
41
dirigit els substanciosos arrendaments de la bolla perpinyanenca. A partir del 1560, però, s'havia
produït un descens important del preu de l'arrendament, probablement arran de les dificultats de la
producció tèxtil rossellonesa conjuminades amb una deficient gestió per part dels Setantí.
L'octubre del 1574, dos anys després de l'acabament del darrer arrendament de la família, el
consistori ordenà l'execució dels béns del donzell Joan Setantí procedents de l'heretat del seu pare,
Francesc Antoni, en satisfacció dels deutes de les bolles del 1566 i 1569, amb rémanents encara
42
per valor de 7.000 lliures. Tot i les amenaces fetes a través de pasquinades contra aquells qui
s'atrevissin a comprar els seus béns a l'encant, el consistori entrega la casa dels Setantí del carrer
Montcada al senyor de Sant Jordi, mossèn Andreu de Biure, i don Miquel d'Oms, els quals n'havien
ofert 4.000 lliures. Les execucions continuaren a les possessions de la família als afores de
Barcelona, d'on la Diputació féu portar deu càrregues de roba i encara pel febrer del 1575 les
entrega a bon preu per via d'encant a Biure i Oms, els quals pagaren 2.200 lliures per una torre i
heretat a Santa Coloma de Gramenet i altres 1.000 per una propietat semblant "prop lo pont
43
trencat y prop de Basòs". Semblava clar que la Diputació, si més no, en alguns casos era
44
plenament disposada fins a les darreres conseqüències per tal de recuperar el deute.
38

Al dia següent de la seva presentació, diversos porters reials sortiren a recórrer el país dotats de comissions
d'excució i citacions per als diputats locals passats que no haguessin donat compte pertinent del seu regiment. Durant
els mesos posteriors el diputat eclesiàstic encapçalà les execucions necessàries, instant l'exactor i els porters de la
Diputació a complir amb les seves instruccions (ACA, Generalitat, Deliberacions, 139, ff. 866v i 931).
El diputat militar ordenà a l'exactor "que passe avant les exequutions contra tots los debitors del General, no fen'
exceptió alguna ni parant per orde de algun particular del consistori" (ACA, Generalitat, Deliberacions, 139, ff. 866v i
931).
40
ACA, Generalitat, Deliberacions, 139, ff. 970-971 i 1044.
El 1554 Francesc Antoni n'oferí 21.000 lliures, per 24.303 de Francesc el 1557 i 1560, 26.400 el 1566 a través del
mercader barceloní Montserrat Montanyana, i 27.993 el 1569 darrera la representació del donzell també barceloní
Antoni Calders.
42
A finals d'any el consistori ordenà la detenció dels germans Joan i Frederic Setantí, Antoni de Calders (l'arrendador
principal del 1569), així com dels "criats que dit Joan Settantí tinga en sa casa y un passamaner qui està en la botiga de
la casa de dit Setantí", acusats d'haver fet cartells públics de desafiament contra aquells qui anessin als encants de les
seves propietats confiscades a Barcelona (ACA, Generalitat, Deliberacions, 142, ff. 818). Pel desembre del 1574 el
consistori assenyalava el "sufriment y dissimulació que dits senyors députais, en tot aquest trienni, han tengut de les
moltes insolències que, per dits germans Settantí y altres per part lur, són fetes per divertir la dita exequució" (DGC, H.
pp. 443-450 i 462-463).
A finals de març del 1575 el consistori ordenà una segona execució en béns a les cases i torres de Joan Setantí fora
ciutat. Encara informacions posteriors quantifiquen pel maig del 1575 les execucions en béns fetes a Francesc i Antoni
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Si aquesta fou la seqüència dels procediments d'execució, els Setantí no renunciaren en cap
moment a moure els fils possibles dins l'administració del General a fi d'aconseguir la paral·lització
dels procediments. Principalment, a través de l'aplicació d'una regalia fictícia que els permetés
escapar a la jurisdicció de la Diputació, tot donant conflictiva entrada en la qüestió al binomi Reial
Consell-Hoctinència. Els Setantí foren per aquesta via arrencats de mans del consistori quan es
trobaven declarant i, poques setmanes més tard, relaxats de les presons reials i deixats en llibertat
sense més procediments per part de la justícia reial. Recollit a casa de don Joan de Boixadors, Joan
Setantí optà aleshores per intentar el blocatge dels encants dels seus béns per part de la Diputació.
L'afer provocà aviat una aparent desautorització per part de Felip II al lloctinent, en recolzament
del propòsit executor de la Diputació —així com una forta divisió de parers al si de la Reial
Audiència—, i acabà amb l'entrega novament dels germans Setantí a mans del consistori a mitjans
45
de juny del 1575. Perdut el recolzament reial, els Setantí es conformaren després amb
46
l'obstruccionisme virregnal i l'acció dels seus deutes i amics al si de la mateixa Diputació.

Quadre 10.
47
Estat del deute a principis del 1576 procedent dels arrendaments de la bolla del trienni 1572.
Col·lecta

Arrendador perseguit

Santa Coloma de Queralt
Camprodon
Bagà
Puigcerdà
Tàrrega
Sant Joan de les Abadesses
Cervera
Seu d'Urgell, La
Figueres
Berga
Tremp i Pallars

Don Guerau de Queralt, senyor de Santa Coloma
Marc Onofre de Vergós, senyor de la Parra
Nuri Joan Sorribes, donzell
Guerau Vandellòs, mercader de Barcelona
Don Berenguer de Peguera
Marc Onofre de Vergós, senyor de la Parra
Antoni Viladamor, cavaller de Barcelona
Jaume Devesa, pagès de Manresa
Don Lluís de Sagarriga
Nuri Joan Sorribes, donzell
Bertomeu Malasanc, pagès de Passanant
Don Lluís de Vilademany
Miquel València, burgès de Piera
Joan Ros, mercader de Berga

Vic
Vilafranca del Penedès
Castelló d'Empúries

Deute

%

404
1.550
622
5.436
3.635
679
6.047
1.211
1.973
1.439
1.880
10.074
10.301
3.817

91,6
74,8
73,8
68,2
65,8
63,6
62,4
59,1
57,6
56,4
56,0
55,7
53,9
51,3

Setantí en la important quantitat de 17.967 lliures (ACA, Generalitat, Deliberacions, 142, ff. 847v-848, 861, 887 i
929v; i 145, f. 31).
44
A. CASALS ha detectat ja la subhasta de les propietats de Lluïs Riquer al lloc i terme dels castells d'Albatàrrec,
Vinatesa i Torrebesses, la primavera del 1523, en el context d'una campanya general de la Diputació per a la
recuperació del deute dels arrendadors de drets (Op. cit., p. 91).
45
ACA, Generalitat, Lletre trameses, 791, ff. 87-91, 144, 187v-190 i 216. Doctors com ara misser Miquel Quintana,
Miquel Joan Quintana o Francesc Puig dedicaren treballs i vigílies a estudiar, fer memorials i discutir entre ells sobre
l'enquesta criminal encetada pel consistori contra Joan i Frederic Setantí després dels desafiaments posats contra els
compradors dels béns del seu pare, executats pel General (ídem, Deliberacions, 146, ff. 500-503). Els Setantí
mantingueren el seu suport personal a les principals empreses de la Corona abans i després del plet dels arrendaments
del General: a finals dels setanta, en suport de les tropes comandades per don Lluís de Requesens a les Alpujarras; el
1588, amb la participació i mort de Jaume Setantí a la jornada d'Anglaterra (J. REGLA, Felipe II t Catalunya..., p. 63; i
A. BOFARULL, Historia critica..., VII, p. 204).
46
Encara l'octubre del 1580 el diputat eclesiàstic fou acusat de bloquejar la sentència definitiva del procés contra Joan
Setanti (ACA, Generalitat, Deliberacions, 139, ff. 970-971 i 1044). Les execucions es portaran a terme fins i tot contra
membres de famílies tan poderoses al si de la institució com ara els Granollacs: el 1581 Francesc fou arrestat a la seva
casa barcelonina per ordre del consistori i poc després s'executà en béns els seus germans Antoni i Bemardi Granollacs
per deutes de l'arrendament vigatà del 1578 (ídem, 146, ff. 453-469, 553, 555 i 608v).
1
Les fonts dels quadres 10 i 11 —com sempre que, en endavant, no s'indiqui expressament una altra procedència—,
han estat els registres de Deliberacions de la sèrie Generalitat de FACA, corresponents a les dates esmentades en el
títol.
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Balaguer
Perpinyà
Lleida
Prades
Cardona
Tortosa
Olot
Girona
Tarragona
Montblanc

Francesc Mora, mercader de Tarroja
Benet de Vallgornera, donzell de Perpinyà
Miquel Joan Pons, senyor de Montclar
Benet Raie, botiguer de teles de Barcelona
Don Pere Aimeric
Miquel Soler, sabater de Barcelona
Pau Parrinet, mercader d'Olot
Joan Carbonell, pagès de Barcelona
Don Joan Burgués i de So
Joan Montfar, mercader de Valls

3.975
16.286
5.595
798
1.881
4.096
3.527
19.041
8.724
1.857

49,1
46,5
45,0
41,6
41,3
39,8
37,9
37,1
34,1
30,7

L'èxit de la campanya de recuperació del deute encapçada pel bisbe i diputat eclesiàstic Benet de
Tocco el 1572 tingué continuïtat en iniciar-se el trienni següent. A principis del 1576, acabats
els principals esdeveniments en el procés contra els Setantí, el consistori impulsà nous
procediments massius d'execució contra els deutors dels arrendaments de bolla. En poc més d'un
mes els oïdors presentaren quaranta-tres memorials d'execució per valor de 149.413 lliures. A
mitjans de març, els memorials, aprovats pel consistori, foren lliurats a l'exactor amb la
instrucció que comencés per exigir les quantitats inicials als principals i fermances dels
arrendaments que residissin a Barcelona. Els quadres 10 i 11 mostren les execucions realitzades
sobre els deutes procedents, respectivament, de l'arrendament del 1572 i dels anteriors, així com
el percentatge que aquests ròssecs pendents representaven en el conjunt del preu d'arrendament.

Quadre 11.
Estat del deute a principis del 1576 dels arrendaments de la bolla anteriors al trienni 1572.
Col·lecta
Castelló d'Empúries
Cervera
Figueres
Perpinyà
Puigcerdà
Ripoll
Tàrrega
Torredembarra
Tortosa
Vilafranca del Penedès

Trienni
1566
1569
1569
1563
1563
1566
1569
1566
1569
1563
1569
1569
1569
1569

Arrendador perseguit
Francesc Esglésies, mercader de Perpinyà
Joan Francesc de Calders, senyor de Segur
Pere Miquel d'Agulló, senyor de les Oluges Baixes
Francesc Esglésies, mercader de Barcelona
Gaspar Velazquez, de Barcelona
Montserrat Montanyana, mercader de Barcelona
Antoni Calders, donzell de Barcelona
Onofre de Cardona, cavaller de Barcelona
Francesc Despuig, ciutadà de Girona
Pere Pujol i Pere Bonjons, mercader de Ripoll
Onofre Climent de Talavera, mercader de Barcelona
Miquel Gavaldà, mercader de Barcelona
Don Ramon Dansà
Damià Puigjaner, mercader de Barcelona

Deute

%

1.628
2.793
1.836
1.630
1.112
3.562
12.642
866
465
266
7
71
2.613
397

27,7
46,4
22,9
75,4
5,3
13,5
45,2
15,7
6,8
14,3

0,1

41,8
26,6
3,6,

Els triennis de la dècada dels setanta i vuitanta fins a les Corts de Montsó del 1585 començaren,
doncs, amb campanyes de recuperació del deute. Entre finals del 1578 i principis del 1579, els
oïdors presentaren en consistori 49 memorials per valor de 183.213 lliures. Aquest primer esforç
tingué continuïtat als darrers mesos del 1579, pel febrer i el novembre del 1580, i novament el
març del 1581. En total, al llarg del trienni els oïdors presentaren 227 memorials de deutors
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davant del consistori amb ordres d'execució dels deutors per un valor total de 744.188 lliures.
Durant el trienni 1581, la presentació i l'execució dels memorials es succeïren des del setembre del
49
1582 (cinquanta-una, per valor de 301.184 lliures). La multiplicació de les execucions de deutors
manifestà una ferma voluntat de recuperació del deute, a l'hora que les primeres dificultats en la
recaptació —especialment, pel que fa als arrendaments de bolla acordats amb principals i
fermances de fora de Barcelona— derivades del canvi en la conjuntura econòmica general.
I
encara les dificultats de recuperació anaren lligades a acusacions de negligència formulades contra
els consistorials. Previsiblement lligats als arrendadors del seu trienni per deutes o amistat, segons
sembla, els diputats i oïdors eren rigurosos en l'execució dels deutes anteriors al seu període, però
feien ulls grossos als pagaments dels arrendataris del seu propi trienni.
Les relacions citades permeten copçar els nivells d'endeutament crònic —tal vegada hauríem de
dir el deute consolidat propi de les hisendes públiques modernes— d'algunes col·lectes de bolla,
com ara la de Perpinyà, mal parades en la crisi de reordenació econòmica del Cinccents. En acabar
el trienni 1575, els arrendadors de la col·lecta dels darrers quatre triennis (1563-1572) havien
acumulat un deute al General de 33.602 lliures, sense comptar amb els ròssecs pendents del mateix
trienni. Tres anys després, la situació no havia millorat pas massa —hem parlat de la persecució
dels Setantí, veritables apoderats de l'arrendament— i a finals del 1578 els arrendadors dels tres
triennis anteriors continuaven devent 33.393 lliures (una xifra superior a la del mateix preu
d'encant a Perpinyà i només superada a Catalunya pels de les col·lectes de Girona i Tarragona). La
crisi dels vuitanta féu que molts arrendataris quedessin atrapats en projectes de gestió
d'arrendaments que no daren els beneficis estimats o cobejats. Fou, per exemple, el cas de la bolla
arrendada probablement de major volum de tot el segle, la gironina del 1578, a mans de Miquel
Joan Junyent i Rovira per un preu de 63.903 lliures. Quatre anys més tard de l'encant, Junyent hi'
debia 49.003 lliures (76,7%) i encara pel febrer del 1584 el deute ascendia encara a 45.613
(71,4%).52
Abans de passar a l'execució dels béns immobles, els consistoris de la Diputació optaren per fer ús
dels mobles, fàcilment convertibles en diners (com ara Pesclava negra incautada a mossèn Jaume
•to

Encara així, el consistori del 1578 fou acusat de negligència en el seguiment dels arrendaments propis del seu
trienni: l'estiu del 1582, l'oïdor eclesiàstic demanà una investigació per haver "dexat de les bolles de Tarragona,
Gerona y Perpinyà grans sumes per exigir per culpa sua, per so que no podien dexar enderrera més de tres terces" (ACA,
Generalitat, Deliberacions, 147, ff. 25ÓV-257).
L'estiu del 1582 el ritme de comissions era tal que el consistori decidí que fos "stampada una rayma de comissions
ab los blancs o spays que-s deguen dexar per omplir" (ACA, Generalitat, Deliberacions, 147, f. 266).

287). L'empitjorament de les condicions econòmiques generals faria augmentar considerablement els nivells
d'endeutament de la Diputació al llarg del segle XVII. Al respecte, E. SERRA ha assenyalat l'existència el 1698 de
ròssecs procedents dels 22 triennis compresos entre 1572 i 1638 per valor de fins a un 30,4% ("Diputats locals i
participació.,.", p. 264).
El 1587, l'oïdor eclesiàstic presentà un memorial en consistori que acusava els tres diputats del 1581 de no haver
exigit les terces de bolla durant el seu trienni, "dissimular-les" i anar-les demorant de forma que calculava que en
arribar el 1584 només s'havien cobrat tres o quatre de les nou. L'oïdor les considerava fàcilment recuperables, en
trobar-se "en mà y poder de persones riques, com encara per estar ben assegurades". Els encartais es defensaren
al·legant haver enviat els comissaris pertinents per executar els deutors i que la culpa es devia descarregar damunt
l'eus i de l'exactor "qui-s detenen les comissions" (ACA, Generalitat, Deliberacions, 148, f. 512).
ACA, Generalitat, Deliberacions, 147, f. 278v: i 148, ff. 674v, 680-684 i 744.
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Agramunt el 1586). Molts senyors-arrendataris —com ara Ferran Oliver el 1583— van perdre les
seves rendes i fruits amb l'escarni afegit del desprestigi entre els seus vassalls: "prenga per lo
General tots los blats, grans, rendes y fruyts del corrent any, encara que no sien segats o no sien
batuts y collits, y aquests tais fassa segar, batre y collir, y tot ho tinga y guarde dins dit castell".
Alguns dels béns executats no eren immediatament posats a l'encant, sinó que passaven a engruixir
el patrimoni de la Diputació, fos de forma voluntària —és el cas d'una de les torres dels Setantí
prop del Besòs— o forçada, a conseqüència de les maniobres dels executats per evitar que ningú
presentés ofertes de compra: el 1576, per exemple, la Diputació hagué de renunciar a l'encant de
les cases executades a un deutor de la Seu d'Urgell, encarregant que fossin llogades. Algunes de les
execucions tingueren lloc sobre béns poc duradors, que la Diputació sospitava que havien estat
J4
adquirits per arrendataris o fermancers que mantenien impagats amb la Diputació. Especialment
amatent es mostrà la Diputació a evitar que durant els moments de carestia els arrendataris
aprofitessin les seves disponibilitats financeres per tal d'acaparar grans.
A més dels partíceps als arrendaments, és clar que en la formació del deute hi tenien
responsabilitat terceres persones. Sovint eren els mateixos arrendataris els qui acudien a la
Diputació abans d'acabar el seu període de gestió de l'impost per reclamar l'actuació d'aquella
contra els seus deutors, també a través d'execucions en béns. Després, a fi d'eludir el deute,
alguns arrendataris no dubtaren a emprendre el camí de l'exili. La campanya de recuperació del
deute del 1572, per exemple, portà fora del país el burgès perpinyanenc Joan Antoni Terrena, qui
dos anys més tard demanà guiatge a la Diputació per retornar a Catalunya. La institució atorgà
56
aquests guiatges només quan permetien verificar i liquidar els comptes pendents amb el General.
Durant les execucions de béns, en canvi, la mobilitat dels deutors restà fortament limitada per les
disposicions habituals del consistori.

La gestió de l'endeutament pels consistoris de la Diputació
Les notícies que hem repassat ens parlen d'un augment progressiu dels ròssecs al llarg dels anys
setanta i molt especialment dels vuitanta. Indicis de concertació entre la Diputació i els deutors de
53

L'execució dels fermances de la bolla cerverina del 1572, duta a terme deu anys després per un porter reial enviat a
Berga, inclogué l'inventari i incautació de tots els blats, ordis, civades, mestalls i altres fruits propietat dels encartais,
amb instruccions de venda a l'encant públic (ACA, Generalitat, Deliberacions, 147, f. 222; i 148, f. 486v).
ACA, Generalitat, Lletres trameses, 792, f. 227; i 794, f. 178. L'octubre del 1583, per exemple, el diputat local de
Girona rep l'ordre de Barcelona de segrestar vitualles comprades per dos partíceps d'arrendaments de bolla als termes
de Graells i Sant Pere Pescador, "y reba informatió ab interventió de son assessor si dites civades, ordis y altres grans
són comprats y pagats o no de diners de la bolla de Gerona trienni corrent". Setmanes després els grans incautáis a
l'Empordà seran venuts a Barcelona (ídem, Deliberacions, 148, ff. 565 i 581),
ACA, Generalitat, Deliberacions, 140, f. 8v.
La Diputació intentà si més no actuar contra els deutors exiliats dins la Corona d'Aragó: envia a València dos
comissaris reials a fi d'executar en béns un botiguer de comandes barceloní fugitiu, demanant als homònim 5
valencians que hi col·laborin (ACA, Generalitat, Deliberacions, 142, ff. 830 i 936; i Lletres trameses, 791, f. 1).
La primavera del 1579, per exemple, el mercader barceloní Pau Josep Comes, deutor com a fermança d'arrendamenis
de bolla, demanarà llicència per anar a Sevilla "per negocis de certa companyia, per los quals porà millor del que ara
pot pagar al General sos deutes". Signen com a fermances de la seva caució alguns dels Moradell, mercaders amb
arrelament sevillà (ACA, Generalitat, Deliberacions, 145, f. 176). L'exemple simbolitza, d'altra banda, la bona salut d«
colònies catalanes als principals centres econòmics castellans, assenyalada com un dels trets decisius de la segona
meitat del Cinccents (A. GARCÍA ESPUCHE, Op. cit., p. 23).
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bolles els trobem almenys des de mitjans de la primera d'aquelles dècades, per exemple, quan
"accomoden" i "posen en pagues" un deute de 4.456 lliures generat per Francesc Antic, a qui, a
58
més, atorguen guiatge. Durant els primers vuitanta la necessitat d'establir acords amb els deutors
59
es féu del tot ineludible i conduí inexorablement envers el debat suscitat a Montsó el 1585.
L'estiu del 1583 els diputats exposaren l'existència d'una situació força precària, derivada d'un
canvi en la conjuntura econòmica general: "han procurat y procuren en què los deutes del General
sien pagats [...], y entenen fan totes les diligènties y tantes quals ninguns predecessors lurs han
fetes, y han exigit tant com ninguns dels passats, y encara molt més, vist la gran esterellitat dels
anys passats y corrent, y la molta misèria de diners y blats en Cathalunya, y lo quant en dolentes
mans y arruïnades estan molts dèbits del General [...], que si aquelles del tot se havien de prompte
60
executar en tot, ni lo General seria satisfet y elles restarien del tot romputs y destruïts".
Davant la situació, el consistori no dubtà al llarg del 1584 a acceptar les ofertes d'acomodament
del pagament del deute presentades per arrendadors com ara el citat Junyent per a la bolla gironina
del 1578 o el mercader perpinyanenc Miquel Gomar, per a la de la capital rossellonesa del mateix
.
^
trienni. Un cop acabades les Corts, els consistoris de la Diputació mantingueren la seva política
d'execucions de béns tot i respectar els termes del concert. Calia ésser inflexible, "més de veres
que fins ací, sens exceptió de persones". Es mantingué el criteri de preferir l'actuació damunt els
béns mobles —a la torre de mossèn Francesc Gomis a Montornès, tres porters del General
segresten els seus blats, vins i altres fruits—, encara que es donà un pas més en la rigurositat de les
execucions, amb la freqüent incautació de castells i jurisdiccions senyorials. Algunes d'aquestes
restaren sota la gestió directa del General i altres passaren a mans d'altres particulars per via de
compra als encants. Només procedents dels deutes de bolla del trienni 1578, la Diputació s'incautà
dels castells de la Morana —propietat de Jaume Joan Cortit—, prenent possessió a primers del
1587 amb una munió d'oficials "per impedir y levar lo perill de resistència y escàndol que-s
temia", així com el de Palol d'Onyar, antiga propietat de don Francesc de Marimon i Jafer que
63
passà per via d'encant a mans del mercader gironí Francesc Moner.

58

ACA, Generalitat, Deliberacions, 142, f. 1024v; i 143, ff. 22v-23v. Pel que fa als fogatges, sabem que pel marc del
1569 el consistori paral·litzà una execució contra el receptor de Perpinyà, per tal de confegir un "apunctament" (ídem,
Lletres trameses, 786, f. 65v),
B. HERNANDEZ els interpreta inequívocament en clau de "protección sin reparos que dispensaba a los sectores
sociales privados que actuaban de efectivos agentes fiscales'' ("La fiscalidad en Cataluña...", p. 544).
A parer del consistori "entent los deutors que en tot se havia de fer contra ells executió rigurosa no girarien un diner,
sinó que-s Contentarien de fet en que-ls estigués allí un any o més lo porter, puys tots veuen tenen reparos, qui
donations, qui vincles e dots, que són primer que lo General" (ACA, Generalitat, Deliberacions, 148, f. 526).
El desbordament de l'endeutament poc abans de les Corts es manifestà en la quantitat de comissions d'execució
emeses durant els mesos anteriors, així com en la persecució abans i durant les Corts del collidor de la bolla Barcelona
Pau Riu, qui l'octubre del 1584 era deutor de deu quinzenades del seu ofici "y així deu molta més quantitat que té
assegurada
al Genera!" (ACA, Generalitat, Deliberacions, 148, f. 811; 149, f. 42v).
62
ACA, Generalitat, Deliberacions, 150, f. 493. Aquesta nova rigurositat contra els no concertats es manifesta en el cas
de don Francesc Despès: "absentat en Aragó", es féu encant durant trenta dies de les seves propietats sense trobar qui
"diga ni les vulla comprar". Davant la impossibilitat de ressarcir-se per la via de l'execució en béns, el consistori
ordenà la detenció a Lleida de Despès (Ídem, Lletres trameses, 803, ff. 40v i 85).
El consistori encarregà a misser Jeroni Jorba, assessor del diputat local cerverí, l'encàrrec de gestionar l'arrendament
del castell, lloc i terme de la Morana (ACÁ, Generalitat, Deliberacions, 148, f. 668; i 150, ff. 612v, 614v, 666, 705 i
730v). Sobre els Cortit de la Morana i la pèrdua del castell per deutes al General, vegeu E SERRA, "Diputats locals i
participació social...", p. 269.
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Però, tot i aquestes mesures de gestió de l'endeutament, el cert és que en acabar el trienni 1584 els
64
deutes corresponents només a les terces del propi període ascendien a més de 154.000 lliures, i
en arribar les Corts de Barcelona del 1599, els deutes procedents d'algunes col·lectes es movien
novament en xifres alarmants (quadre 12). Alguns explicaven l'augment en funció de les
connivencies citades entre els arrendataris dels drets i els consistorials del mateix trienni. Així, per
exemple, el diputat militar don Joan de Queralt (1584-1587) fou acusat d'haver afavorit els
arrendataris de la bolla cerdana: havia participat a l'encant fent-se càrrec d'una tercera part del
preu, participació que afirmava haver traspassat immediatament en ésser extret diputat. Els seus
acusadors, però, trobaven massa sospitós que en acabar el trienni els seus companys d'arrendament
65
no haguessin satisfet al general més d'un 8,2% del preu de l'encant. Com hem vist en el cas de
Francesc Despès, a partir de les Corts de Montsó del 1585, els consistoris inclogueren entre les
seves noves mesures de pressió per cobrar la de l'empresonament dels deutors: així, la tardor del
1586, el consistori ordenà sense contemplacions la captura d'un deutor "ahont se vulla que la
tropiau encara que sie en sglésia o altre qualsevol loc exempt, lo qual no obsta en coses del
66
General".

Quadre 12. Deute comptabilitzat el 1599 procedent dels arrendaments de bolla dels triennis 1590
i 1593
Col·lecta

Trienni

Preu de l 'encant

Deute

% encant

Cervera
Figueres

1593
1590
1593
1593
1590
1593
1593
1593
1590
1593
1590
1593
1593
1590
1590

9.000
5.403
5.100
45.033
11.130
11.226
10.503
9.780
25.428
24.993
6.063
6.618
27.045
2.640
14.298

1.000
1.715
1.210
1.600
6.091
3.573
1.200
2.048
8.326
10.779
1.073
1.204
4.115
1.600
3.423

11,1
31,7
23,7
3,6
54,7
31,8
11,4
20,9
32,7
43,1
17,7
18,2
15,2
60,6
23,9

Girona
Lleida
Montblanc
Olot
Perpinyà
Puigcerdà
Tarragona
Tremp i Pallars
Vilafranca del Penedès

A la pràctica, els mitjans d'actuació resulten cada vegada més expeditius per respondre a una
trajectòria d'oposició a les execucions de béns que havia anat forjant-se al llarg del període.
Gairebé totes les execucions eren encarregades pels consistoris a comissaris i porters reials, més
que no pas als propis oficials locals del General. La majoria de les vegades, els afectats per les

.
Destacaven sobretot les 24.860 lliures de Joan Burgués i altres arrendadors de la bolla gironina, 11.503 lliures £>e
Segimon Paratge, Bernat Codolosa i Antoni Granollacs per la bolla de Vic, així com 21.167 lliures de Bernard!,
Francesc i Joan Granollacs per la de Perpinyà (ACA, Generalitat, Visites del General, 3, ff. 420v-421v).
ACA, Generalitat, Visites del General, 3, f. 469.
66
ACA, Generalitat, Lletres trameses, 803, f. 65v.

— 116—

Capitol I, Realitats i contradiccions en el creixement fiscal, patrimonial i jurisdiccional

execucions es limitaven a insultar-los o amenaçar-los públicament o a través de cartells. Com
hem vist, molts executats decidien ocultar els seus béns mobles, 68
combinant l'estratègia amb
l'amenaça contra els qui mostressin avidesa per les seves propietats. Algunes execucions, com
ara la dels taulers de Vielha i la Vall d'Aran el 1568, feren necessària una autèntica operació
militar, després que el comissari reial enviat inicialment tornés amb les mans buides. La Diputació
demanà el reforç dels consellers, braços de Cort i bon Consell de la Vall, així com el dels castellans
de Castell-lleó i València d'Aneu.
Ben sovint, però, la contestació contra els oficials tramesos passava a majors. Les notícies
d'agressions contra els homes enviats des de Barcelona sovintegen. Les trobem per exemple el
1571 quan un porter reial topà pel camí de Berga a la Seu d'Urgell, a través del Coll de Port, amb
la "Companyia dels Jaumets": a més de robar-li els diners, fou "bastonejat y maltractat",
provocant-li greus lessions, per les quals fou compensat pel General amb vint lliures. No cal
perdre's als camins per observar agressions d'aquest tipus: a principis del 1583, el porter reial
Antoni Joan Quintana, fou assassinat dins els carrers de Cervera quan retornava d'executar en béns
un deutor a la veïna Tàrrega; i a finals del 1586, el comissari reial Miquel Gavaldà fou "invadit,
maltractat y nafrat" al bell mig de Tarragona. Les escenes de resistència violenta es reproduïren
encara amb major virulència amb posterioritat a les Corts del 1585. L'estiu del 1586 un dels
porters de la Diputació fou enviat a Cervera per tal d'inquirir contra els assassins del porter reial
Pere Granera i els autors —"vuyt o deu mals hòmens"— de les greus ferides infringides a l'escrivà
de la Diputació local, Simeó Porta, quan anaven amb comissió del consistori barceloní en execució
de deutes de la bolla de 1581. Quan viatjaven entre els termes de Bell-Hoc d'Urgell i Sidamon
"travessaren lo dit Porta en la executió y lo dit Janer apunyalaren de manera que és mort".
L'enquesta endegada per les autoritats locals del General determinà que els assassins havien estat el
maiordom del castell de la Fondarella Joan Ribes —enviat a Barcelona amb una escorta de deu
arcabussers i tres cavalcadures "per millor seguretat y custòdia"—, el marit d'una de les dones de
70
servei del castell i dos homes més del lloc, tots dirigits pel rector de la Fondarella.

L'endeutament de la Diputació per la via de la manlleuta de censáis
A més del deute acumulat pels oficials recaptadors dels drets del General i els titulars dels
arrendaments dels drets de bolla, l'atorgament en Corts dels diversos serveis afegí un altre camí
d'endeutament estable a través de les manlleutes de censáis. Aquesta via s'obrí a partir del que
semblava una sòlida situació financera de la institució a mitjans dels anys seixanta en plena
67 ,

Es el cas de Montserrat Garcés el 1587 a Vilafranca del Penedès o de Pere Janer a Cervera el 1584 (ACA, Generalitat,
Deliberacions, 150, f. 683; Lletres trameses, 801, ff. 14 i 70v; i 803, f. 138).
A finals del 1567, l'agutzir reial enviat a Castellbò per executar en béns dona Jerònima Tragó i el seu gendre, Joan
Puig, descobrí en arribar a la vila que havien fet amagar els seus béns "mobles i semovents" a l'hora que públicament
"cominen que ninguna persona gosarà comprar la casa que era de la dita senyora'7 (ACA, Generalitat, Lletres trameses,
785, f. 41).
69
'
70 ACA, Generalitat, Deliberacions, 139, f. 708; Lletres trameses, 785, f. 84v; 788, f. 40v; i 799, f. 157; i 803, f. 69v.
La identificació dels culpables es produí arran de la delació d'un dels participants a l'agressió, un gascó anomenat
Joan Itier, qui rebé les cent lliures ofertes en recompensa per la Diputació (ACA, Generalitat, Deliberacions, 150, ff.
559, 624 i 627; i Lletres trameses, 803, ff. 6 i 78.
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bonança econòmica, que permeté l'emissió de noves quotes de deute públic sense posar-la en
perill. El 1566 la Diputació donà un important pas endavant en la racionalització de la gestió,
amb l'obligació que tots els instruments de vendes i creacions originals de censáis rebuts sobre el
General no poguessin redactar-se més que a les escrivanies de la Diputació. En cas contrari, en el
moment de procedir a la seva lluïció, resultava impossible trobar-les i el consistori podia fins i tot
dubtar sobre si havien estat o no cancel·lats. EI 1577, a fí d'aclarir encara millor les obligacions
de la Diputació, el consistori deliberà la redacció de capbreus dels censáis "los quals se han de
renovar, sien fets copiar y fets de nou en degut orde" a l'escrivania major i les estances del regent
los comptes i el racional.
Entre els anys seixanta i les Corts de Montsó del 1585 la Diputació donà repetides ordres de lluïció
de censáis, a través de les quals es dedicaven els excedents de les recaptacions —quantificades en un
augment del compte de la Diputació a la Taula de Canvi barcelonina— a reduir l'endeutament de la
74
institució. Així, entre 1561 i 1563, els consistoris ordenaren lluïcions per valor de 80.000
lliures, a les quals cal afegir les decretades durant els triennis 1572 (179.000), 1575 (100.000),
1578 (100.000), 1581 (80.000) i fins i tot el 1584, el consistori del qual aprovà abans de les Corts
lluïcions per valor de 41.577 lliures. En total, doncs, les lluïcions acumulades entre 1572 i 1584
ascendiren a la formidale xifra de 500.577 lliures. Els actes de lluïció aprovats entre 1572 i 1573,
ens permeten conèixer, a tall de mostra, la naturalesa dels censalistes —tots ells catalans—, entre
els quals destaca especialment el pes del clergat (37,3%) i els militars (26,9%), els quals acumulen
gairebé dos terços dels capitals aportats (quadre 13). Tots ells, en virtut del que havia estat
Per a Aragó, J.A SESMA i J.A. ARMELLAS situen els primers intents de alleujar el dèficit galopant de la institució
durant les Corts del 1398-1400, amb una lluita constant al llarg del segle XV per tal d'aconseguir el "reparo del
Generar (La Diputación de Aragón. El gobierno aragonés, del Reino a la Comunidad Autónoma, Ediciones Oroel,
Saragossa, 1991, pp. 29 i 36-37), on es fa una completa relació de volums de censáis i pensions sobre el General entre
1417 i 1515). Per a una anàlisi de la importància de la inversió censalista a Aragó i en especial de les emissions de la
Diputació i de la notable participació catalana en el trànsit entre els segles XV i XVI, vegeu J.I. GÓMEZ ZORRAQUINO,
La burguesía mercantil..., pp. 102-117, i sobretot 107-112. En el cas de Catalunya, però, un memorial sobre el redreç
contemporani a les Corts del 1533 ja alertava sobre el fet que la institució havia arribat al límit pel que feia a la
capacitat d'endeutament, després d'uns anys de nefasta conjuntura agrària i comercial (A. CASALS, Op. cit.).
A fi que aquests dubtes facilitessin pràctiques fraudulentes al voltant dels censáis, el capítol 23/1512 havia
disposat que l'escrivà major no entregués els preus dels censáis lluïts sense disposar prèviament de la certificatoria
del racional de "haver cobrat y recòndit los títols" (Capítols dels drets y altres..., f. 70).
" ACA, Generalitat, Deliberacions, 135, ff. 405v-412; 143, f. 424.
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Segons el capítol 28/1520, el consistori havia de fer efectiva la lluïció de censáis sempre que el compte de la
Diputació a la Taula de Barcelona superés la suma de deu mil lliures, lluïcions que havien d'afectar en primer lloc els
estrangers, "attès que en Aragó y Valentia y altres regnes han fet lo mateix" (Capítols dels drets y altres..., f. 84v).
Sobre el regiment del compte de la Diputació a la Taula de Canvi barcelonina, vegeu les disposicions del capítol
11/1542 (Wem, ff. 122v-123).
Lleugerament diferent —amb substitució del paper del clergat pel dels militars— resulta l'aproximació realitzada
per J.M. CASTILLO a la distribució social dels censalistes de la Diputació valenciana, a partir de mostres de diversos
anys inclosos dins el període 1510 i 1526. El pes dels grups privilegiats (militars i ciutadans) oscil·la entre el 57,7 i el
71,8% del total, i supera encara el 80% en tots els casos si acumulem el pes del clergat secular i les institucions
eclesiàstiques no directament assistencials ("Poder económico y prestigio social en torno a una institución
valenciana. La deuda pública y la Diputación del General, a comienzos del siglo XVI", a Tercer Congrés d'Historiï
Moderna..., dins Pedralbes. Revista d'història moderna, 13-1 (1_993), pp. 320-323). Sobre la naturalesa social dels
arrendataris i censalistes valencians del segle XV, vegeu M. SÁNCHEZ-A. FURIO (a cura de). Actes del col·loqui
Corona, municipis i flscalitai a la Baixa Edat Mitjana, Institut d'Estudis Ilerdencs, Lleida, 1997, en concret, els
estudis de E. GUINOT ("La Batllia general de València: gestors i beneficiaris", pp. 577-601), P. VICIANO ("Entre la
coerció i el mercat: els inversors en la gestió de la fiscalitat reial i municipal al País Valencià", pp. 603-621) i RPERRERO ("Los beneficiarios del municipio: arrendatarios y censalistas de la ciudad de Valencia", pp. 643-674). Pe'
que fa a Catalunya, J. OLIVARES ha assenyalat la importància dels nobles (24,5%) i els mercaders i comerciants
(14,5%) entre els cerditors censalistes de les universitats durant el període 1591-1662 (Op. cit., p. 409). També MAVENTÍN ha dedicat un capítol de la seva tesi doctoral a l'anàlisi estamental de la naturalesa dels compradors ¡
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disposat a les Corts del 1520, rebien pensions anuals que no podien superar el vint per mil del
volum total dels diners que havien aportat al General amb motiu de l'aprovació d'un donatiu al
rei.

Quadre 13.
Extracció social dels propietaris de censáis de la Diputació lluïts entre 1572 i 1573
Categories

Preu dels censáis

%

4.700
9.686
7.550
12.420
4.110
2.845
8.899
1.030
1.175

8,8
18,1
14,1
23,2
7,7
5,3
16,6
1,9
2,2
1,3
0,9

Nobles
Cavallers i donzells
Clergat regular
Clergat secular
Gaudints
Ciutadans honrats
Mercaders
Artistes
Menestrals
Pagesos i pescadors
Hospitals

700
460

£1 control financer de la Diputació a la Cort General: la presentació dels balanços
Com a institució nascuda en termes de delegació de les Corts, la Diputació del General era
controlada des del punt de vista de la gestió econòmica, a requeriment dels estaments, a través de
la supervisió dels balanços i dels darrers llibres de vàlues, que la institució presentava a cada
convocatòria de Corts. A la segona meitat del Cinccents, semblava haver desaparegut la pràctica
—pròpia dels anys de regnat de Carles I, de major connexió funcional entre unes Corts de
convocatòria freqüent i la Diputació— de la tramesa de visitadors durant la celebració de les Corts
a fi de fiscalitzar directament la realització dels balanços i fins i tot allargar els seus treballs amb
78
posterioritat, posant els consistorials sota les seves ordres (1533 i 1542). No cal dir que els
venedors de censáis en general als segles XV i XVI, a partir de l'exemple vallesà (La societat rural a Catalunya en
temps feudals. Vallès Oriental, segles XIH-XV1, Columna, Barcelona, 1996, pp. 369-420 i 437). Per la seva banda, D.
RUBIO ha analitzat el grau d'estabilitat d'aquests instruments d'inversió al llarg del Cinccents, a "L'evolució dels
censáis morts a l'alta edat moderna", a Tercer Congrés d'Història Moderna..., 13-11 (1998), pp. 65-70.
Capítol 14/1520 (Capítols dels drets y altres..., f. 78v). Ales mateixes Corts, el capítol 15 havia disposat que
qualsevol català o domiciliat al Principat pogués obligar a lluir "als estrangers que tenen lur domicili fora
Cathalunya" els seus censáis i entrar en lloc d'aquells al mateix preu (ídem, f. 79).
Els anomenats llibres de vàlues havien estat introduïts pel capítol 3/1520 per mirar de resoldre el fet que "los
comptes van molt confusos": s'obligà aleshores l'escrivà de l'arxiu i el seu ajudant a fer cada any un llibre —dipositat
de forma permanent a la cambra dels comptes— en el qual s'enregistrarien els comptes de cada taula per cada terça, tant
dels drets d'entrades i eixides com de la bolla de plom i segell de cera. Per a cada taula, una pàgina del llibre hauria de
contenir la vàlua corresponent —d'ací el nom— i l'altra el que havia estat efectivament ingressat. El capítol 22/1533
reconegué, però, que els llibres de vàlues no eren portats al dia (Capítols dels drets y altres..., ff. 73-73v i 103).
78
El preàmbul dels Capítols del redreç del 1520, per exemple, començà assenyalant la facultat atorgada a nou persones
per visitar la Diputació, prendre informació de les ordinacions de la casa, observances d'aquella i deutes del General, "e
haguda relatió de les nou persones, e altrament de lur motiu propi, ha paregut bé deure's fer y statuir les ordinacions
següents..." (Capítols dels drets y altres..., ff. 71v-72). Segons A CASALS, després de quinze dies d'examen, els
visitadors van haver de demanar una pròrroga per posar fil a l'agulla als propòsits de reforma. La comissió de
visitadors enviada el 1533 rebé l'encàrrec d'acudir al palau o qualsevol altre lloc, per tal d'examinar capbreus, llibres,
actes i escriptures públiques o privades, sumar totes les pensions de censáis pagades per la Diputació, les despeses
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retards en la presentació dels comptes un cop començades les Corts eren constants i motivaven la
interposició de dissentiments de protesta als braços, com ara el presentat per Besalú, Cervera i
Figueres el 1564. Si el penúltim dia del 1563 havien començat les discussions al respecte al si del
79
braç reial, el 20 de març continuaven sense arribar notícies de Barcelona. No sempre calia pensar
en un intent d'amagar les deficiències de la pròpia gestió financera: la manca de coneixements
tècnics comptables i la voluntat de disposar d'una imparcial anàlisi externa portà el consistori a
contractar apressadament el 1564 els serveis del mercader sarrienc Mateu Gràcia, qui hagué
80
d'enllestir-lo a corre-cuita. El fet que les Corts es celebressin a Barcelona no afavoria
81
necessàriament la recepció del balanç a mans dels estaments.
Segons el testimoni d'un dels síndics cerverins assistents, el total de pensions de censáis, salaris i
altres càrrecs extraordinaris no ascendia anualment a més de vuitanta mil lliures —en contrast amb
82
les 43.083 lliures assenyalades el 1533 o la mitjana de 137.647 del període 1565-1585—, en
tant que la recaptació dels drets de la bolla de plom i segell de cera compensaven clarament totes
les despeses. Era d'esperar, doncs, que la recaptació dels drets d'entrades i eixides —que
83
quantificava en unes seixanta mil lliures anuals— restaria franca. La comparació entre els
balanços presentats a les Corts del 1585, 1599 i 1626, però, no presenta canvis importants en
l'estructura d'ingressos i despeses del General al llarg dels seixanta anys, encara que sí es recullen
certes oscil·lacions a algunes partides que podem connectar fàcilment amb l'evolució de la
84
conjuntura econòmica catalana del nostre període.

ordinàries i extraordinàries, les entrades del General, el preu de les bolles, els deutes, fogatges i ròssecs per cobrar, els
deutes amb els agreujats i la suma de rebudes i dates anuals. A les Corts del 1542 es proposà la creació d'una comissió
de nou membres encarregada de revisar la tasca dels diputats i fer-ne balanç al llarg de tot un any (Op. cit., pp. 81-82,
256, 263-264 i 427-428). Sobre l'evolució cinccentista del contigut dels Capítols del redreç, legislació bàsica sobre el
funcionament de la Diputació, vegeu O. OLEART, Op. cit., pp. 252-253.
79
AHCB, Consell de Cent, Corto, XVI-71, f. 122v, 131-137 i 204v-205. El capítol 19/1552 havia lamentat els
inconvenients de la tardança en l'obertura del balanç —de forma que els estaments poc podien fer per tal de redreçar el
deute— i disposat que en endavant el primer acte de la Cort fos la petició al consistori de la tramesa del balanç, a fi que
els estaments poguessin començar a treballar-lo el més aviat possible (ACA, Cancelleria, Processos de Corts, 47, s.f. i
Capítols dels drets y altres..., ff. 167v-168).
80
ACA, Generalitat, Deliberacions, 135, f. 125. Aquesta intervenció forana en el control comptable havia estat
rebutjada pel capítol 23/1533, on es denunciaren els "abusos de pocs triennis ençà fets sobre la examinatió y
comprovatió de comptes del dit General, en les quals, per no ésser experts en aquells, los oïdors de comptes feyen
electió de altres persones y après los feyen taxar salaris excessius". El capítol obligà els oïdors a intervenir
personalment en "veure y examinar e comprovar los comptes del dit General" (Capítols dels drets y altres..., ff. 103v104). Tanmateix, els visitadors de la Diputació durant les Corts del 1533, poc confiats de la col·laboració dels oficials
de la institució van recórrer a persones de fora de la casa, les quals denunciaren, en paraules d'A. CASALS, una
"samfaina comptable de difícil entrellat", signe de la "desordre, deixadesa i incompetència dels diputats i els seus
oficials" (Op. cit., pp. 257 i 268).
El 1599, quinze dies després del nomenament dels membres de la comissió encarregada de l'obertura i estudi del
balanç, aquell continuava sense arribar de forma que el braç eclesiàstic proposà que els tres estaments s'adrecessin
directament al racional de la Diputació donant-li un termini de tres hores per entregar-lo "atès que no obstant diverses
vegades li són estats demanats, nunca los ha volguts portar". En total, passaren vintitres dies des del nomenament dels
delegats del braç militar fins a la lectura del balanç (ACA, Generalitat, 1099, ff. 53v, 59 i 258v; i AHCB, Consell de
Cent, Corts, XVI-77, f. 182). Sembla que el 1626 els problemes dels estaments per fer-se amb el balanç es repetiren en
termes semblants (ídem, 1057, f. 140).
82
A. CASALS, L'emperador i els catalans..., p. 258.
AHCB, Consell de Cent, Corts, XVI-71, f. 220v. El balanç del 1533 quantificà una mitjana anual d'ingressos de
70.970 lliures (A. CASALS, Op. cit., p. 259).
Una primera valoració dels balanços del 1599 i 1626, a J.L. PALOS, Catalunya a l'Imperi..., pp. 333-336.
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Quadre 14. Comparació dels balanços de la Diputació presentats a les Corts de 1585, 1599 i
1626 (el valor de les quantitats correspon a la mitjana anual del període entre Corts).
1565-85

%

1586-99

% 1600-26

Salaris dels oficials reials
Pensions de censáis
Salaris oficials del General

9.606 7,0
32.862 23,9
24.059 17,5

10 856
32 862
20 537

9,4
19,7
17,8

10 506 7,1
53 909 36,7
16 215 11,0

Despeses ordinàries
Despeses extraordinàries

74.351 54,0
63.296 46,0

54 092 47,0
61 080 53,0

80 631 54,8
66 440 45,2

% 1565- 1626

%

85

900 9,4
21.047 64 ,0
-7.844 -32,6

6.280
3.144

8,4
5,0

Total despeses

137.647

115 173

147 071

9.424

6,8

Total ingressos

154.947

144 644

164 679

9.732

6,3

17.300

29 471

17 608

308

1,8

Saldo

Com a elements més destacables en la comparació dels balanços cal destacar en primer lloc
l'augment (comú a moltes de les hisendes públiques de l'època) de les despeses extraordinàries al
llarg del període 1586-1599 —d'altra banda prou compensada per un reducció notabilíssima (d'un
27,2%) de les despeses ordinàries de la institució—, increment que podem relacionar d'una banda
amb les despeses derivades de l'activa posició política del consistori contra les contrafaccions
reials, —amb les costoses ambaixades que se'n deriven, que portaren el capítol de despeses de la
Diputació dels triennis 1590 i 1593 a un augment aproximat del 50%— i de l'altra, a les
ocasionades per l'inici de les obres d'ampliació del Palau i construcció de la seva façana de Sant
86
Jaume, especialment importants durant el trienni 1596-1599 (quadre 15). L'anàlisi de la relació
entre despeses ordinàries i extraordinàries mostra en qualsevol cas la capacitat de la Diputació per
a contenir determinades partides quan s'incrementen notablement unes altres, per tal de no perdre
l'equilibri pressupostari (o bé aquesta és l'habilitat comptable dels qui confeccionen els balanços).
85

Els capítols 8 i 10 de les Corts de Barcelona del 1493 encarregaren la Diputació del pagament dels salaris del
canceller, vice-canceller, regent, vuit doctors i dos jutges de cort i governador (Constitucions y altres drets..., p. 256).
També a Aragó la Diputació pagava els salaris dels oficials de la governació, la Reial Audiència i el tribunal del
Justícia (L. 1BÁÑEZ DE AOYZ, Op. cit., ff. 215-221). A Navarra, en canvi, el pagament dels propis oficials suposava el
1564 gairebé un 25% del total de les despeses de la hisenda reial (C. BARTOLOMÉ, "Aproximación al estudio del
|asto de la Hacienda Real de Navarra, 1513-1700", a Príncipe de Viana, 194 (1991), p. 78).
A fi de fiscalitzar de forma eficaç les despeses extraordinàries el capítol 18/1520 havia disposat una comptabilitat
específica i portada en llibres separats. El 12/1537 havia limitat —i el 21/1542 prorrogà fins a les següents Corts— els
pagaments extraordinaris dels consistorials a un màxim de 9.000 lliures per trienni, només un 4,6% del total de la
despesa extraordinària acumulada durant el trienni 1587, per exemple (Capítols dels drets y altres..., ff. 80, 115v i
128). A la pràctica, el balanç de les Corts del 1533 assenyalà despeses extraordinàries de 10.150 lliures per al trienni
1524, 12.964 per al 1527 i 8.867 per al 1530 (A. CASALS, Op. cit., pp. 259-260).
La capacitat de malbaratament, en tot cas, no sembla comparable a la generada per la mateixa monarquia: es¡calcula
que les noces de Felip III, celebrades a València el 1599 provocaren a la hisenda reial una despesa d uns 950.0ÜÜ
ducats (bastant més d'un milió de lliures) i que els grans de Castella dilapidaren encara una quantitat tres vegades
superior (F. BENIGNO, La sombra del rey. Validos y lucha política en la España del siglo XVII, Alianza Editorial,
Madrid, 1994, p. 43). En total, doncs, es gastà en poques jornades bastant més del que la Diputació dedica a despeses
ordinàries i extraordinàries entre 1600 i 1626, o vuit vegades més que al llarg del dispendios trienni 1596-159* ü
encara una xifra superior al cost (uns tres milions de ducats) de les campanyes del rei catòlic a França entre 1589 i
1598, a fi d'evitar la consolidació d'Enric IV al tron (P. PÉREZ GARCIA, "Origen de la milícia efectiva valenciana: las
vicisitudes del proyecto del marqués de Dénia para la creación, pertrecho y movilización de los tercios del Remo de
Valencia (1596-1604)", a Dels Furs a l'Estatut. Actes del I Congrés d'Administració Valenciana: de la Autoría a la
modernitat, Institut Valencià d'Administració Pública, Generalitat Valenciana, Valencia, 1992, p.
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Quadre 15. Distribució de les despeses de la Diputació durant els triennis 1584-1596
Dates
1584-1587
1587-1590
1590-1593
1593-1596
1596-1599

Ordinàries

%

Extraord.

%

Total

115.248
174.975
187.681
174.768
158.710

47,6
47,0
55,1
81,9
28,4

126.925
197.457
152.977
38.694
400.153

52,4
53,0
44,9
18,1
71,6

242.173
372.432
340.658
213.462
558.863

53,8
-8,5
-37,3
161,8

Cal destacar també l'èxit en la contenció salarial dels oficis de la Diputació, iniciat amb la
coneguda legislació restrictiva de les Corts de Montsó del 1585, i mantinguda durant el període
posterior, que portà a una reducció de fins un 32,6% en el volum d'aquest capítol de la despesa
ordinària (de més de 24.000 lliures anuals entre 1565-1585 a només 16.215 entre 1600 i 1626),
fet que ens mostra una administració del General ja en contracció durant les primeres dècades del
88
Siscents. Aquesta contenció institucional cal explicar-la en funció de l'arribada de la crisi secular
a l'economia catalana, aspecte que suposaria igualment un augment del 64% en el volum
d'ingressos de la institució dedicats al pagament de pensions de censáis, xifra tan elevada que féu
que la Diputació passés de dedicar una quarta part dels seus ingressos al pagament de censáis entre
1565 i 1585 a més d'una tercera part entre 1600 i 1626. La condicionada Diputació del Siscents,
per tant, havia de dedicar bona part dels ingressos al pagament del deute consolidat. D'altra banda,
Al llarg dels tres períodes considerats, els capítols tant de despeses com d'ingressos, mostren una
notable estabilitat, amb increments d'entre el sis i el set per cent, que sens dubte restaren per sota
de la inflació dels preus del període. Resulta raonable pensar, per tant, que la Diputació del període
1565-1585 era notablement més expansiva que la del 1600-1626. Recentment, B. Hernández, tot
reconeixent que la Diputació no fou "una institución anquilosada", afirma, però, que
"difícilmente puede demostrarse que sus recursos (muy ligados a las tendencias de la economía)
89
crecieran espectacularmente durante el siglo XVF. Encara que el grau d'espectacularitat es
sempre relatiu, l'anàlisi de l'enorme augment de la despesa reconeguda als mateixos balanços
presentats per la Diputació, acumulat amb altre elements, com ara el creixement notable del seu
patrimoni immoble al llarg de la dècada del 1570 o l'expansió durant les mateixes dates del
nombre d'oficials recaptadors —amb el que això representava de càrrec de nous salaris—-,
analitzada al proper capítol del present treball, fan molt difícil pensar en l'absència d'un
considerable augment dels ingressos durant el darrer terç del Cinccents.

En contrast evident, les cates realitzades per B. HERNÁNDEZ en els diferents capítols de despeses de la Batllia
general mostren com els salaris dels seus oficials representaren entre un 67,1% i un 90,7% del total entre 1500 i 1584
(Aproximación a las estructuras..., p. 89).
89
"La fiscalidad en Cataluña...", p. 551.
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Quadre 16. "Computo de lo gastado en la Diputación de Cataluña en veynte y seys años'
90
(1626)
Partides

1600-1626

%

Anualment

Salaris dels jutges reials
Pensions de censáis
Salaris del General

273.156
1.401.634
421.590

7,1
36,7
11,0

10.506
53.909
16.215

Total despeses ordinàries

2.096.380

54,8

80.631

2,9

4.205
30.030
6.673
1.978
4.371

"Visitas del Generar
"Embazadas y contensiones"
"Obras"
" Visitas de officiates reales"
"Estrenas de diputados"
"Estrenas a los de la Tabla y Banco"
"Fiestas"
" Venidas del rey, nascimientos de infantes"
"Cera y confituras"
"Sobreplus"
"Satisfacción de trabajos"
"Obras de madera comprada"
"Muebles, oro, plata y tapisería de seda"
"Compras de casas y sensos de ellas"
"Correos y menudencias"
"Funerarias de rey y rey na"
"Escrituras y actos"
"Obras de y erro y cobre"
"Librero"
"Ventalletes de palma"
"Vidriero"

109.335
780.781
173.487
51.419
113.646
24.475
101.372
55.578
82.348
25.423
26.866
12.352
16.043
10.220
79.707
20.241
3.549
6.927
28.794
3.804
1.061

20,4

4,5
1,3
3,0
0,6
2,7
1,5
2,2
0,7
0,7
0,3
0,4
0,3
2,1
0,5
0,1
0,2
0,8
0,1
0,0

941
3.899
2.138
3.167

978
1.033

475
617
393
3.066

779
137
266
1.107

146
41

Total despeses extraordinàries

1.727.428

45,2

66.440

Total despeses

3.823.808

100

147.071

Total ingressos fiscals

4.281.654

164.679

457.846

17.608

Saldo

L'anàlisi aprofundit de les despeses de la Diputació durant el primer quart del Siscents ens permet
comprovar el pes enorme ja esmentat del pagament de les pensions anuals dels censáis, així com
els costos de la institució en defensa de les constitucions, el que suposa més d'un 20% de les
despeses del període. El tercer gran capítol fou el dedicat a les despeses d'administració de la
mateixa institució i de la justícia reial, que acumularen una xifra igualment propera a una cinquena
Part. Finalment, els capítols d'obres i decoració i les despeses relacionades amb les festes
finançades per la Diputació per a la celebració dels grans esdeveniments de la dinastia sumen

BUB, ms. 1009, ff. 63-64. Per a una primera anàlisi del balanç del 1626, vegeu R. BES, Op. cit., apèndix V. Per al cas
valencià, J. CASEY ha analitzat una relació de despeses de la Diputació entre 1599 i 1626, que mostra un extraordinari
desequilibri entre aquelles (3.585.086 lliures) i els ingressos coetanis de la institució (2.357.850) (Op. cit., p. 267).
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gairebé un 14% de la despesa (quadre 16). Desgraciadament, no disposem d'informació tan
detallada per als darrers períodes legislatius del Cinccents, el que ens permetria comparar l'evolució
de cadascuna de les partides de despesa de forma més aprofundida.
El 1599 l'anàlisi del balanç per part de la comissió reduïda dels estaments portà a la conclusió que
"y havie algunes coses en ubert", és a dir, que el manteniment d'un quantiós deute impedia tancar
satisfactòriament els comptes presentats. Calgué, doncs, demanar als diputats i oïdors nova
91
documentació "perquè-s vegi com estan ys pugue cobrar los diners". Es tractava de quantificar
exactament el deute i mirar de reduir-lo. Si la mitjana dels arrendaments triennals dels drets de la
bolla ascendí a 433.932 lliures durant el període 1585-1599, en el curs de les Corts els estaments
92
comptabilitzaren un deute total procedent de taules i particulars de més de 727.611 lliures.
Només pel que feia als arrendaments dels triennis 1590 i 1593, mancaven encara per recaptar
22.268 i 26.729 lliures respectivament, el que significava el 9,7 i I'l 1,6% del preu total de les
bolles arrendades (i encara es deixaven de banda per insignificants algunes altres quantitats que
farien augmentar la suma final).

£1 control financer de la Diputació a la Cort General:
el redreç de l'exacció i els concerts de deutors
Els nivells d'endeutament generats durant els primers triennis de la dècada dels vuitanta
provocaren una reacció contundent dels estaments durant les Corts del 1585. Els principals
municipis del país havien optat durant les dècades anteriors per imposar l'exclusió dels deutors no
només de la gestió dels drets, sinó també de qualsevol ofici al servei de la universitat. A Barcelona
els deutors en foren exclosos a mitjans dels seixanta i el mateix privilegi del nou redreç de
Perpinyà (1573) fixa en vint dies abans de la data de renovació anual dels oficis municipals, el
termini màxim per al pagament efectiu dels deutes dels candidats, en "pecúnies numerades" i no
93
amb penyores. Durant les Corts del 1585 els estaments —amb la immediata aquiescència reial—
generalitzaren aquesta exclusió per a totes les universitats, fixant un termini de vuit dies per

91

AHCB, Consell de Cent, Corts, XVI-77, fí. 225v-226v i 228v.
Sembla no res, doncs, els deute de 39.423 comptabilitzat pel balanç de les Corts del 1533 o el de 30.000 lliures
enregistrat el 1537 (A. CASALS, Op. cit., pp. 259 i 346).
93
AHCB, Consell de Cent, Registres de deliberacions, 11-75, f. 68v; i ACP, Llibre verí major, 112 EDT 1, ff. 310v i
311v. Els deutors eren també inhabilitats per formar part d'institucions com ara el Sindicat de Cerdanya (S.
GALCERAN, L'antic Sindicat de Cerdanya. Estudi sòcio-econòmic basat en la història inèdita dels segles XIVal XVI,
inclusius, Banco de Gerona/Cambra Oficial de Comerç i Indústria, Girona, 1972, p. 15). Segons misser Lluís de
Peguera, l'admissió dels deutors del General als debats de les Corts del 1585 fou objecte de polèmica. Durant la
convocatòria, els tractadors reials i comtes de Miranda i Chinchón li consultaren l'habilitació dels deutors, que el
jutge reial considerà idònia. Altres juristes, però, manifestaren una opinió contrària "dihent que los deutors de coses
públiques no poden ni deuhen ésser convidats a honrres que primer no hajan pagat y satisfet lo que deuen a la
república". Segons el discutible parer de misser Peguera —mostrar la dificultat de desllindar les nocions del públic i
privat a l'època—, els deutors al General no eren deutors públics, per això com només ho eren com a arrendadors i
compradors d'un impost. A més, l'habilitació a Corts era considerada pel magistrat més "càrrega que no honrra", atès
que els assistents havien de comparèixer amb els seus recursos econòmics "y per ço no s-i adquiresca cosa alguna de
dignitat ni de offici públich", afirmació aquesta també prou discutible (Pràctica, forma y stil de celebrar Corts
Generals en Catalunya, 1632, pp. 18-20). En parla igualment M. SARROVIRA al seu Cerimonial de Corts, Sebastià de
Comelles, Barcelona, 1599, ff. 10-10v.
92
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94

l'habilitació dels deutors al concurs de les extraccions d'oficials. L'actuació contra els deutors
dels drets públics del General o les universitats es veié també reforçat a través de la regulació de les
fallides dels mercaders arrendataris. El capítol 172 de la proposta dels estaments preveia que els
mercaders i botiguers que complissin sis mesos sense pagar als seus acreedors fossin considerats
"abatuts, fallits y corn a infames", amb la immediata inhabilitació per als oficis de la Generalitat,
Casa de la ciutat o Llotja, privació d'inclusió a la matrícula de mercaders i de les bosses d'oficis a
95
les quals es trobessin insaculáis.
El debat més interessat al voltant del deute, però, fou el derivat de la negociació de polèmiques
concòrdies entre la Diputació i els arrendataris i fermances afectats. Aquell "redreç de Pexactió"
abastà no només els ròssecs de bolla anteriors a les Corts sinó també vells fogatges encara
96
impagats. A poc de començar l'aplec dels estaments, el braç eclesiàstic i el reial acordaren
l'estudi conjunt a través d'una comissió de l'endeutament de la Diputació i les possibilitats de
concòrdia amb els deutors, mentre el braç militar renunciava a intervenir als debats "per haver-hi
97
molts interessats y deutors en lo dit estament". Les desavinences al si del braç reial foren
considerables, amb el rebuig frontal d'alguns síndics a qualsevol solució de compromís, davant la
possibilitat que un concert amb els deutors portés a l'establiment d'un nou fogatge per al pagament
98
del servei. La posició de Cervera fou tal vegada la més contundent i il·lustrativa al respecte: per
començar, demanà un estudi exhaustiu del balanç i una execució immediata dels deutors, rebutjant
l'argument de tots aquells qui afirmessin haver rebut dels diputats i oïdors llicències per tal de
diferir els pagaments, en una pràctica que sembla haver estat comuna als darrers triennis. La
primera mesura a prendre era per als cerverins la terminant prohibició als diputats i oïdors de
94

AHCB, Consell de Cent, Corts, XVI-74, ff. 553v i 618v. Tal vegada més properes a la realitat del dia a dia, Tàrrega
proposà durant les Corts l'acceptació dels pagaments de deutes en espècie —grans, vitualles i provisions— a fi
d'ampliar les modalitats del pagament (AHCT, Llibres de Consell, 19, s.f.).
96 AHCB, Consell de Cent, Corts, XVI-74, ff. 608v-609.
El braç reial donà instruccions a dos síndics expressament nomenats per "mirar y assentar y traure en bell" el deute
que semblava mantenir la ciutat de Barcelona envers el General, inclòs dins les 13.557 lliures, 13 sous i 5 diners que el
1585 encara no havien estat ingressades, corresponents al fogagte del 1553 (AHCB, Consell de Cent, Corts, XVI-74, f.
506v). Els deutes de fogatges afectaven sobretot el contribuents eclesiàstics. Aquest fet provocà una densa legislació
de redreç: a través del capítol 2/1542 es demanà al papa, amb el teòric auxili reial, que els consistorials tinguessin
jurisdicció damunt els eclesiàstics no només en qüestions de Generalitats, sinó també dels fogatges; el capítol 5/1547
establí el pagament dels fogatges no de forma individual sinó a través de les comunitats de preveres; el capítol
15/1552 intentà fixar estrictament quins "capellans no sien fogatjats" (Capitols dels drets y altres..., ff. 117-117v,
133 i 168v). Sobre les fallides dels arrendataris de bolla i els concerts posteriors per a la gestió del deute, vegeu E
SERRA, "Diputats locals i representació...", p. 269.
9s AHCB, Consell de Cent, Carles comunes originals, X-49, f. 42v.
"No se'ls differesque la paga [afirmen les instruccions entregados pel seu Consell al síndic de Tàrrega], per quant
convé al bé comú y que les generalitats vagen sobrades, y no aguessen a manllevar ni fer impositions algunes de
fogatges ni altrament" (AHCT, Llibres de Consell, 19, s.f). Quan el síndic de Cervera consultà la proposta d allargar
cinc anys el pagament dels deutors del General, la resposta dels paers fou que hauria d'ésser I últ.m a donar el seu
consentiment: "no y consente que primer tots los altres syndichs y los altres brasos no y sien aderits (AHCC, Llibres
de Consells, 174, ff. 13v-14).
Semblants arguments eren desenvolupats a u n informe per les Corts titulat "General de Catalunya", en el qual es
lloava la naturalesa de la institució, alhora que s'assenyalava la impossibihtat de fer efectwes les seves missions s,
"Per parentius, amistats ni compiacènsies, dexar de fer pagar els arrendadors de les bolles y als exac ors de: dits drets
donant-los temps y aguardant-los". Aquests collusions impedien a la Diputació reduir e «"^.»^.f'»
Huïció dels censáis manllevats per avançar els pagaments dels serveis oferts en Corts, mentre eren part,^a s els qu,
gaudien
• de la possessió dels diners del General (AHCC, Memorials i instruccions de
. . missatgeries s.f.). D^akrbanda,
la negociació particular amb les recaptacions fiscals "públiques" ha estat un de Is
sobretot per a la França del XVII- de les hisendes dels estats europeus de 1 època, analitzades per J.
"
("Estado
y hacienda en ¿despotismo ilustrado", a B. BENNASSAR (I ^ V W d ' ï ' í

Historia de España, Instituto de Historia Simancas-Universidad de Valladohd, Valladohd, 1989, pp. 123-147).
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"allargar-los los les pagues"; la segona, la d'obligar els arrendadors a pagar en els terminis legals
fixats. A més, caldria obligar en el futur als consistorials a pagar de la seva bossa els arrendaments
no cobrats, fent-ho en primer lloc a costa dels seus salaris de tot el trienni.
Amb el pas de les setmanes, però, la rocosa posició cerverina de rebuig al concert anà esmicolantse. La ciutat proposà aleshores reprendre almenys també per a la Diputació l'exclusió decretada
contra els deutors en el cas dels arrendaments de drets municipals. El "redreç de l'exacció" anà
lligat, per tant, a un bloqueig de la participació dels deutors als nous arrendaments de la bolla, per
això com si "se arenden com an fet fins assí, lo que serà de mal en pijor, perquè ab les mateyxes
bolles pagaran, y tostemps remolcaran grans sumes de dinés". La concòrdia semblà aleshores ja
inevitable, a través del repartiment del deute en diversos pagaments a cinc anys. Al si del braç
eclesiàstic, el debat es suscità en termes més diplomàtics. El Capítol barceloní, per exemple, tot i
la seva oposició inicial a qualsevol concessió als deutors —no es considerava preferible "haverse
de cargar la tierra fogages ni oíros muchas imposiíiones, que son de mayor daño e
inconveniente, que no que padescan algunos particulares que este dinero han enbolsadó"—
acabà adherint-se a les propostes de concòrdia, apel·lant al possible disgust dels tractadors reials en
cas contrari i al fet "que sempre fonch nostra voluntat no ésser singulars en ninguna cosa y no
101
volem ser-o en aquesta".
El consistori de la Diputació publicà el concert aprovat pels estaments a finals de maig del
102
1586. L'oficialització, però, comportà noves polèmiques, començant per la suscitada pels
arrendataris de la bolla del 1584, els quals demanaren la inclusió dins les condicions de pagament
dels deutors de les bolles antigues, perquè "més se són servits dels diners los passats que los
presents". S'afegiren encara les d'altres deutors que no havien estat inclosos, com ara el donzell
vigatà Joan Gaspar de Prat —deutor encara de 1.400 lliures anteriors a les Corts de Montsó—,
protestes que arribaren en forma de dissentiment a les Corts de Barcelona del 1599. Aquelles Corts
ratificaren el vell concert, recollint deutes anteriors a les del 1585 per valor de més de 30.000
lliures. Prat afirmà que el consistori i l'anomenada Divuitena d'impossibilitats del General havien
aprovat concòrdies particulars sobre aquells deutes, contravenint els Capítols de Cort que
disposaven que els concerts de deutors només podien ésser aprovats en Corts Generals. Al seu
parer, els noms dels implicats explicaven el perquè de la continuïtat de la concòrdia i les
incorporacions posteriors: hi mantenien partits i deutes alguns dels més importants títols, militars
i donzells (duc de Cardona, marquès d'Aitona, Joan Burgués i de So, Jerònima Junyent, Joan d'Erill,

100

El síndic cerverí escrivia a la seva universitat enfatitzant els beneficis que els deutors podien obtenir de la demora:
"se fa cosa may feta y lo interès a sou per lliura és molt gran suma de milanars, que a bon compte trobe són més de
setanta mília lliures". Exigia als paers i la prohomenia de Corts una àgil resposta, atès que "tot lo bras real y
aglesiàstich asta aderit, escsepto jo que tinch consulta" (AHCC, Corts i sindicatures, segles XIV-XVII, s.f.).
ACCB, Secretaria, Correspondència, Cartes enviades, 1584-1588, ff. 4r3 i 46-46v. Les instruccions inicials del
Capítol de Vic al seu síndic, l'ardiaca Jaume Coma, eren ben clares: "que si se tracte de imposar fogatges que no
consenta, sinó que pus lo General té prou pasta [sic] que fasse pagar los que deuen, que prou bastarà per fer lo servey al
rey" (ACV, Secretaria, Regestrum Epistolarum Capituli, 1570-1639, s.f.). La imposició de fogatges era igualment
rebutjada per aquells senyors que podien veure amenaçades les seves rendes procedents d'uns vassalls excessivament
pressionats i que a l'hora no havien fet inversions en censáis del General, tal i com denunciaren els consistorials
durant les Corts del 1533 (A. CASALS, Op. cit., pp. 262-263).
102
ACÁ, Generalitat, Deliberacions, 143, f. 476.
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Plegamans de Marimon, Antoni Tort i Pere Pau Bolet). Els estaments aprovaren el 1599 una
nova concòrdia i atorgaran a la Diputació una explícita autorització per tal d'incloure'n nous
. . 104
deutors amb posterioritat.
Però més enllà de les solucions personals, les Corts del 1599 significaren la repressa del debat
general sobre l'endeutament de la Diputació. Dissentiments com ara el de Gervasi Sapila al braç
militar, reclamaren el cobrament dels deutes dels oficials pecuniaris del General que no haguessin
entregat als diputats locals totes les quantitats recaptades "attès que són els diners més clars y més
105
deguts al General". El dissentiment d'Antoni Granollacs donà encara major força a les posicions
més dures, tot exigint el nomenament per part dels estaments de persones amb l'encàrrec
d'executar els oficials pecuniaris i els deutors de bolles arrendades d'ençà del 1585. Encara al
final de les sessions la qüestió rebrotà amb força amb motiu de la discussió del donatiu,
especialment al si del braç militar. Mentre el president de l'estament, el duc de Cardona, —com
era lògic, atesa la seva condició de deutor— proposà una manlleuta de censáis per valor de
380.000 lliures per al pagament del donatiu, el rebel Joan Granollacs no dubtà a enfrontar-s'hi,
exigint per via de dissentiment l'execució dels deutes generats pels arrendaments des del trienni
1584.107
Cal anotar, finalment, que la qüestió de l'endeutament a Catalunya no fou emprada per la
monarquia com a argument per a la intervenció sobre la hisenda del General. Ben al contrari, en el
cas de la Diputació valenciana es convertí en una escletxa important. Pel febrer del 1593, el
monarca demanà als diputats valencians una relació exhaustiva dels deutors al General, incloent-hi
les quantitats pendents, terminis, fiances entregades i diligències de cobrament realitzades, a més
d'establir que en endavant haurien d'informar setmanalment la lloctinència sobre la marxa de la
recuperació del deute i mensualment a ell mateix. La resposta dels diputats valencians denuncià
l'estratègia reial d'exagerar els nivells d'endeutament i d'avalar indirectament l'impediment als
cobraments de deutes a través de l'acceptació de plets i evocacions de causes a la Reial Audiència,
per justificar posteriorment el seu control sobre la gestió de la Generalitat. El mateix dia en què la
Diputació valenciana —després de diverses dilacions— entrega al monarca el memorial citat, no

El cavaller-banquer Miquel Puigjaner esperà fins a l'últim moment per posar dissentiment a l'aprovació del
donatiu, en reclamació de la inclusió dels hereus de Damià Puigjaner en les mateixes condicions de deute del duc de
Cardona, "pus tots los deutes són de una specie y qualitat". Aconseguí així, l'admissió al concert de diversos militars i
ciutadans (ACA, Generalitat, 1099, ff. 252, 455v, 501, 518v i 530).
ios AHCB, Consell de Cent, Corts, XV1-77, f. 443; i Registres de deliberacions, 11-108, f. 337v.
El preàmbul dels Capítols per la bona administració de les pecúnies del General aprovats per les Corts de 1512
—i molts dels redreços posteriors—, centraren la necessitat de reforma en el fet que "dites pecúnies np-s perden en
mans de ministres de dit General". El capítol 13/1542 establí que els oficials pecuniaris que retinguessin diners més
enllà del temps legal haurien de pagar interessos a raó de vint mil per mil, una sanció que, tanmateix, no hem vist
aplicada (Capítols dels drets y altres..., ff. 61v i 123v-124).
Granollacs exigí l'examen dels números del regent los comptes i amenaçà de mantenir el dissentiment fins al
moment que aquell en donés compte. Demanà la tramesa des de Barcelona de relacions de deutes dels receptors t altres
oficials pecuniaris del General, exigint que se'ls obligués a pagar "exequtant-los ab la rigor està disposat per Capítols
de Cort" (ACA, Generalitat, 1099, f. 366 i 444).
ACA, Generalitat, 1099 f. 504v. Al braç reial, el síndic lleidatà Jeroni Roig mostrà la inviabilitat de cobrar amb
urgència dels deutors i per tant de lligar la recuperació del deute al pagament d'un servei que es volia immediat
(AHCB, Consell de Cent, Corts, XVI-77, f. 443v).
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s'estigué de demanar que totes les causes sobre deutes evocades a l'Audiència li fossin
108
immediatament restituïdes i que en endavant no es produïssin noves evocacions.

La nova presència pública de la Diputació a ciutat
com a signe de creixement patrimonial i jurisdiccional
Ha estat assenyalat el fet que als ulls de la població, la tributació era un dels elements que millor
109
indicaven l'exercici del poder. Els centres des dels quals es dirigia aquesta recaptació havien de
tenir una importància capdal en el pla simbòlic o de les imatges. Per això, a fi de consolidar la seva
presència als punts neuràlgics del país, els consistoris generals de la Diputació van promoure durant
les darreres dècades del Cinccents l'arranjament de nous centres recaptadors estables, noves cases
del General, més enllà de les prèviament existents als punts frontereres, Barcelona i Perpinyà. A la
capital catalana, la Generalitat era identificada amb el seu Palau —centre neuràlgic dels primers
oficis de la institució i lloc de celebració de les cada vegada més freqüents reunions dels tres
estaments en Junta de Braços—, notablement ampliat durant el darrer terç del segle, amb el
no
polèmic afegitó de la façana de Sant Jaume que avui coneixem:
quan el 1603 Palmoiner i
conseller del rei de França B. Joly visità Barcelona, considerà que el Palau era amb diferència
l'edifici civil més majestuós de la ciutat, molt especialment la Sala nova —amb els recents retrats
dels comtes de Barcelona (encarregats a l'italià Ariosto), Carlemany i Lluís el Pietós, com
s'apressà a assenyalar— on s'aplegaven els braços catalans. Encara per atendre a les necessitats
de la seva activitat recaptadora i de la seva funció representativa, la Diputació del General
administrava a Barcelona un bon grapat d'immobles, sovint procedents de les execucions dels
deutors. La majoria es trobaven als voltants del Palau, a prop del qual fins i tot la institució
llogava alguns habitatges, com ara una botiga situada al costat de la font de Sant Honorat "per a
tenir dins ella les graelles y fusta de dit General" (1574).

108

Encara tenim constància de l'exigència i entrega de nous memorials a principis del 1595 (ARV, Generalitat, Lletres
missives, 1955, ff. 7-13 i 33).
109
A.M. HESPANHA, Op. cit., p. 114.
no
Una clàssica i excel·lent investigació sobre la història constructiva del Palau a J. PUIG i CADAFALCH-J. MIRET i
SANS. "El Palau de la Diputació General de Catalaunya", a Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans, X (1909), p. 385480, que pot contrastar-se amb les notícies de 1950 sobre els primitius emplaçaments de la Diputació ofertes per 1.
RUBIÓ CAMBRONERO, Op. cit., Il, pp. 11-53. La darreres aportacions sobre el principal edifici civil del barroc català a
J.M. ROVIRA. Renacimiento y arquitectura. El Palacio de la Generalitat de Catalunya, Edicions de la Universitat
Politècnica de Catalunya, Barcelona, 1998, 238 pp.; i M.A. PERELLÓ, L'arquitectura civil del segle XVII a Barcelona,
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1996, pp. 213-222. E. SERRA ha fet no fa gaire una valoració de les
fortes implicacions polítiques i de despesa de la construcció de la façana del Palau ("Constitucions i Redreç...", pp.
164-165). La Casa de la Diputació a Saragossa fou edificada en temps del Magnànim entre 1437 i 1450, "junto a las
casas del arzobispo [...] con fachada al río Ebro y a la plaza de la Seo" \ fou cremada el 1809 per les tropes
napoleòniques (A. CAMELLAS, Instituciones aragonesas..., pp. 7-9). A Aragó, a fi de mantenir el seu esplendor, la
Diputació gaudia dels serveis de l'anomenat "pintor del reyno", encarregat de "adreçar a sus costas los letreros,
quadras y pinturas de la sala real y limpiarlas dos veces cada año" (L. IBÁÑEZ DE AOYZ, Op. cit., ff. l v i 208v). S.
ALDANA, per la seva banda, ha situat el primer lloguer estable d'un immoble capaç d'hostatjar les activitats de la
Diputació valenciana pel 1418-1422 i les obres al palau definitiu a partir del 1481 (El Palau de la Generalitat
Valenciana, Consell Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana, València, 1995, pp. 17 i 20-23).
F. MIQUEL, Viatge a Catalunya d'un conseller del rei de França l'any 1603, Rafael Dalmau editor, Barcelona,
1967, p. 36. Informació complementària sobre el viatge pot trobar-se a E. FORT, "Viatge a Poblet i Santes Creus de
l'abat general del Císter i algunes notícies que s'hi relacionen", Miscellanea Populetana, Abadia de Poblet, Poblet,
1996, pp. 433-462.
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La recaptació pròpiament dita s'exercia a les cases dels drets del General i de la bolla de plom i
segell de cera, més properes a la platja, a les quals es feren petites reformes adreçades a millorar
l'adequació per a les seves funcions, com ara la construcció el 1572 i 1579 de dos grues de fusta
per a les finistres de la Casa de la Bolla "per pujar lo que serà mester", idèntica a l'existent a la
Casa del General. Als darrers anys del Cinccents, la Diputació adquirí i condicionà alguns edificis
per allotjar els oficials encarregats del control dels portals de la muralla barcelonina. En total
s'aplicaren 100 lliures a la realització de petites reformes de les cases del Portal de l'Àngel
(1576) i el Portal Nou (1578), i especialment 1.800 lliures al Portal de Sant Antoni (15701584) —a partir de la compra de les cases llogades on fins aleshores habitava el portaler del
General— i 2.900 al de Sant Daniel (1572-1583). L'ofici de guarda d'aquest darrer portal de la
ciutat es creà l'estiu del 1572, amb l'obligació que "contínuament stigue y habite, menja y dorme,
e faça sa contínua habitatió, nit y dia, en lo dit Portal de Sant Daniel, com fan los altres
portalers", motiu pel qual el consistori deliberà alhora la compra d'una casa el més propera
possible al portal. Al Portal de Mar, en canvi, la Diputació no comptava més que amb una barraca
de fusta, que necessita ésser "alçada y adobada" (1581) i la situació no sembla haver estat
millorada al darrer terç del Cinccents.
Al segon nucli més important del país, Perpinyà, l'antiga casa del General construïda entorn del
1454 —aleshores amb goteres i podridura als sostres, però avui encara dempeus— fou objecte
durant la segona meitat del Cinccents d'obres d'acondicionament per hostatjar les reunions del
consistori del diputat local i les funcions d'inspecció.
A la frontera rossellonesa, el consistori
també procurà pels mateixos anys el manteniment de la duana de Salses. A la boga cerdana, a la
Vall de Querol, existia una altra duana—gairebé en runes el 1566— per al control del pas: tot i
l'intent de redreç del 1577, deu anys després un aiguat comprometé seriosament les obres i el 1600
els oficials inspectors a aquell pas residien a Perpinyà, a recer del perill. A Palamós, en canvi, sí
sembla recuperar-se a finals dels setanta la vella duana o magatzem cremat en el curs d'un atac
piratic nord-africà el 1556. A la Seu d'Urgell, com a Sabadell i a moltes altres poblacions la
Diputació va recórrer al lloguer estable de cèntriques botigues. Consolidà així un punt de referència
permanent i ben dotat, sense recórrer a una casa diferent cada trienni (la dels collidors i credencers
vigents a cada moment). A les principals ciutats del país, però, les botigues no foren llogades, sinó
que la Diputació emprengué des de finals dels anys setanta una política de construcció de noves
cases, fruit de la creixent capacitat de despesa derivada dels temps de bonança recaptadora. Es
volia estabilitzar la presència de la Diputació —convertint-la en simbòlic punt de referència
ciutadà—, atorgar-li una òptima condició de centralitat als espais urbans i aplicar-hi una traça
112

ACA, Generalitat, Deliberacions, 140, f. 136; 142, f. 820; i 145, f. 275. Sobre la Casa de la Bolla, situada entre els
edificis de la Llotja i la Duana de la ciutat i construïda als inicis del Cinccents, vegeu M.A. PERELLÓ, Op. cit., pp. 330331.
113
La reforma de la casa pre-existent comporta l'ampliació de la llar de foc de la cuina de baix de la casa, la construcció
d'una aigüera i un cobert al pati com a celler, així com la d'una grua per al pou de la casa on habitava el guarda del
Portal amb la seva família (ACA, Generalitat, Deliberacions, 142, f. 820).
ACA, Generalitat, Deliberacions, 147, f. 30v. Sobre les cinc cases propietat del General als portals i la constatació
que la de l'antic portal de Sant Antoni ha perviscut fins els nostres dies, vegeu MA, PERELLÓ, Op. cit., p. 333. Dita
autora documenta diverses intervencions arquitectòniques al llarg del segle XV11, encara que afirma desconèixer el seu
veritable valor com a conjunt edilici.
Cal suposar que, semblant a les cases dels portals barcelonines, a Perpinyà existia una casa al Pont de la Pedra, punt
habitual de fiscalització a la vila: sabem que el març del 1542 hi fou exposada la mà i el braç esquerre de l'esquarterat
Pere Morer, qui s'havia atrevit a desafiar la guarda ordinària del pont (DGC, II, p. 9).
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homogènia adaptada de la millor manera a les necessitats fiscals i de residència dels oficials
recaptadors. La principal característica d'aquest procés serà l'agregació d'esforços: les cases seran el
resultat de la unió i reforma de diverses preexistents, no pas d'una planificació arquitectònica (de
116
fet, la mateixa acumulació d'espais que es produeix al palau barceloní de la Diputació).
La primera de les noves cases locals es bastí a Tortosa. El 1570 el consistori aprovà la compra
d'un hostal al Carrer dels Canvis i l'any següent hi ordenà el trasllat de les activitats fiscalitzadores.
Aviat sorgí la necessitat d'ampliació i el 1572 es comprà una casa contigua, a fi de "que se puguen
mesclar las dos junctes". Tot i aquest afegitó, mesos més tard es reconeixia que a la nova casa hi
mancava lloc: la petita entrada obligava els traginers a descarregar amb dificultats les mercaderies.
El consistori aprovà aleshores la compra d'una tercera casa per unir a les anteriors. La realitat
acabava superant les mateixes expectatives de creixement. No fou fins el 1576 quan el fuster del
General Francesc Soldevila rebé instruccions sobre les condicions i la distribució definitiva adient a
la nova casa tortosina. Hauria de disposar de prou cambres per acollir els dos colliders, guardes i
credencers locals amb les seves famílies, un ampli pati per descarregar les mercaderies, una duana
per l'emmagatzematge de robes, axí com altres dos botigues, cadascuna a una banda del portal
major de la casa —amb comunicació directa al carrer—, dedicades a l'exacció dels drets. La traça
creada per a la casa tortosina fou l'aplicada a la resta de viles i ciutats. També el mobiliari concebut
el 1581 per a la mateixa casa esdevindrà l'habitual arreu: "dos taulells, un en la estànsia hont se
cullen los drets de les entrades y exides, y altre en la estànsia hont se cullen los de bolla, [...], un
escó o sitial per a cada taulell, ab son traspontí, ahont còmmodament pugan seure y scriure los
officials qui allí han de servir, un cobritaula de drap vert per lo bufet del consistori del députât
local, un juratori ab los evangelis de fusta que també servesca pera publicar les sentènsies, dotze
cadires de cuyro communes y una romana del pes de Tortosa, y lo taulell gran que era en dita casa
fareu servesca per desembalar y cañar les robes". Esforç inútil, les pluges i l'avinguda de l'Ebre la
tardor del 1582, provocaren l'enderrocament gairebé total de la casa acabada de construir.
Almenys, l'ensorrament degué simplificar la feina constructiva —amb l'afegitó d'una quarta casa—
i en dos anys l'administrador de les obres donà per acabada la nova seu. El nou pes políticosimbòlic de la representació de la Diputació a Tortosa pogué manifestar-se uns mesos després,
durant l'arribada de Felip II a la ciutat, quan es penjaren a la façana de la casa 500 llànties enviades
118
des de Barcelona.
A Cervera, la Diputació decidí el 1575 la compra d'una casa nova amb hort al Carrer Major i
financia obres d'acondicionament per a la gestió dels drets dels safrans, dutes a terme per dos
mestres de cases locals. Encara avui pot contemplar-se al mateix edifici una inscripció i l'escut de
119
la creu de Sant Jordi. El mateix any el consistori ordenà bastir una nova casa a Tarragona
116

Tal i com assenyalà I. RUBIO CAMBRONERO, Op. cit., II, p. 43. La mateixa constatació pot fer-se en relació a les
contínues ampliacions entre 1481 i 1535 del Palau de la Diputació valenciana (J. MARTÍNEZ ALOY, La Diputación de
la Generalidad del reino de Valencià, Diputación Provincial de Valencià, València, 1930, pp. 276, 278 i 309).
En paral·lel al paper de Soldevila a Catalunya trobem la figura del també fuster del General valencià Genis Lunares
(1518-1546), iniciador d'una nissaga "d'artistes i artesans totalment vinculades a la Generalitat" (S. ALDANA, Op. cil,
F.833)'
R. O'CALLAGHAN es limita a certificar l'existència d'una "casa llamada del General" el 1585 (Op. cit.. Ill, p. 154).
Sobre l'encàrrec —incloent-hi "una xemeneia feta a la moda francesa"— i la pervivència de l'edifici vegeu ADURAN, Op. cit., pp. 308 i 319.
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—abandonant les anteriors barraques del port— i trià també la centralitat del Carrer Major, on
s'articularà l'espai de fins a cinc cases preexistents.
També el 1575 el diputat militar i el fuster
Soldevila, cercaren a Girona l'emplaçament adient per a una nova seu, decidint-se per la Plaça del
Vi, fent cantonada amb el Carrer dels Ciutadans "per ésser lo cap de dita plaça loc molt pla, ample
y espayós, y ser lo mig de la ciutat, y prop de la casa de aquella, y afrontar en lo carrer dels
ciutadans, que és lo més principal de la ciutat, per lo qual ordinàriament passan los qui van y venen
de Barcelona a Perpinyà, y les càrregues de mercaderies y robes dels negociants, y per estar també
dita plaça y carrer sempre molt ornat y poblat de cavallers, ciutadans y altres persones notables".
El lloc ideal per a les noves cases locals del General és, per tant, aquell que reuneix centralitat,
espai ampli, proximitat a les principals vies, a les institucions de govern local i a la residència dels
grups dirigents. El consistori aprovà la compra de quatre cases a Girona i l'adequació i unificació de
la seva façana a través d'un bell portal rodó als enfronts, flanquejat per una finestra gran a cada
banda, corresponents a les botigues dels drets del General i de la bolla de plom i segell de cera.
Finalment, quan el consistori decidí el 1572 construir una nova casa a Lleida —consultats els paers
i prohoms— disposava d'una botiga llogada, petita i apartada de la "vista y encontre del pas del
pont, per hont passen totes les robes y mercaderies que entren i ixen de dita ciutat". El visurador
enviat recomanà l'adquisició d'una casa situada a tocar del pont vell del Segre. La nova casa
construïda aleshores donà nom a un carrer del barri de Sant Joan dit del General. Com en el cas
gironí, el consistori féu construir dos grans botigues "molt spayoses, clares, planes y forts y ben
acomodades", per físcaltitzar còmodament als taulells les mercaderies descarregades i
amagatzemar-les. El 1576, s'afegí una casa veïna per tal d'ampliar l'espai destinat als habitatges
dels principals oficials recaptadors: a principis dels vuitanta hi residien en habitatges separats
—comunicats directament amb l'entrada de la casa— el collidor, el receptor i una guarda ordinària
amb les seves famílies.

La jurisdicció de la Diputació en competència amb altres poders públics
L'exercici de la fiscalitat per part de la Diputació topà molt repetidament amb els drets
municipals, vigents d'una o altra forma a totes les universitats catalanes. Es tractava de terrenys
col·lindants en què l'enfrontament podia suscitar-se en qualsevol moment, sobretot pel fet que la
implantació de nous impostos portava sovint al desballestament dels existents.
L'octubre del
Sobre la construcció de la casa tarragonina i la gestió local dels drets del General, vegeu J.M. RECASENS. El
municipi i el govern municipal de la ciutat de Tarragona. Segles XVI i XVII, Aróla editors, Tarragona, 1998, p. 1541 J J.

L'any 1716 es trobava segrestada per les autoritats reials i arrendats a u n mercaders els seus magatzems, gairebé
l'única part no enderrocada de l'edifici, fortament castigat pel setge borbònic del 1707 (J. LLADONOSA. La ciutat de
Ueida, Editorial Barcino, Barcelona, 1955-1959, I, pp. 38 i 102-103).
Sobre la trajectòria històrica de la casa del General vigatana, situada a la central Plaça del Mercadal, sobretot a la
fabricada de nova planta el 1683 que serví per hostatjar primer —a principis del 1710— el mateix arxiduc Carles i mes
tard es convertí en seu local del corregidor, vegeu E. JUNYENT, La ciutat de Vic i la seva història, Curial, Barcelona,
1976, pp. 192, 239 i 253. Un i altre fet, en tot cas, mostren clarament el caràcter fortament simbòlic de les
representacions edilicies de la Diputació del General.
A tall d'exemple, E SERRA ha analitzat en detall els conflictes jurisdiccionals en matèria de control i fiscalització
de la creixent draperia catalana, suscitats entre Diputació, universitats i confraries a primeries del Cmccents ("La
Diputació del General i l'exercici de la draperia...", especialment les pp. 123-127.
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1586, per exemple, l'arrendador de la bolla de Vilafranca del Penedès es queixà davant del
consistori de la implantació per part dels jurats i Consell d'Esparreguera d'un nou dret de quatre
diners per lliura sobre totes les robes i mercaderies comprades i venudes a la vila i terme "en molt
gran preiudici, torb e impediment de la libera exactió dels drets del General y notòria disminutió de
124
aquells". Com a principal ciutat i hisenda municipal del país, els principals contenciosos de la
Diputació al respecte es suscitaren amb la capital del Principat. La institució es queixà obertament
el 1596 del govern municipal, interessat "a perseguir lo consistori de la Deputatió y lo General,
que cada die procura occupar-li los drets, auctoritat y jurisdictió". Es lamentà especialment del fet
que els consellers del 1588 haguessin imposat nous drets i vectigals sobre draps, sedes i altres
mercaderies, imposicions que eren sustentades amb fervor pels seus successors a l'ofici "y ab ells
danyan tant al General que los drets de aquell se disminueixen en notable quantitat".
Les
imposicions sobre els productes tèxtils foren, per tant, objecte de disputa oberta entre la Diputació
i les universitats. Durant les Corts del 1585, per exemple, Barcelona discutí obertament el
contingut del capítol 64 del nou redreç, segons el qual la roba d'habillament entrada al país passaria
de pagar deu sous per lliura a quatre diners, demanant que es deixés a mans de les universitats
126
"ordenar sobre assò".
La incomprensió entre la Diputació i els municipis fou especialment marcada en el cas de Tortosa,
amb el govern de la qual no només s'establí una relació de competència per la fiscalització de les
robes, sinó també per altres béns econòmics, començant per l'explotació de la fusta dels Ports. Pel
gener del 1584, el consistori lamentà la detenció sistemàtica per part dels procuradors tortosins de
robes i mercaderies entrades al Principat a través de la ciutat i col·lecta. Un cop descarregades a la
casa local del General, despatxades i cauquillades amb els seus albarans, els oficials de la ciutat
havien impedit la seva sortida de la ciutat "lo que és molt gran dany del General y dels
negociants".
La ciutat de Tortosa, a més, no dubtà a establir —contra els desitjós de la
Diputació— una incompatibilitat total entre el servei al General i els oficis municipals: el 1596, en
ésser extret com a procurador terç Montserrat Pasqual, mercader i collidor del General a la ciutat,
128
els electors no dubtaren a considerar-lo inhàbil, essent "lo rodolí offegat y tornat en la bossa".
Els exemples de resistència de les universitats a la fiscalitat del General són igualment nombrosos
per al nostre període (encara que no sempre amb el mateix caràcter de negació directa de
potestat): la tardor del 1577, per exemple, el batlle i els jurats de Móra d'Ebre actuen cojuntament
129
contra l'exacció dels drets del General. Encara més referències ens parlen de topades entre la
Diputació i els veguers i batlles reials i senyorials, com ara a Pinell de Brai i la Seu d'Urgell (1582)
o Tortosa, Piera i les Franqueses en el curs d'uns pocs mesos del 1586. En molts casos, darrera
124

ACA, Generalitat, Deliberacions, 150, f. 616v.
ACA, Generalitat, Lletres trameses, 812, f. 157.
126
AHCB, Consell de Cent, Cartes Comunes Originals, X-49, fí. 99-101.
ACA, Generalitat, Lletres trameses, 800, f. 72.
La Diputació condemnà el Consell general, procurador i síndic de la ciutat a pagar al General cent ducats (ACA,
Generalitat, Lletres trameses, 812, f. 267v: i V 246, s.f.).
129
ACA, Generalitat, Deliberacions, 140, f. 153v.
¡30
ACA, Generalitat, Lletres trameses, 798, f. 133; 803, ff. 23v-27v; i Deliberacions, 147, f. 158v. En el cas citat de la
Seu d'Urgell, el veguer entrà a la Casa del General a la Seu mentre el guarda ordinària bollava capes de pastor i teles
portades per uns paquetaires francesos i no dubtà a "pegar-li de punyades a dit Balle y dir-li paraules injurioses",
emportant-se les robes en qüestió.
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aquestes topades s'insinuava la voluntat dels veguers i batlles locals de mantenir una certa
capacitat supervisora de l'actuació dels oficials del General, que pogués servir de contrapès als seus
possibles excessos. Així, per exemple, els trobem presents en certs escorcolls o actuant contra els
oficials del General que els porten a terme en absència o sense llicència seva, com ara a Vinçà el
1582. En cas d'avalot entre físcalitzadors i fiscalitzats, molts batlles prendran el camí del mig,
empresonant tant als uns com als altres, com ara a Cabra del Camp el 1561, després que un
particular hagués respost a les acusacions d'un mosquete sobre frau de safrà amb dues llançades.
Com calia esperar, no manquen tampoc notícies que posen de manifest la connivencia entre els
defraudadors i les autoritats reials: la primavera del 1572, per exemple, el batlle de Sant Joan de les
Abadesses impedí de mala manera —empresonant-los "ab cadena al coll"— l'actuació dels
mosquetes contra els portadors de dues càrregues de merceria procedents del Llenguadoc, entrades
al Principat sense satisfer els corresponents drets. A Barcelona el consistori considerà que
l'actuació dels oficials reials era deguda al fet que el "batlle se diu és gran amich del amo de les dites
dues càrregues".
Les difícils relacions de veïnatge institucional portaren freqüentment altres institucions a
obstaculitzar l'actuació dels oficials del General. En aquest sentit destaca, de forma encara molt
més notable que les universitats i batlles reials el Tribunal del Sant Ofici. A més del conflicte
derivat de l'ocupació del Palau del Lloctinent —del qual es parlarà més endavant—, les principals
espurnes d'enfrontament entre les dues institucions saltaren a Perpinyà. Els familiars de la
Inquisició empraren sistemàticament la seva condició per escapar a l'aplicació de la jurisdicció del
General, com posaren de manifest els greuges presentats pels tres estaments durant les Corts de
Montsó del 1563-1564 i 1585. Entre una i altra convocatòria els casos de resistència armada
als oficials del General per part dels familiars i altres servidors del Sant Ofici es respetiren sovint: a
Barcelona el 1566, quan "tiraren de les spases contra dits officiais y guardes del General" i el 1570
al Portal de Sant Antoni, amb la detenció del portaler, o a Perpinyà el 1568, quan un familiar féu
134
"vàlida resistència" al receptor del fogatge.
La jurisdicció del General topà també sovint amb els poders territorials senyorials. Com en el cas
dels familiars del Sant Ofici, el braç militar protestà repetidament durant les Corts del període
davant la tendència de les guàrdies extraordinàries a l'ús de l'ofici per tal eximir-se de la pròpia
jurisdicció. Durant la convocatòria del 1563-1564, per exemple, mossèn Joan Agulló protestà pel
fet que en capturar als seus dominis de les Oluges Baixes a un mosquete, aquell "se li avalota ab
grans crits y fent vàlida resistèntia y dient que ere guarda del General, altres vassalls de dit Hoch

Cas semblant al de la Pera el 1583: un mosquete hi anà a la vila i acabà en rixa a la plaça de la vila, fet davant del
qual el batlle intervingué per prendre-li l'estoc i la capa, i inicià després diligències contra ell (ACA, Generalitat,
Uetres trameses, 778, f. 124; i 799, f. 178v).
ACA, Generalitat, Lletres trameses, 788, ff. 88v-89. Al llarg del 1575 trobem si més no tres casos de greus topades
entre oficials reials locals i del General en els quals es poden sospitar connexions sospitoses amb els fraudants: a
Perpinyà el batlle empresonà dos mosquetes que havien trobat en frau dos botiguers de la vila, acusant-los de lladres
de pas; a Ripollet el batlle reial no només es va negar a assistir els oficials del General, sinó que els desarmà i
empresonà; a Falset, finalment, el batlle protegí l'hostal de la vila d'un escorcoll per sorpresa capturant els fills del
collidor local (Ídem, 791, ff. 16v, 112v i 113v).
|J4 AHCB, Consell de Cent, Corts, XVI-74, ff. 643v-644.
ACA, Generalitat, Lletres trameses, 782, f. 84; 784, f. 181 v; i 787, f. 112.
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avalotats per los crits de aquell lo llevaren ab força y violença de mans de dit Agulló". Cal,
però, desllindar en cada oportunitat si Péncale de l'oficial de la Diputació pel seu baró es deu a
delictes comuns o a qüestions relacionades amb la seva condició al servei del General.
Tanmateix, els abusos de les autoritats baronals es poden documentar molt clarament. És el cas,
per exemple, del castellà de València d'Aneu pel duc de Cardona, el qual empresonà al llarg del
1578 diversos mosquetes acusant-los d'anar armats il·legalment o de no adreçar-li els fraus
descoberts, aprofitant per imposar penes abusives de presó o per cobrar averies de composicions
137
exhorbitades.
El control de les terres de frontera, en efecte, constituí un punt de fricció important entre la
Diputació i els barons: a les terres del sud, les possessions de l'orde de Sant Joan n'esdevingueren
un altre exemple. A finals del 1584 Fra Dionisio Coscón, castellà d'Amposta i comanador
d'Ulldecona s'acomboià amb el veguer, sots-veguer i "molta gent armada", per tal d'impedir
l'aprehensió d'un frau de bestiar per part de dos mosquetes del General. Setmanes més tard, succeí
un cas idèntic, en aquest cas contra cinc guardes del General i el procurador fiscal de la col·lecta
tortosina que esperaven a la ratlla valenciana l'arribada de dues càrregues de moneda en frau: els
oficials foren injuriats, trets de l'hostal, capturats i empresonats. L'orde de Sant Joan, a la
pràctica, discutí obertament el poder de la Diputació als límits meridionals del Principat i el
consistori es decidí per un càstig exemplar: un porter reial fou enviat amb comissió per executar
en béns el castellà per valor de quatre mil ducats (encara que no tenim notícia dels resultats
d'aquesta repressàlia). Els casos més o menys clars de connivencia entre fraudants i autoritats
baronals són tant o més coneguts que els abans citats entre les autoritats territorials reials i aquells:
l'estiu del 1574, per exemple, el batlle de la Pobla de Segur pel marquès de Pallars capturà el
mosquete Miquel Codiac quan era apostat al costat del castell de València d'Aneu, preparat per
prendre en frau cavalls i altres mercaderies que "mossuyur de Senyac, cavaller francès, y altres
volien passar en França". El mosquete hagué de passar tretze dies a la presó baronal: prou temps
138
com perquè els senyors del contraban fessin la seva feina a plaer.

Les formes del frau fiscal: la falsificació de bolles i els robatoris d'encunys
Si l'exercici fiscal de la Diputació trobà l'oposició puntual d'altres representants de la pluricèfala
autoritat pública a Catalunya, no cal dir que també hagué de fer front a l'oposició dels subjectes a
contribució. El redreç del 1533 havia obligat els drapers, botiguers, abaixadors, calceters, giponers,
pellers, sastres i qualsevol altres venedors de mercaderies subjectes als drets de bolla a fer jurament

Encara els vassalls apel·laren al consistori barceloní i aconseguiren la detenció d'Agulló (AHCB, Consell de Cent,
Corts, XVI-71, f. 72.
136
.
El 1572 el consistori accepta la captura d'un mosquete a Falset, terra del duc de Cardona, en ésser informat que &
motiu de la captura "no és per cosas del General y Generalitat de aquell, sinó per delictes per ell comesos, y no és de
intentió del consistori eximir algú de llurs ordinaris per delictes comuns" (ACA, Generalitat, Deliberacions, 139, í
840v; i Lletres trameses, 788, f. 66).
ACA, Generalitat, Lletres trameses, 794, f. 97; i 795, f. 22v. El 1597 el consistori retraurà a Francesc de Marimon,
procurador del vescomtat de Castellbò, la seva nula col·laboració amb el diputat local, "per ser vostra mercè de aquest
Principat y ésser tant d'esta casa" (ídem, 814, f. 74v).
138
ACA, Generalitat, Lletres trameses, 801, f. 127v-130; i 790, ff. 224-225.
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de respecte al General abans de tenir i parar botiga. Es decretà aleshores, que el tercer frau
139
descobert comportaria automàticament el tancament de l'establiment denunciat.
Però més
enllà dels mateixos productors i venedors, les modalitats del frau que més preocuparen els
consistoris de la segona meitat del Cinccents foren els robatoris i falsificacions dels encunys amb
els quals s'assenyalava a les peces de tela o roba el pagament del dret de bolla. Les instruccions
elaborades l'estiu del 1562 per a la visita de la Sobrecol·lecta de Llevant van incloure un capítol
dedicat als "colps y empremptes" dels collidors, al qual s'afirmà que molts d'aquells instruments, a
140
força d'ús, eren trencats o poc gravats "y es diu n-i haurie per la terra moltes falcifícades".
La
conservació en bon estat i la renovació de les tenalles gastades fou, doncs, una de les primeres
141
obligacions dels collidors, emplaçats ocasionalment a anar a Barcelona a canviar-les.
Ocasionalment, els recanvis tingueren un caràcter més general, com ara a finals del 1572 quan el
consistori entrega algunes tenalles noves als arrendadors de la bolla de Tarragona per a la taula
d'Alforja, on la tenalla era trencada, així com encunys per posar els "ploms de guarda en los
draps" a les taules de Cambrils, la Selva del Camp i Riudecanyes, "cobrant los encunys vells si n-i
ha y restituint-los al rational".
L'entrega de noves tenalles als arrendadors particulars fou una decisió reservada al consistori i la
143
factura de l'instrumental anava a càrrec de l'argenter del General. A fi d'assegurar-ne un control
estricte, el consistori tendí a limitar el nombre de taules de bolla amb tenalla, obligant —amb la
corresponent protesta dels afectats— productors i comerciants a desplaçar-se a les poblacions
principals de l'entorn per tal de bollar. Tot i així és molt possible que un bon nombre de botiguers
144
145
diposessin d'encunys falsos, el mateix que negociants i traginers. A petites poblacions com
ara Sant Llorenç de la Muga el 1597, algun botiguer o productor feia anar una tenalla falsa que

139

El capítol 110/1481 havia fixat els termes del dit jurament, obligant-ne —amb textos i obligacions específiques
per a cada ofici— paraires, abaixadors, drapers i botiguers; sastres, amb llurs aprenents; pellers, caputxers, giponers e
calseters; costurers; argenters; barreters; tintorers; i corredors de coll i orella (Capítols dels drets y altres..., ff. 54v60v i lOOv)
140
'
14) ACA, Generalitat, Lletres trameses, 779, ff. 167v-171.
Pel novembre del 1583, per exemple, el collidor de Vilaller envià a Barcelona dos encunys en precari estat demanant
que li fossin canviats per altres nous (ACA, Generalitat, Deliberacions, 148, f. 586v). Els visitadors i sobrecollidors
obligaran a alguns oficials locals del General a acostar-se a Barcelona: durant la visita del 1600 el tauler d'Igualada es
compromet a acudir en un termini de quinze dies "per fer renovar y adobar dits ferros" (¡dem, Visites del General, 12, f.
14v).
142
.
ACA, Generalitat, Deliberacions, 140, f. 167v. En alguns casos, la substitució es deu a pèrdues fortuïtes i
justificades, com ara l'incendi declarat a Tírvia el dia de Sant Martí, durant el qual "dins tres quarts de relotge" es
cremaren divuit cases, entre elles la del collidor local amb els mobles, blat i tots els objectes, entre ells els encunys i la
romana del seu ofici (ídem, Lletres trameses, 796, f. 92). En termes generals, les visites territorials acostumaven a
incloure un repàs de l'estat dels encunys.
L'estiu del 1573, per exemple, a petició de l'arrendador de la bolla de Tremp i Pallars, el consistori ordenà al dit
argenter del General la fabricació de tenalles per a les taules de Boi, les Esglésies, Sarroca de Bellera, la Torre de
cabdella, Monrós i la Pobleta (ACA, Generalitat, Deliberacions, 141, f. 368).
És el cas, descobert l'octubre del 1560, del calceter figuerenc Pere Pujol, qui disposava a la seva botiga d'un armari
farcit de tenalles, empremptes i altres instruments per bollar les robes i mercaderies que passaven pel seu negoci (ACA,
Generalitat, Lletres trameses, 778, f. 46v).
La Diputació actua la primavera del 1564 a l'Urgell contra "moltes e diverses persones" fraudants de robes, capes de
pastor, "caputxos" i altres mercaderies portades des de França sense denunciar-les ni pagar els drets acostumats, "y lo
que pijorés, que bollan aquelles ab plom y bolles falses" (ACA, Generalitat, Lletres trameses, 781, f. 157). Sobre el
gruix de les importacions a través dels Comtats de draps de llana i capes de pastor, vegeu E. SERRA, "Le Roussillon et
la Generalitat...'', pp. 47-48).
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treballava tant o més que la vertadera. De fet, a la lucrativa activitat de bollar falsament sembla
apuntar-se tota mena de gent, des d'un tal Vinyes, dit la Guineu, qui guarda a casa seva "molts
ploms y cunys falsos, y los mollos que feyen aquells", fins als monjos del monestir de Ripoll,
acusats d'hostatjar una autèntica factoria de bolla falsa dins una vila que esdevé un dels primers
147
centres productors tèxtils del país. La majoria dels casos afectaven, però, francesos domiciliats
a una i altra banda dels Pirineus —en molts casos caps de turc d'interessos pròpiament catalans—,
acusats del bollat d'una peça popular i molt emprada, les capes de pastor. Comprovat el frau, els
exemplaritzants i sovint desorbitats càstics imposats als fraudants descoberts van des de la pena
d'açots al bandejament del país o la pena de rem a les galeres reials, una veritable condemna a
, . H9
mort amb tortura prèvia.
La comprovació de la falsedat dels encunys no era fàcil. Així, per exemple, quan el 1571 un
mosquete i el batlle de Castellgalí incautaren 148 capes de pastor sospitoses d'haver estat bollades
falsament pels dinou traginers francesos que les portaven, l'oficial del General hagué de desplaçarse fins a Barcelona per contrastar la veracitat dels tres o quatre ploms diferents que els encartats li
entregaren. Aquells afirmaren que pertanyien a la taula d'Escaló, al Pallars, però el llibre de
control d'encunys que guardava el racional de la Diputació acabà de confirmar les sospites inicials
de frau.
Els fraudants podien optar també per robar els encunys veritables, pràctica que tal
vegada permetia alguns mesos de total impunitat. Al respecte, el cas més cèlebre es derivà del
robatori a la Mata de Lavera, entre Hostalric i Rupit, dels encunys del General de Perpinyà que un
traginer portava pel camí reial la tardor del 1572, dins les caixes de roba de mossèn Galceran de
Vallgornera, oïdor de comptes extret aquell any. El consistori no trigà a oferir una recompensa de
120 lliures per la seva recuperació, que féu efectiva pel maig del 1573 amb la captura de
l'anomenat Hereu Torrent d'Arbúcies, acusat del robatori. Si aquest robatori podria considerar-se
casual, els realitzats a les cases dels colliders —com ara a Almenar el 1584, Tortosa el 1585 o
Roses el 1586— tenen clarament aquest objectiu: sovint els lladres anaven de dret a la cambra on
es guardaven els encunys i el colp del General.
El responsable, un paraire de la vila, fugi a França per evitar la condemna del diputat local gironí (ACA, Generalitat,
V 247, s.f.).
147
El consistori hi envià el 1566 un algutzir reial a f í d'investigar l'amagatzamement dins del monestir de capes i
captutxos de pastor plomades i preparades per plomar falsament, "y que algunes persones de dita vila farian dit
exercici dins lo dit monastir de Ripoll" (ACA, Generalitat, Deliberacions, 135, f. 339v; i Lletres trameses, 783, ff. 30v
i 83).
148
La flscalitat damunt les capes de pastor ocupa un notable espai entre les ordinacions i capítols del redreç aprovats a
partir del 1481. El capítol 74/1481 en fixà un pagament a les taules de frontera equivalent al 50% del seu valor i el
33/1533 mirà d'especificar quines es podien entrar en concepte de propi ús i quines no, davant els fraus patents que
portaven a algunes persones a travessar la frontera fins a deu i dotze vegades en quinze dies portant diferents capes de
pastor (Capítols dels drets y altres..., ff. 38-38v i 108v-109). El 1585, la fiscalitat de les capes de pastor fou rebaixada
del 50 al 6% (E. SERRA, "Le Roussillon et la Generalitat...", pp. 47-48).
149
Pel febrer del 1575, el consistori demana al batlle de Martorell l'execució d'una sentència d'assots al lloc del
delicte i d'exili per espai de dos anys dictada contra Arnau de l'Estampa, francès, "per delicte de haver bollat y plomat
de fals diverses capes de pastor" (ACA, Generalitat, Lletres trameses, 791, f. HOv). El també francès Joan de Vidalets,
capturat pel jutge reial ordinari de la Vall d'Aran el 1580 portant un sarró amb motllos de fer ploms i un mantell per
guardar-los —juntament amb els corresponents encunys amb el senyal del General—, fou condemnat al rem per deu
anys (ídem, Deliberacions, 150, ff. 467v-470).
150
ACA, Generalitat, Lletres trameses, 783, ff. 9v i 63v.
A Roses els lladres havien actuat de nit, armats de pedrenyals, "y ab molt gran força y violèntia" havien trencat les
portes i panys, entrat i desfet les bales de roba i mercaderies amagatzemades, emportant-se les de més valor i també les
tenalles del segell de cera local (ACA, Generalitat, Deliberacions, 148, f. 721v; i 149, f. 328v; i Lletres trameses, 800, f123v; i 802, ff. 35-36, 116v i 123-124). Sobre Almenar vegeu la tesi doctoral inèdita de J. FORNS, Economia, política,
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Les formes del frau fiscal: l'evasió dels controls
La falsificació de les bolles o els robatoris d'encunys eren només les formes més elaborades del frau
a la físcalitat del General. El més normal era la resistència al pagament dels drets, escapant al
control de les taules i els oficials inspectors. La contínua publicació de crides contra aquest tipus de
frau al llarg del darrer terç del Cinccents —a través de les quals la Diputació deia actuar amb "tanta
forsa y valor com si fosen fets per lo senyor rey e la Cort General"— posen de manifest la
importància del frau.
Les ordinacions aprovades el 1561, per al control de l'activitat a
Barcelona, obligaren tots els productors i comercialitzadors de productes sotmesos al dret de la
bolla de plom i segell de cera a prestar jurament davant el defenedor del General de no fraudar-los,
a més de limitar l'entrada i sortida dels draps de la ciutat als portals Nou, de Sant Antoni i de Mar
(el de la Drassana es convertí en el gran forat negre de l'estructura de control de la Diputació a
Barcelona). A aquesta disposició s'afegí el 1563 l'obligació de carregar i descarregar les robes a
la platja barcelonina dins un espai ben acotat anomenat el "trast acostumat", és a dir, des del cap
del moll fins a la Plaça del vi, i encara només des d'una hora abans de la sortida del sol fins una
154
hora abans de la posta. Les mateixes ordinacions obligaren també els menestrals productors a
servar mesures de control: els barreters, per exemple, foren compel·lits a enregistrar als seus llibres
totes les vendes i els pagaments de la bolla. Amb lleugeríssimes modificacions respecte al seu
contingut de control, crides semblants foren publicades a Barcelona durant les dècades següents.
Com en el cas de les execucions dels béns dels deutors, la Diputació no s'estigué d'actuar amb tots
els mitjans a l'abast contra aquesta mena de fraus. Un dels millors exemples d'aquest capteniment
el constituí l'escorcoll d'una galera genovesa per part de fins a 55 oficials reials i del General a
conflictivitat i elils socials a la Catalunya occidental: Almenar (Segrià) i la seva àrea, segles XV-X1X, Departament
d'^Història, Universitat de Lleida, Lleida, 1997, 2 vols.
J. DANTÍ ha analitzat els problemes generats a la hisenda barcelonina pel frau fiscal als portals de la ciutat. A parer
seu, constituí el motiu principal de diversos redreços i "reformacions" entre 1545 i 1591, tot i que es produïa ben
sovint en connivencia amb els grups dirigents del govern municipal. Segons l'autor, "evitar el pagament dels drets era
una acció socialment generalitzada i qualsevol mena de control era poc" ("La hisenda municipal de la ciutat al segle
XVI: el miratge del redreç", a Tercer Congrés d'Història Moderna..., 13-1 (1993), pp. 508-509). Pel que fa a la ciutat de
València, A. FEL1PO ha estudiat el desfalc del 1590 —que seguí als detectats el 1548 i 1582—, el més important del
segle tant per les quantitats substretes com pel nombre d'implicats. El cas acabà amb la fuga del regent del llibre major
municipal després d'haver carregat crèdits a la hisenda local per valor de prop de 40.000 lliures: en acabar l'exercici
1597-1598, la Taula conservava en el seu passiu, com a conseqüència dels tres desfalcs esmentats, 33.847 lliures (Op.
cit., pp. 37, 43-45 i 53). D'altra banda, B. HERNÁNDEZ ha apreciat un considerable augment finisecular a Catalunya
—especialment a partir del 1599— de la contestació social a la físcalitat del General amb causes més profundes que la
simple evasió. Parla de "viscerales rechazos entre amplios sectores de la población", derivats de la consciència del
seu monopoli a mans "de un poderoso y minoritario sector social de comerciantes y hombres de negocios" ("La
fiscalidad en Cataluña...", pp. 547 i 551).
El control de les autoritats militars sobre el Portal el farà permeable a grans desplaçaments de mercaderies sense
control del General. Si l'estiu del 1571 el consistori demanà als seus guardes i oficials que "per los abusos se han vists
y fraus comesos fins vuy per la Dreçana" impedeixin la treta de robes i mecarderies per aquell portal, el fracàs de
semblant normativa restarà de manifest quan just un any més tard el consistori encarregui un estudi sobre les mesures
a prendre per tal d'evitar-ne els fraus, especialment en fondejar les galeres reials a la platja de Barcelona (ACA,
Generalitat, Deliberacions, 138, f. 570; i 139, f. 1048v).
Aquells qui gosin emportar-se les robes de la platja sense haver pagat els drets del General són amenaçats amb la
crema de les seves barques o la pèrdua de les bèsties de càrrega. En efecte, la càrrega i descàrrega de mercaderies a les
Platges sembla haver estat un moment propici per al frau dels drets del General: el 1582, el consistori envià diversos
oficials per sorpresa a les platges de Badalona, Montgat, el Masnou, Mataró i altres parts del Maresme a fi de reconèixer
les robes i mercaderies descarregades "y de aquelles fer pagar íntegrament los drets del General, y regonéxer y
escorcollar si fraus alguns són estats comesos" (ACA, Generalitat, Deliberacions, 147, f. 265).
Si més no en coneixem les publicades el 1563, 1570, 1573, 1583 i 1584 en el cas de la bolla i el 1584 per als drets
d'entrades i eixides del General (ACA, Generalitat, Lletres trameses, 781, ff. 3I-34v; 787, ff. 130-133v; 790, ff. 154163v; 800, ff. 100-107; i 801, ff. 29-33 i 98-101).
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finals de maig del 1583, amb detenció inclosa al Palau de la Diputació durant més de dos dies del
seu capità, Leonardo Spinola. Els fusters al servei del General arribaren a "desclavar i clavar en
dita galera" i els esparters a "desfer les cubertes d'espart de dites caxes i tornar-les a cubrir com
estaven" a la recerca d'un frau de moneda que els havia estat denunciat.
Si aquestes eren les
disposicions de control a Barcelona, no menys detallades resultaven les relatives a altres territoris,
sobretot fronterers, on s'obrien immenses possibilitats al contraban. El 1561 el consistori de la
Diputació publicà altres ordinacions de control a Perpinyà, a les quals es començava per lamentar
el costum de fadrins i treballadors, catalans i estrangers, d'anar a comprar roba a França i entrar
vestits amb ella per vendre-la més tard, encara que fos usada, perquè "no és just que los diners que
guanyan en la terra los despengan en França". Un cop entrada a Perpinyà, tota la roba obligada
al pagament de bolla hauria d'ésser portada a descarregar a la casa local del General per bollar-la i
donar el veritable tir, manifestant-la a nom d'aquell qui l'hagués entrat a la vila. A més, es disposà
la prohibició de portar pell, calces, gipons o altra roba ja bollada d'una col·lecta a l'altra per a
158
vendre, amb l'única excepció dels dies de fira.

La geografía del frau als drets del General
La categoria dels fraudants determinà lògicament la importància i la repercussió política dels
procediments de persecució per part de la Diputació. A finals del 1566 es suscità a Perpinyà un cas
de frau que enverinà les relacions de la Diputació amb les jurisdiccions reial i del Sant Ofici i
comprometé seriosament el prestigi de la institució a la primera vila del país. El contenciós —del
qual la Diputació no trigà a informar el mateix monarca— s'inicià quan guardes del General
trobaren un frau a casa de Guillem Terrena, nunci del comissari del Sant Ofici a Perpinyà. El frau
no arribà a mans del diputat local a causa de la resistència oferta pel mateix Terrena i Galceran
Carles, lloctinent d'algutzir inquisitorial. En resposta, els oficials del Sant Ofici ordenaren l'arrest
dels del General als seus domicilis —provocant el tancament durant hores de la casa de la bolla
local— i aconseguiren amagar les robes objecte de litigi al monestir de predicadors, residència del
comissari del Sant Ofici a la vila. Camí del monestir, però, Terrena i Carles feren obstentació
pública de laiengorra, calces i capa objecte de disputa, "mostrant fer burla e irrissió de la
Generalitat".
A Barcelona els inquisidors ordenaren finalment la reintegració d'una part del
frau, protegint però els culpables de la seva compareixença davant del consistori a la capital del
Principat. L'enfrontament entre el Sant Ofici i la Diputació a Perpinyà deixà fondes ferides.
156

44 caixes que havien d'ésser transportades a la galera foren intervingudes fora ja del Portal de Mar, incautades ais
soldats i forçats de la galera i conduïdes a la casa del General, on foren custodiades durant cinc dies i cinc nits mentre
eren exhaustivament reconegudes per aclarir si havia més quantitat de la que havia estat declarada (ACA, Generalitat,
Lletres trameses, 784, ff. 473v i 491-495). Durant les Corts del 1533 s'havien plantejat protestes irades per la pràctica
creixent de pas secret de moneda reial a través de les galeres dels Doria (A. CASALS, Op. cit., p. 249).
Per evitar aquesta pràctica es disposà que tots aquells que no residissin d'almenys sis mesos a França haurien de
denunciar les robes noves que portessin en entrar a Catalunya (ACA, Generalitat, Lletres trameses, 779, ff. 37v-43v).
Les ordinacions posaven de manifest els fraus comesos en l'autoproveïment de vestit: molts particulars es feie"
draps i pagaven la bolla al preu del cost i no de venda al mercat, encara que després utilitzaven aquelles robes per a
l'intercanvi.
Davant la passivitat de la inquisició a Barcelona, la Diputació optà per enviar a Perpinyà un comissari reial, el qual
capturà Terrena i l'executà en béns. L'espiral d'enfrontament continuà amb l'amenaça del comissari local del Sant Ofici
al duaner del General d'excomunicació major i 500 ducats de multa en cas que no entregues d'immediat els béns
executats a Terrena, amenaça que acomplí amb la seva captura. El consistori de la Diputació respongué sentenciant e'
comissari i els seus assessors a una pena de 1.000 lliures (ACA, Generalitat, Lletres trameses, 784, ff. 27-29).
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Setmanes després, un dels frares del monestir de predicadors clamà contra aquells qui pagaven els
drets del General i afirmà sense embuts des de la trona "que no era peccat defraudar los drets de la
160
bolla".
Segons sembla, el frau que afectava els intercanvis realitzats a la boga cerdana arribà també a un
notable volum, especialment a la Vall de Querol. Els querolans eren acusats de passar des de
Puigcerdà a França diners, blats, oli i altres mercaderies sense denunciar al General, adduint la seva
necessitat per al propi consum. La casa del principal encartât Vicenç de Gaspar, situada a la
mateixa ratlla, permetia el pas dels productes de contraban, de forma que la Diputació ordenà el
1578 la seva compra i habitació per part de la guarda ordinària del General al pas querolà.
Aquells passos de frontera a la muntanya pirinenca es convertiren lògicament en escenaris
privilegiats del frau. La Diputació hagué d'acontentar-se per al seu control amb la tramesa puntual
d'expedicions d'inspecció, sense poder establir punts de control estables.
Els diputats locals
cerdans es mostraren sovint desbordats del tot pel frau: pel setembre del 1581, per exemple,
l'arrendador de la bolla local denuncià fraus continuats a les Valls de Baridà, Querol i Ribes "y cap
de montanya de dita col·lecta". Fins i tot, a finals del 1584 el consistori decidí eliminar les taules
de Ribes de Freser i Bagà, davant la multitud dels fraus detectats, i negà la possibilitat de declarar a
Bellver les capes i caputxes de pastor: en endavant tots els traginers haurien d'adreçar-se a les
163
capitals de col·lecta.
Els altres dos principals escenaris de les denúncies de frau —& part del monestir de Montserrat, on
es multiplicaren al mateix ritme els pelegrins i les mercaderies introduïdes sense pagar drets del
General— foren la plana lleidatana i les terres de l'Ebre. Les disposicions dels consistoris respecte
a la primera fructificaren el 1577 en unes ordinacions de control de les mercaderies prou semblants
a les produïdes alguns anys abans per a Barcelona i Perpinyà. El 1573 tant a la ciutat de Lleida
com a la vila d'Ulldecona es crearen nous oficis de guarda ordinària del General amb arguments
semblants de lluita contra el frau, en un cas "per ser terra frontera de Aragó" i a l'altre "per ser
terra de frontera de València". Les ordinacions de control referides a la col·lecta de Tortosa,
publicades el mateix any, paraven especial atenció a les vendes de peix realitzades sense prèvia
denúncia al General, obligaven els mesuradors d'oli a declarar periòdicament les quantitats
estimades als taulers més propers i, pel que fa a les robes, denunciaven el costum de introduir-les o
fer-les sortir de les poblacions "per portes falses o de horts".
160

"Preïcà púbblicament que lo dret del General y de la Bolla eren injusts y que sempre que a ell vinguessen a
confessar [...] los qui dits drets fraudais los aurian, que ell los absolria" (DGC, II, p. 185).
,„
ACA, Generalitat, Lletres trameses, 784, ff. 138v i 147v; 788, f. 60; i 795, ff. 132-133.
162
,
.
Al Coll de Gosem, per exemple, el consistori hi envià el diputat local de Manresa al comandament d'un petit exercit
que capturà més de 60 gascons quan intentaven passar mercaderies en frau del General (ACA, Generalitat,
Deliberacions, 139, ff. 128 i 134v).
En els casos de Ribes i Bagà el diputat local de Puigcerdà anà a llevar les taules i emportar-se els encunys
acompanyat d'una bona escorta armada (ACA, Generalitat, Deliberacions, 150, f. 698; i Lletres trameses, 801, ff. 101105).
164
1M ACA, Generalitat, Deliberacions, 144, f. 482.
ACA, Generalitat, Lletres trameses, 790, ff. 113-113v. La col·lecta tortosina disposa de molts quilòmetres de
frontera terrestre i marítima, a part del mateix Ebre. Només a finals dels setanta trobem per això disposicions contra el
frau des de Móra d'Ebre (1576) on s'exigeix l'escorcoll de totes les barques que baixen pel nu, al port de l'Ampolla
(1577) on la Diputació es planteja la creació d'una guarda especial per al control dels molts quilòmetres de platja
deshabitats existents a la col·lecta i proclius al contraban (Ídem, 793, f. 121 v; i 794, f. 43).
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Fos a les primeres ciutats i viles del país —els grans centres consumidors—, fos a les àrees
frontereres, el cert és que una bona part dels fraus detectats eren fruit de connivencies entre els
fraudants i oficials del General. L'octubre del 1562 el consistori mostrà el seu convenciment que
molts dels fraus comesos eren "ab consentiment y voluntat dels taulers y altre officials del
General". A fi de detectar els oficials corruptes, els consistoris oferiren perdons puntuals a aquells
fraudants que demostressin l'ajut rebut de mans d'oficials de la Diputació. No cal pensar, només en
els oficials a peu de carrer. Durant la visita del 1590 dos consistorials generals foren acusats
d'emportar-se a les seves cases fora de Barcelona tenalles de bollar i d'utilitzar-les aprofitant el
166
desconcert dels dies àlgids de la pesta barcelonina de l'any anterior.
Si trobem notícies com
aquestes relatives al consistori, cal creure que els fraus que eren consentits i avalats a l'estructura
territorial debien ser igualment nombrosos. Durant la visita girada el 1600 contra la Diputació
local tortosina, el diputat local, l'advocat fiscal i el procurador fiscal foren acusats d'haver
consentit, tot i les denúncies i proves irrefutables rebudes, al frau d'una gran suma de moneda treta
del Principat en galeres vers Itàlia, per part dels mercaders tortosins Francesc Astor i Nicolau
Cerveró, amb els quals tots els indicis porten a sospitar que existia alguna mena d'acord econòmic.
Encara famílies tan estretament lligades a la institució i els seus honors i arrendaments com ara els
Granollacs foren sorpreses en frau: és el cas dels germans Bernardí i Francesc, descoberts portant
167
2.646 lliures sense declarar a Portvendres.
La resposta dels particulars sorpresos en frau fou
168
gairebé sempre l'al·legació que els ploms havien caigut de les peces bollades.
Els oficials del
General incautaven les peces en frau i les donaven a l'encant, amb repartiment posterior del preu
de venda entre el General i els denunciants. La possibilitat de castigar els fraus per via de
composició fou, si més no, oficialment rebutjada per la Diputació "com les compositions dels
fraus no sie squivar los fraus, ans nodrir aquells y dar occasió que se'n fassen més".

La resistència violenta i les agressions als oficials recaptadors
La recaptació dels drets del General trobà serioses dificultats a conseqüència dels focus i epidèmies
de pesta que esquitxaren el país al llarg del darrer terç del Cinccents. Les tasques d'inspecció i de
recullida de llibres i diners restaren aleshores blocades, com ara les del sobrecollidor de Llevant el
1561, impossibilitat d'arribar a Elna i Ceret. Per l'abril del 1563, la situació sanitària a la plana
rossellonesa continuava essent tan delicada que el consistori hagué d'eximir el receptor dels drets
del General a Perpinyà de l'entrega al sobrecollidor de llibres i diners "per causa de la mala salut
concorre per aqueix Comptat [...], per la qual, lo corners y tracta és prohibit".
Més que els
elements, però, foren els homes subjectes a inspecció els principals responsables de les dificultats.
El darrer terç del Cinccents aporta nombrosíssims exemples de resistència violenta a la recaptació
166

ACA, Generalitat, Deliberacions, 134, f. 308; i Visites del General, 8, s.f. i 284.
ACA, Generalitat, Visites del General, 18, f. 24; i Deliberacions, 150, f. 580.
168 ,
Es, per exemple, l'argument del botiguer de Vilafranca del Penedès Joan Quer en ésser descobert (ACA, Generalitat.
Lletres trameses, 782, f. 3v).
169
ACA, Generalitat, Lletres trameses, 789, f. 95; 779, f. 68v; i 780, f. 117v. Durant la gran pesta del 1589, 'a
paral·lització de les feines del General afectarà novament aquests contactes: el Consell mataron!, per exemple, obliga
¡'exactor i una guarda enviats "per negossis tocants al dit General", a guardar quarantena abans d'entrar a la ciutat
(AMM, Acords, 3, s.f.).
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dels drets del General, amb àrees en les quals existeix una autèntica contestació general i
mantinguda en el temps. Molts oficials del General porten en el seu cos les marques d'aquesta
oposició: a la veïna València, trobem un exemple que, ben segur, podríem aplicar al cas català: el
sobreguarda dels drets Baptista Ramon diu haver acumulat "en sa persona", al llarg dels dotze anys
d'exercici de l'ofici, dos arcabuçades com a conseqüència de les quals té un braç pràcticament
inutilitzat. Però, a més del braç, havia anat deixant pel camí durant el mateix període bona part
dels seus amics: d'una banda, altres guardes acusats d'abusos en el seu ofici, de l'altra, "persones
tractants" a les quals havia hagut de perseguir com a fraudants.
L'oposició violenta a la físcalitat de la Diputació començava per les autoritats reials. Així, les
tripulacions de les galeres ancorades a Barcelona provocaren freqüents aldarulls antifiscals a la
ciutat. La primavera del 1561, per exemple, la Diputació capturà alguns soldats que havien comès
frau en els drets del General i després s'havien resistit violentament, trencant el bastó del sotsveguer reial i "pagaren alguns cops" als porters del General. Els exemples de resistència marcial
als drets del General són múltiples —i arrenquen del regnat de l'emperador—, sobretot allí on la
força de les autoritats militars en la vida civil era més accentuada, com ara a la frontera dels
Comtats. A principis del 1575, per exemple, el consistori es veié obligat a enviar l'oïdor militar i
un dels assessors ordinaris a Perpinyà a fi d'actuar contra els embarcaments de ferro que es feien a
Canet per ordre de les autoritats militars sense pagar els corresponents drets del General, fent
"vàlides resistències y contradictions de fet als officials del General". Gairebé un quart de segle
més tard, retrobem les mateixes posicions: algunes guardes del General apostades al Pont de Pedra
de Perpinyà intentaren prendre un frau d'entre nou i deu mil lliures que alguns cavalls lleugers
intentaven treure vers França: el tiroteig entre les tropes reials i les de la Diputació al mig de la
vila acabà amb alguns guardes del General nafráis i els militars sortint-se amb la seva.
Altres estaments propers a la monarquia, com ara els genovesos i l'artistocràcia catalana més
identificada amb la dinastia, mostraren també de forma més o menys oberta la seva voluntat
d'oposició a la fiscalitat del General. Els primers representaren un focus de tensió creixent fins a la
seva expulsió de Barcelona del 1589, que analitzarem més endavant. La tardor d'aquell any galeres
genoveses ancorades al port havien impedit la captura d'una satgetia carregada il·legalment de blat
174
a Tarragona i dos descarregadors al servei del General resultaren ferits en mirar d'evitar-ho.
Comportaments semblants es detecten en el cas dels primers servidors de la monarquia, com ara
170

ARV, Generalitat, Provisions, 3051, ff. 545v-546. No només els oficials recaptadors seran objecte d'atacs: la tardor
del 1529, per exemple, fou assassinat el canonge Jaume Destalès, diputat local de Castellbò (A. CASALS, Op. cit., p.
216).
171
I7j ACA, Generalitat, Deliberacions, 134, s.f.
ACA, Generalitat, Lletres trameses, 791, ff. 135-136. A castells de frontera com ara el de la Vall de Querol, les
autoritats i els soldats del rei actuaven l'estiu del 1577 "inquietant y perturbant los officiais de aquell qui aquí
resideixen" (Ídem, 793, f. 236v). El capítol 3/1547 havia comminat ja als oficials de la procurado reial dels Comtats a
no entrar a les cases dels passos fronterers del General (Capítols dels drets y altres..., ff. 131v-132v). A. CASALS
assenyala el fet que, en complicitat amb els oficials reials, els soldats destacats als Comtats practicaren el contraban en
temps de les polèmiques lloctinències de la capitania general de Guillem Rocandolf i Francés de Beaumont, al llarg de
la dècada dels vint i trenta del Cinccents, emmig de les irades protestes de la Diputació, obligada finalment a acabar
retirant algunes taules de frontera (Op. cit., pp. 157 i 206), segurament com a una forma de complement als seus
irregulars salaris.
ACA, Generalitat, Lletres trameses, 812, f. 19.
EI portaler de Mar de la ciutat tancà les portes de la ciutat a fi de capturar alguns capitans "y persones principals de
dites galeres que eren en ciutat" (ACA, Generalitat, Deliberacions, 150, f. 571).
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don Miquel de Montcada, acabat de nomenar virrei de Sardenya, qui no dubtà a negar-se al
pagament dels drets del General en sortir de Barcelona amb totes les seves pertinences per
embarcar-se a Palamós: espasa en mà s'enfrontà als oficials del General del Portal de l'Àngel per
impedir que revisessin la moneda, dues caixes i dues maletes de roba que portava.
La condició de Catalunya com a país de frontera obligà els oficials del General a enfrontar-se
també de forma sovint violenta amb comerciants i senyors de vassalls renitents de l'altra banda
dels Pirineus. El 1588, per exemple, actuaren en companyia del batlle de Cotlliure contra una
embarcació marsellesa en la qual es transportaven més diners dels declarats a les duanes locals de la
Diputació; els fraudants s'hi oposaren a tir d'arcabuç "y fueron heridos y maltratados muchos de
los queyvan con el dicho baile real y los officiates de la Diputación". L'actuació dels oficials del
General encara generà més problemes pel que feia a la relació amb els barons de l'altra banda de la
ratlla de França, especialment en cas de repressàlies: el 1573, per exemple, mossur de Narbós,
atacà els oficials del General després que el diputat local de Tremp hagués capturat en frau dues
176
eugues i setanta fanegues de blat dels vassalls de dit senyor.
Els portals de les viles i ciutats, així com els camins, foren l'escenari fonamental de rebuig a la
fiscalitat del General. Trobem des del proferiment d'insults contra els guardes ordinaris del Portal
de les Drassanes (1573), a nombrosos exemples d'agressions nocturnes fetes per contrabandistes i
traginers que rebutjaven passar pel filtre impositiu establert a les principals vies de comunicació.
És el cas de Millars (1576), on en intentar un mosquete del General prendre un frau de pas sense
pagament de deu càrregues d'oli —"una hora passada mitjanit"— havia rebut "tres dagades, la una
en la mamella dreta, altra en lo coll y altra al pols, ab molt gran perill de sa vida". Els
mosquetes de la Diputació —cal suposar que pel caràcter especialment impopular de l'ofici—,
foren el primer objectiu dels atacs i agressions contra els ministres del General. Els lladres, com ara
a l'Espluga de Francolí el 1583, sovint no s'acontentaren amb prendre'ls diners i armes, sinó que
178
els robaren les seves credencials d'oficial.
Aquestes accions, a més, acabaren sovint en
assassinat: el 1571, per exemple, dos guardes extraordinàries resultaren mortes prop de Puigcerdà,
i només unes setmanes més tard un altre mosquete caigué assassinat a Bescaran, a les Valls de
179
Valira, en pretendre incautar unes gorres caigudes en frau.

Lluita antifiscal i bandositats: el cas Besombas a Cerdanya
A la Cerdanya dels anys setanta i vuitanta els assassinats de mosquetes foren continuats i sovint
cal inserir-los en la dinàmica d'enfrontament de les lluites de bàndols locals. Les guardes
Montcada menyspreà l'ordre de compareixença davant del consistori a Barcelona rebuda de camí a l'Empordà (ACA,
Generalitat, Deliberacions, 144, f. 621; i Lletres trameses, 794, f. 104).
ACA, Generalitat, Deliberacions, 141, f. 511; i Lletres trameses, 790, f. 86.
El consistori el compensà amb 36 lliures (ACA, Generalitat, Deliberacions, 140, f. 309; i 143, f. 304v).
En coneixem, tanmateix, agressions contra oficials ordinaris, com ara el collidor del General a Perpinyà Joanot
Calders, nafrat de coltellada "a ora captada" l'estiu del 1571 (ACA, Generalitat, Deliberacions, 148, f. 422v; i Lletres
trameses, 788, f. 32v; i 799, f. 165v).
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"Lo acoltejaren y pegaren cops de pedrenyal hi-1 maltractaren, dels quals mal tractes jagué al llit molt temps y patí
molts danys" (ACA, Generalitat, Deliberacions, 138, ff. 508v i 510; 139, f. 866v; i Lletres trameses, 788, f. 13).

—142—

Capítol 1. Realitats i contradiccions en el creixement fiscal, patrimonial i jurisdiccional

extraordinàries del General anaven legalment armades i aquest fet les convertí en objecte cobejat
pels senyors bandolers. L'exemple més il·lustratiu d'aquestes connexions fou el cas de l'assassinat
a finals del 1586 del mosquete cerda Mateu Borrombillo, dit Besombas. Aquest havia acudit al pas
del Capcir avisat de dos fraus de pas de cavalls i capes de pastor. Mentre descansava de camí, a una
casa del lloc de Bolquera, havia estat atacat per un grup d'homes armats, encapçalats pel sotsbatlle reial de Puigcerdà, Joan Bardolet. Ferit al pit d'un tir de pedrenyal morí hores després del
tiroteig. A Barcelona, la Diputació raonà l'atemptat en clau de les xarxes existents de contraban
de cavalls, atès que un dels acusats ja havia tirotejat un altre mosquete "per haver accusât un frau
180
de egües del prom de la Tor".
Durant les setmanes posteriors a l'assassinat dos expedicions
escortades per més de vint-i-cinc homes armats portaren el diputat local, l'advocat fiscal i altres
oficials de la col·lecta fins al lloc dels fets, per tal de fortificar l'enquesta i escoltar testimonis.
Com a resultat de les pesquises i informada Barcelona, el consistori publicà una crida que inclogué
33 noms i anà encapçalada pel sots-batlle reial Bardolet. El procés, però, no havia estat del tot
net. Segons la visita posterior girada contra el consistori, la nòmina dels culpables havia estat
alterada pel diputat militar don Joan de Queralt, a fi d'acusar de l'assassinat els seus enemics de
facció a la Cerdanya: Besomba —es deia aleshores— havia mort en efecte a mans del sotsbatlle
Bardolet, però, en ésser sorprès quan intentava robar al Coll de la Perxa. Arran de la crida
promulgada a Barcelona s'havien produït a Cerdanya i Querol "moltes morts, incendis y altres
delictes y scàndols, procurant molts per ses passions y interessos propis, y per guanyar los premis
de la crida, perseguir y matar els anomenats en la dita crida, y procurant ells defensar-se".
Segons els visitadors, Besomba no era precisament una joia: en morir es trobava processat com a
responsable de diversos robatoris, homicidis i altres delictes, i "solie fer offici" de passar i ajudar a
passar cavalls a França. Un any després de la seva mort, Besomba passà, doncs, de víctima a
182
acusat.
La impressió de l'existència de lligams entre els enfrontaments de bàndols, les activitats de
contraban i les agressions a oficials del General ve avalada per la freqüent manca de col·laboració
de les autoritats locals a l'hora de les pesquises. La primavera del 1594, per exemple, quan un
jurista fou enviat a Prada de Conflent per fortificar el procés contra els acusats de l'assassinat del
mosquete Joan Pinós, oficial de confiança de la Diputació als Comtats, no trobà el més mínim ajut
institucional: primer demanà als cònsols de la vila la convocatòria del sometent, per convocar més
tard tots els caps de casa armats a la plaça de la vila: només hi acudiren setze homes. Amb ells i les
autoritats locals emprengué el camí de Mosset i encara sense arribar-hi el batlle reial optà per girar
cua i fer empresonar tots els caps de casa renitents a la crida, mentre l'advocat enviat des de
Barcelona i els cònsols "tingueren algunes paraules".
Encara no mancaren els casos en els quals
els sometents locals s'enfrontaren als petits contingents armats per la Diputació, com ara a
Solsona el 1573, on tot i que un algutzir reial extraordinari havia mostrat al sometent local la
En efecte, sembla que el contraban de cavalls provocà agressions diverses, com ara l'atac del prevere Jeroni Satorres
"ab molta gent armada" a un mosquete per prendre-li dos cavalls a la mateixa ratlla de França i portar-los a casa de
mossèn Frederic Guilla, a la Seu d'Urgell (ACA, Generalitat, Lletres trameses, 801, ff. 237v-239v).
A principis del 1587, la captura dels primers sospitosos es féu enmig d'una brega en la qual caigué mort un pagès
d IEnveig reclutat pel comissari reial encarregat de la detenció. (ACA, Generalitat, Deliberacions, 150, f. 851).
182
ACA, Generalitat, Visites del General, 2, f. 75v; i 3, ff. 430v-435v).
183
ACA, Generalitat, V 244, s.f.
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comissió rebuda del consistori barceloní, no pogué evitar ésser desarmat i detingut juntament amb
184
els seus homes.
Cal dir que en molts casos la contestació als oficials recaptadors naixia directament de llurs abusos
en l'exacció. Serà, per exemple, el cas d'alguns mosquetes lleidatans denunciats l'estiu del 1567:
segons sembla havia arribat a la ciutat una autoritat militar procedent de Castella, portant alguns
baguls "cauquillats del regne". En entrar a la ciutat, havien topat amb aquells mosquetes, els quals
els havien ofert la possibilitat d'una rebaixa en els drets si en comptes d'anar a pagar a la casa
local del General ho feien directament a mans seves. Després d'acceptar la rebaixa, els castellans
havien topat amb el collidor de la ciutat davant del qual s'havien negat a manifestar per segona
vegada el contingut dels seus bagatges, "lo feren vàlida resistèntia, en tant que-1 llansaren a terra, y
185
tirant de les spases contra ell, y sens manifestar cosa ninguna, violentment se'n anaren".

Quadre 17. Agressions conegudes a oficials del General fora de Barcelona (1564-1595)
Coll de Fitor
Barcelona
Perpinyà
Ulldecona
Manresa
Perpinyà
Puigcerdà
Coll de Port
Bescaran
Barcelona
Barcelona
Girona
Sanaüja
Solsona
Vallbona de les Monges
Puigcerdà
Tortosa
València d'Aneu
Perpinyà
Canet de Rosselló
Falset
Ripollet
Millars
Garraf
Tremp
Saorra
Tremp
Millars
Elna

1564
1565
1567
1570
1570
1571
1571
1571
1572
1572
1573
1573
1573
1573
1574
1574
1574
1574
1575
1575
1575
1575
1576
1576
1577
1578
1578
1579
1579

186

Assassinat del fill d'un collidor portan diners a Girona
Ressistència armada per part de familiars del Sant Ofici
Ressistència al collidor del fogatge per un familiar
Robatori del collidor de la vila
Pasquinada contra el diputat local
Coltellada al collidor del General
Dos oficials assassinats
Atac a un comissari enviat a executar deutors entre Berga i la Seu
Assassinat d'una guarda extraordinària a les Valls de Valira
Pasquinada contra un assessor ordinari i el consistori
Amenaces al portaler de les Drassanes
Invasió, coltellades i tir de pedrenyal contra un collidor
Robatori del diputat local de Tremp quan es dirigeix a Barcelona
Algutzir reial capturat pel sometent solsonenc
Robatori a casa del collidor local del dret de bolla
Assassinat d'una guarda extraordinària local
Coltellada d'un mercader al procurador fiscal de la col·lecta
Captura d'un mosquete per impedir-li fiscalitzar
El batlle reial captura dos mosquetes en ple escorcoll
Treta de ferro amb agressió per part de les autoritats dels Comtats
Captura del fill d'un collidor per part del batlle reial
El batlle reial desarma i empresona guardes extraordinàries
Agressió amb arma blanca a una guarda extraordinària
Robatori del sobrecollidor de Llevant
Robatori del receptor del General a la col·lecta
Intent d'assassinat del diputat local de Vilafranca de Conflent
El diputat local és amenaçat públicament de mort
Assassinat d'un acompanyant de mosquete
Assassinat d'un acompanyant de mosquete

El consistori hagué d'enviar un nou algutzir a fi d'informar-se de la captura i de fortificar una enquesta contra els
culpables (ACA, Generalitat, Deliberacions, 140, ff. 297-298). Es fa necessari, per tant, que la Diputació enviï els
contingents més preparats: el 1595, per exemple, envià a Aitona a fortificar una enquesta contra agressors d'oficials
del General, encapçalada pel donzell Joan d'Àger, amb l'assessor, procurador i advocat fiscal de la Diputació local de
Lleida, altres oficials de policia, porters i guardes, així com comissaris reials (Ídem, V 245, s.f.).
EI collidor Calaf els perseguí després fins a Bellpuig d'Urgell on aconseguí reduir-los (ACA, Generalitat, Lletres
trameses, 784, f. 174v).
186
Conscient que tots aquests incidents no tenen originàriament la mateixa naturalesa, la present relació es presenta
amb el propòsit de donar mostra de la pluralitat de les tipologies, l'extensió territorial i la freqüència de les agressions
als oficials del General, especialment entre 1570 i 1588.
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Perpinyà
Falset
Garrius (Salses)
Llívia
Seu d'Urgell
Vinçà
Espluga de Francolí
Tortosa
Cervera
La Pera
Bagà
Cervera
Sant Hipòlit de Voltregà
Centelles
Ulldecona
Sidamon
Tor de Querol
Bolquera
Enveig
Escaló
Tortosa
Piera
Les Franqueses
Tarragona
Isona
Vilafranca del Penedès
Cotlliure
Sant Feliu de Guíxols
Prada de Conflent
Aitona
Perpinyà

1580
1580
1581
1581
1582
1582
1583
1583
1583
1583
1584
1584
1584
1584
1584
1586
1586
1586
1586
1586
1586
1586
1586
1586
1587
1587
1588
1592
1594
1595
1595

Pasquinada contra un mosquete
Assassinat del collidor
Soldats s'oposen a l'escorcoll de les seves cases
Oposició a l'escorcoll a la botiga d'un sastre
Maltracte a una guarda ordinària per part del veguer local
El batlle local impedeix els escorcolls sense la seva autorització
Robatori a una guarda extraordinària
Assassinat d'una guarda extraordinària a prop de les muralles
Assassinat d'un porter reial enviat a fer execució de deutors
Diligències del batlle local contra un mosquete
Assassinat d'un mosquete de la Diputació local bergadana
Oposició violenta a un intent d'execució de deutors
Agressió a una guarda extraordinària
Injúries contra guardes del General que actuen a la vila
Oficials del General capturats pel comanador de Sant Joan
Porter reial mort i notari local nafrat en executar deutes de bolla
Guarda extraordinària nafrat a tir de pedrenyal
Assassinat del mosquete Mateu Besomba
Mort d'un pagès durant la captura dels assassins de Besomba
Maltractes a un porter reial amb comissió d'execució de deutors
Topada entre oficials reials locals i guardes de la Diputació
Topada entre oficials reials locals i guardes de la Diputació
Topada entre oficials reials locals i guardes de la Diputació
Comissari reial ferit en una execució de deutors
Un guarda extraordinari perd un braç arran d'un tir de pedrenyal
Agressió a un porter reial amb comissió d'execució de deutors
Agressió per part d'una embarcació marsellesa
Robatori a la Duana del General
Assassinat d'una guarda del General
Atac a oficials
Cavalls lleugers fan una treta de moneda en frau

Les àrees de sostinguda revolta antifiscal: el Pallars i els Comtats
Però més enllà dels enfrontaments puntuals entre oficials recaptadors i els subjectes de la fiscalitat
del General, cal parlar d'alguns focus d'autèntica revolta més o menys permanent. A certs
territoris del país, especialment el Pallars i els Comtats, es rebutjà obertament i de forma
generalitzada la fiscalitat del General durant dècades. En aquest sentit, la regió pallarenca —un
model econòmic i social de relativa pràctica comunal i escassa implantació senyorial— destacà per
la virulència de la lluita antifiscal i per la freqüència dels atacs contra el personal de la
187
Diputació. Un element previ sotmès a discussió per part de les comunitats pallarenques havia
estat el pagament dels fogatges —com ara el de les Corts del 1563-1564—: les universitats
discutiren obertament les xifres que els foren exigides pels fogatjadors. La multiplicació dels
casos d'insubmissió fiscal portà els arrendataris dels drets de la bolla a la col·lecta de Tremp i
ta/

Aprofitant els anys de transició entre la mort de Ferran II i l'adveniment del seu nét, la Vall d'Aneu ja s'havia negat
el 1516 a acceptar el pagament sobre les robes de deu diners per lliura "de tal manera que el General no recaptava res a
ia zona, que a més tampoc volia pagar el fogatge del 1515". Durant les Corts del 1537, els estaments reconeixien que a
diferents punts del país, i en especial a la vegueria de Vic, "no conexen los députais y que allí ja no s-i paga ni són
obligats pagar bolla ne altres drets del General" (A. CASALS, Op. cit., pp. 39 i 344). El Sant Ofici patia dificultats
semblants per extendre la seva actuació a extenses zones del país: segons H. KAMEN hi hagué comarques senceres
"sobretot el Berguedà, el Solsonès i la Noguera, on la Inquisició no va ni entrar; durant el mig segle a què ens referim
[¿578-1635] ni una sola persona va ser acusada al Pallars Jussà excepte a la ciutat de Tremp" (Op. cit., p. 333).
ACA, Generalitat, Lletres trameses, 785, f. 17v).
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Pallars a plantejar-se l'abandonament de les seves funcions (1573). Exposaren a Barcelona el fet
que a molts indrets de la col·lecta existia un rebuig generalitzat al pagament dels drets del General i
de la bolla —especialment intens a Vilaller i els llocs de la Vall de Barrabás— i que allí on
s'aconseguia organitzar la recaptació regular, els fraus eren continus. Els arrendataris demanaren
que la Diputació posés al seu abast els mitjans coercitius necessaris "y que altrament no entenen
189
tenir lo arrendament, sinó que aquell cobren los dits senyors diputats".
De Barcelona el diputat
local de Tremp rebé instruccions de fer posar tenalles de bolla per assegurar-ne el pagament a les
valls pallarenques rebels i d'evitar "pacte o concert algú" amb els llocs per reduir els pagaments
endarrerits. Finalment, fou l'assessor ordinari Jaume Pallarès qui encapçalà l'arriscada missió,
organitzant un petit exèrcit de fins a 80 soldats, del què derivaren uns costos molt superiors als
beneficis de l'empresa recaptadora.
La contestació no passà sovint només per l'agressió als oficials recaptadors, sinó també per la
proclamació pública del rebuig a l'exacció. A finals del 1572, per exemple, després de diversos
assassinats de mosquetes durant els mesos anteriors, el procurador del General instà a l'actuació
contra diverses persones acusades de desafiament obert als taulers i de vantar-se de portar vestits
190
fets amb draps que no havien pagat els drets de bolla.
Pocs mesos després, les notícies més
preocupants procedien de les terres de ponent: 60 bandolers de la quadrilla de l'anomenat Possuelo
havien entrat a Alfarràs i desafiat obertament els taulers dels drets del General a la vila,
"amenaçant-los y dient-los que de allí avant ningú gozàs exigir ni demanar aquells". Mostrant el
seu menyspreu per l'ordre establert, els bandolers instal·lats temporalment a Alfarràs havien fet
conèixer a tots els habitants de la vila "que no feyan cas de la bolla ni del General de Cathalunya, y
que no tenian compte ni conexian lo General, y que ja tenian ells taula per rebre los drets dels qui
191
no venian despatxats". La mateixa enquesta del procurador general contra els lladres d'Alfarràs
inclogué una altra quadrilla de 25 homes acusats d'atacar altres oficials, com ara el diputat local de
Tremp, Joanot Espanyol, quan anava a Barcelona en companyia de Francesc Boquet, portant els
192
llibres de les taules del General de la vila i col·lecta.
Les agressions contra els oficials recaptadors es multiplicaren durant els anys setanta al Pallars. A
finals del 1577, per exemple, el receptor del General a la col·lecta, fou víctima de robatori per una
193
quadrilla de cerdans, pallaresos i andorrans, i perdé bona part de la recaptació.
I encara poc
després de l'atac al receptor, el diputat local, l'assessor, l'escrivà i altres oficials de la col·lecta
foren amenaçats de mort pels seus procediments "en certes déclarations y condemnations de
fraus". L'autoritat del General, doncs, era lluny d'imposar-se arreu del país encara a finals del

ACA, Generalitat, Deliberacions, 140, ff. 215-216. A principis del 1573 el consistori s'adreçà al diputat local de
Tremp a acudir personalment als llocs "ahont recusen pagar los drets d'entrades i exides y de bolla" (ídem, Lletres
trameses, 789, f. 143 v).
190
ACA, Generalitat, Lletres trameses, 789, f. 159v i 183v; i Deliberacions, 140, f. 134.
191
A Osona també es detecten alguns casos de contestació el 1584: a Sant Hipòlit de Voltregà nou vilatans maltracten
un mosquete arribat al poble en el dia de festa major, mentre a Centelles algunes persones són acusades d'injuriar les
guardes del General a la vila (ACA, Generalitat, Lletres trameses, 801, ff. 58 i 124v).
92
ACA, Generalitat, Deliberacions, 140, ff. 200-203.
193
Havia sortit a visitar les taules foranes de la demarcació i recollir-ne els ingressos, però a la seva tornada a Tremp,
travessant la Conca d'Orcau prop de Figuerola, una quarentena de bandolers l'havien atacat. Després de despullar-lo a
ell i s'emportaren els diners "en molt gran y notable emulatió de nostra jurisdictió" (ACA, Generalitat, Lletres
trameses, 794, ff. 74 i 85).
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194

Cinccents. Si aquesta era la situació al Pallars, a la frontera rossellonesa, tot i els esforços de la
Diputació per bastir una estructura físcalitzadora eficaç, l'acció diària dels recaptadors sembla
haver estat desconeguda en certs indrets, fins el punt de requerir gairebé un desplegament militar
195
per aconseguir-la, com hem vist en el cas pallarenc.
Així, l'estiu del 1573 l'oïdor militar
preparà des de la capital dels Comtats, l'expedició que hauria de dur a terme misser Jaume Pineda a
través de les muntanyes del Capcir, Puigbalador, Mosset i altres de la ratlla de França, per tal de
"visitar y posar taules y tenalles", en companyia de mossèn Rocafort d'Orís i trenta arcabussers.
Les instruccions entregades a Pineda reconeixien obertament que feia més de trenta anys que
196
aquells indrets no pagaven "per renitèntia e inobedièntia de la mala gent de aquella terra". Com
al Pallars, els mosquetes rosselloneses es jugaren la vida gairebé a diari en les seves feines
d'inspecció als camins. En pocs mesos del 1579, per exemple, trobem dos atemptats amb resultat
de mort: en el primer cas, l'acompanyant d'un mosquete en el camí de Millars, tirotejat pels Orís;
en el segon, una guarda extraordinària assassinada prop d'Elna quan es disposava a prendre un frau
197
del que havia estat avisat, potser falsament.
A la mateixa Perpinyà, Joan Sudre, el mosquete supervivent del primer atac esmentat fou encara
objecte de pasquinada desafiadora durant la tardor del 1580 —en companyia d'altres oficials del
General, "per cosas de sos offïcis"—, penjada a les mateixes portes del Consolat de la vila, "grave
delicte contra lo General, [que] redunda en molt gran y notable preiudici de la jurisdicció y
1 98
authoritat de ses senyories".
L'estiu del 1581, encara sense aclarir l'assassinat de
l'acompanyant de Sudre, el consistori envià des de Barcelona una delegació d'inspecció
encapçalada per l'assessor ordinari misser Guillem Sunyer. Les instruccions que els foren
entregades mostren un catàleg de fets contraris a l'acció físcalitzadora de la Diputació. A més de la
primera agressió a Sudre i de la posterior pasquinada, els inspectors haurien de dirigir-se a Salses i
Garrius per informar-se de la resistència al pagament de bolla per part d'alguns soldats del castell
que havien afirmat públicament que "no volien obeyr al General perquè eren soldats". Tot i que les
guardes del General havien intentat escorcollar cinc cases de soldats, aquells els hi havien impedit
l'actuació encanonant-los, guanyant a més una cobertura total per a la seva resistència de part del
199
capità del castell Jaume Calce.
Una semblant contradicció trobem de part de les universitats
194

Anys més tard, la primavera del 1584, el consistori optà per enviar l'assessor ordinari i l'ajudant de l'escrivania
major a Barcelona a les "parts circumveïnes del bosc de Comiols", per tal d'actuar contra aquells qui impedien
sistemàticament l'actuació dels oficials locals del General. Dos anys després, un porter reial fou públicament entorpit
amb impediments i maltractes en l'execució d'alguns deutors de bolla a la vila d'Escaló i altres parts de la mateixa
col·lecta (ACA, Generalitat, Lletres trameses, 802, f. 170).
X. TORRES ha parlat gràficament de les terres altes dels comtats de Rosselló i Cerdanya com dels nostres particulars
highlands, "allunyades del control de les autoritats, incomunicades una part de l'any, dominades —malgrat
l'existència d'algun magnat o de la burgesia de Perpinyà— per una munió de petits barons expeditius (Us
bandolers..., p. 45).
196
El 1576 s'avaluà en vint anys el període de temps durant el qual les uniersitats del Capcir i Mosset no havien pagat
bolla: el consistori ordenà que haguessin de pagar 2.000 lliures, encara que res no sabem sobre les diligències
empreses per fer efectiu el cobrament (ACA, Generalitat, Lletres trameses, 792, f. 131).
197
"Los isqueren set o vuyt per lo camí y-!s tiraren molts cops de pedrenyals" (ACA, Generalitat, Lletres trameses, 795,
f- 209: i 145, f. 303).
En prova de la preocupació per la contestació a l'autoritat del General als Comtats el consistori oferí una
considerable recompensa de 300 lliures per l'entrega d'aquells "fills de perditió" i la féuipubhcar la crida no nom« a
la capital rossellonesa, sinó també a les conflictives col·lectes veïnes de Puigcerdà i Vilafranca de Conflent (ACA,
Generalitat, Deliberacions, 146, ff. 491v-492; i Lletres trameses, 797, ff. 53-54).
" Sunyer hauria d'anar després a Cerdanya per informar-se de l'amotinament de Joan Acaci Còdol i altres J Persones
contra el collidor de la bolla de Puigcerdà i dos guardes del General quan intentaven entrar a casa d un sastre a Lima
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pirinenques. L'estiu del 1567, per exemple, el consistori es veié obligat a escriure els cònsols de
Gósol i la Pobla de Lillet, per fer-los avinents les queixes de l'arrendatari de la bolla de Berga en
negar-se aquells a pagar els drets conforme a capítols (al contrari, pretenen "pagar-los com vos
appar"). En segon lloc, se'ls acusà d'haver procurat que ningú dels vilatans volgués servir els
arrendataris com a colliders locals, fet que havia provocat un notable perjudici a la seva gestió
"maiorment que per dit effecte hi hage de enviar duas persones, valent tan poch los drets de dita
200
bolla".
Les relacions entre el consistori barceloní i les delegacions territorials de la Diputació es veieren
força afectades pels atacs comesos contra els oficials que actuaven com a enllaç, els sobrecollidors.
201
A finals del 1576, per exemple, el de Ponent fou víctima de robatori a les costes del Garraf.
Pels mateixos motius els correus i missatgers enviats des de Barcelona es convertiren sovint en
víctimes d'agressions, així com els collidors, obligats a portar els diners de la seva recaptació a les
capitals de col·lecta: el 1564, el fill del collidor del General a Palamós fou assassinat camí de
Girona, on portava llibres i diners. Els robatoris als immobles i les cases locals de la Diputació
també es convertiren en un problema de considerable magnitud: els lladres aprofitaren la foscor de
la nit per emportar-se la recaptació dels drets d'entrades i eixides de la Duana de Sant Feliu de
Guíxols (1592), mentre a plena llum del dia —entre vuit i nou del matí— altres havien buidat la
mateixa Casa de la bolla barcelonina vint-i-cinc anys abans o la Duana de la Llotja el 1576. Si els
edificis públics del General foren objecte de robatori podem suposar que encara ho serien en major
mesura les cases dels collidors, menys preparades. En tenim notícia, per exemple, del furt de la
recaptació a casa de Cristòfol Mir, collidor de la bolla a Vallbona de les Monges (1574).
La Diputació lluità per l'aplicació estricta de la legislació punitiva contra les agressions als seus
oficials. La investigació i encara més l'execució de les penes dictades pels consistoris locals o
general fou deixada a mans de la jurisdicció ordinària del lloc del delicte. El 1574, per exemple, el
consistori donà comissió al veguer de Tortosa per investigar la coltellada que un marxant havia
assestat al procurador fiscal i una guarda de la col·lecta. D'acord amb les desigualtats previstes a la
legislació general, les penes aplicades als agressors diferien segons qui fos el culpable: el robatori
perpetrat per un gascó —com ara el del collidor d'Ulldecona el 1574— suposà una condemna a
assots públics al lloc del delicte, al marcatge amb el senyal dels lladres i a bandejament del
Principat per espai de dos anys. Quatre anys després, en canvi, la gravetat del crim i la necessitat
d'escarment fou prou important com per fer penjar en gàbia de ferro al Portal barceloní de Sant
Antoni, els caps de dos "ladres y bandolers [anomenats Sardanyeta i Pey Gascó] qui havien
202
damnificat lo General, estos dies proppassats presos y morts".
per tal de fer-ne escorcoll: els havien amenaçat "dient-los què'ls matarien si no se n'anaven" (ACA, Generalitat, Lletres
trameses, 797, ff. 229-232v).
200
El consistori donà a les dues universitats un termini de deu dies per presentar persones hàbils per l'ofici, passats
els quals els serien retirats els encunys i empremptes als arrendadors i s'obligaria tots els caminants i productors de
les dues viles a anar a bollar a Berga (ACA, Generalitat, Lletres trameses, 778, f. 204v).
20 í
"AI pas de la Mala Dona li isqueren set ladres, tots atapats y ab barbes falses, y feren descavalcar de les cavalcadures
a ell dit Ferrer y altres de sa companyia, ligant-los y robant a ell dit Ferrer dos pedrenyals, una capa de pastor, tres
camises y tres mocadors y sine liures de diners seus propis per son gasto del camí, ab gran temor y perill de perdre al"
la vida" {ACA, Generalitat, Deliberacions, 143, ff. 369 i 381).
202
f
ACA, Generalitat, Deliberacions, 141, f. 604; 142, f. 860v; 143, f. 278v i 144, f. 628; i Lletres trameses, 781, '•
173v; 784, f. 167; 787, f. 92v; i 790, f. 129v. El caràcter exemplificant de les execucions feia que aquestes tinguessin
lloc al costat dels immobles de la Diputació: l'octubre del 1554, per exemple, "foren plantades unes forças en la casa
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La institució hagué de desenvolupar una política d'indemnitzacions als oficials agredits i les seves
famílies, especialment quan les seqüeles físiques eren importants. La major part dels nafráis foren
compensats amb el pagament de les despeses mèdiques derivades de la cura de les seves ferides, com
ara en el cas de la guarda Gabriel Santmartí, a qui un tir de pedrenyal arrencà el braç esquerre
(1587). En cas d'assassinat les vídues o els fills rebien petitíssimes compensacions que anaven des
de les 10 lliures lliurades a l'esposa del guarda de Sant Joan de les Abadesses Lluís Gabarro (1561) a
la pensió vitalícia de 8 lliures anuals atorgada a Joan Soler, mosquete de Balaguer (1563), esguerrat
per les mateixes causes. Altres gràcies anaren lligades a la compensació de greus perturbacions com
ara la detenció al llarg de 22 mesos —per part dels inquisidors— de Jaume Llobet, mosquete de
Riudarenes, per la qual rebé 25 lliures, amb la prohibició de "vendre, alienar, ni transportar, ne
cessionar les dites vint-y-cinc lliures" (1572). En altres casos, la compensació es produí per la via
dels fills com ara en el cas de la filla d'Antoni Joan Miralles, mosquete assassinat prop Bagà la qual
203
rep del General 25 lliures com a modesta contribució a la seva dot (1584).

del General, vers la mar, en les quals fou penjat en Pere Comabella, de loc de Ribera, de la Vall de Cardós, instant-ho los
senyors députais" (DGC, II, p. 52).
ACA, Generalitat, Deliberacions, 134, s.f. i 582; 139, f. 1148; 148, f. 749v; i 150, f. 835v.
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Els homes al servei de la
Diputació del General (1563-1598)

EI creixement global del personal al servei de la Diputació
En un cercle virtuós de creixença institucional, l'augment dels ingressos fiscals de la Diputació
possibilità segurament un augment del seu personal estable i assalariat, així com dels mosquetes o
guardes extraordinàries, els quals exercien les seves funcions a precari. Convé analitzar de primer
els termes quantitatius d'aquest creixement administratiu de la Diputació al darrer terç del
Cinccents. Un dels elements que millor el reflecteix, és l'evolució de les pagues extraordinàries
anomenades estrenes (quadre 18). L'examen de la seva evolució permet entreveure com entre
1573 i 1585 es produí probablement l'augment més accelerat de l'aparell administratiu de la
Diputació al llarg de tota la seva història, passant la xifra d'oficials perceptors de 68 a 110 al
servei directe del General només a la ciutat de Barcelona —el 1584, 34 d'aquests oficials eren els
anomenats mecànics— , amb un augment especialment marcat durant els cinc primers anys, els de
millors recaptacions del segle pel que fa a les Generalitats.
En el cas de les festes de Sant Jordi, escenari simbòlic central de la institució al llarg de l'any, si
més no d'ençà del 1576, s'inicià el repartiment d'una quantitat prou semblant a l'estrena citada,
denominada "preu de la confitura" o "col·latió per la justa", el volum de la qual l'hem introduït
també al mateix quadre. L'anàlisi d'aquestes variables permet calibrar també la importància del
nou redreç del 1585 en el trencament d'una dinàmica de creixement a l'estructura administrativa
de la Diputació del General.2 Abans d'aquelles Corts, un primer símptoma de la voluntat de
' A tall comparatiu, per al cas de la Diputació valenciana J. MARTÍNEZ ALOY parla de l'existència de 86 oficials amb
salari estable el 1604, entre els quals sis guardes a cavall i sis porters (Op. cit., p. 350).
2
Si com a símptoma de la feble presència de l'Estat damunt el territori W. BEIK afirma que molts dels europeus mai no
arribaren a veure un sol agent reial, no podem dir el mateix en el cas català pel que fa als ministres al servei de la
Diputació del General (Absolutiusm and Society in Seventeenth-Century France: State, Power and Provincial
Aristocracy in Languedoc, Cambridge University Press, Cambridge, 1985, p. 11).
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contenció de la despesa es manifestà l'estiu del 1578 quan el consistori decidí eliminar els
anomenats oficis mecànics de l'administració barcelonina —& mesura que anessin morint els seus
titulars—, deixant com a única excepció els oficis de fuster, mestre de cases, ferrer, manyà, sastre,
cerer, sucrer, esparter i hortolà. Tot i així, encara durant els anys posteriors es crearen nous oficis
i el 1584 s'eliminaren de la crida feta sis anys abans els oficis de músic, tres trompetes i corredors i
passamaner. Durant les Corts de Montsó, però, els estaments exigiren un estudi a fons sobre les
condicions d'expansió del personal de la Diputació, dut a terme a Barcelona per diversos notaris i
escrivans, cercant als llibres de deliberacions d'ençà del 1548 totes les noves creacions d'oficis,
4
amb llurs salaris i emoluments.

Quadre 18.
Les estrenes (en lliures) de la Diputació: un símbol del creixement administratiu (1573-1587)
Data

Festa

n/6/1573
22/12/1574
18/4/1575
21/6/1575
20/12/1575
10/4/1576
19/6/1576
17/12/1576
16/4/1577
17/6/1577
18/12/1577
14/4/1578
16/6/1578
22/12/1578
11/4/1579
16/6/1579
16/12/1579
18/4/1580
15/6/1580
22/12/1580
8/4/1581
16/6/1581
15/12/1581
2/4/1582
15/6/1582
18/12/1582
18/4/1583
17/6/1583

Sant Joan
Nadal

Oficials

Sant Jordi
Sant Joan
Nadal

Sant Jordi
Sant Joan
Nadal
Sant Jordi
Sant Joan
Nadal

Sant Jordi
Sant Joan
Nadal
Sant Jordi
Sant Joan

Nadal
Sant Jordi
Sant Joan

Nadal
Sant Jordi
Sant Joan

Nadal
Sant Jordi
Sant Joan
Nadal
Sant Jordi
Sant Joan

68
78
81
87
91
89
89
93
89
89
98
101
101
104
108
103
103
102
102
104
101
107
109
103
103
103
103
103

Estrena

Col·lació

—
—
—
—
613
601
409
644
601
409
653
638
440
641
720
465
641
679
438
666
666
457
695
682
458
687
690
499

3

—
—
—
—
436
—
—
436
—
—
513
—
—
563
—
—
—
—
—
—
—
—
525
—
—
—
—

ACA, Generalitat, Deliberacions, 144, f. 749v; 146, ff. 521v-522v; 147, f. 242v; i 148, f. 729. El 1611 la Diputació
aragonesa finançava els oficis de librero, impresor, pintor, confitero, corredores, obrero de la villa, carpintero y
macanero, cerrajero, relojero, cuchillero, empedrador i sobrestante de las obras (L. IBÁÑEZ DE AOYZ, Op. cit., »•
209-209V).
ACA, Generalitat, Deliberacions, 149, f. 372v; i Lletres trameses, 802, f. 86v.
La present informació procedeix de les Deliberacions de la sèrie Generalitat de TACA.
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19/12/1583
18/3/1584
16/6/1584
20/12/1584
9/4/1585
21/6/1585
23/12/1585
15/4/1586
19/6/1586
15/12/1586
13/4/1587
13/6/1587

Nadal
Sant Jordi
Sant Joan
Nadal
Sant Jordi
Sant Joan
Nadal
Sant Jordi
Sant Joan
Nadal
Sant Jordi
Sant Joan

100
103
104
106
108
110
110
106
107
102
104
104

677
726
508
701
729
537
726
694
506
651
688
488

561
573
:

532
—
—
528
—

Criteris de selecció i exclusió dels oficis i mecanismes de control dels oficials
Una part important del personal al servei de la Diputació —tal vegada més de 500 oficials
recaptadors— resta en bona mesura al marge dels nostres coneixements —encara que coneixem
alguns casos de nomenaments de tenallers de bolla associats a l'obertura de botigues de venda de
6
productes tèxtils—, pel fet que era designat pels mateixos arrendataris dels drets de la bolla.
Només, segons sembla, amb la finalitat de garantir la continuïtat de l'exacció en cas de fallida de
les companyies que es feien càrrec dels arrendaments, el consistori nomenà alguns collidors o
guardes ordinaris, amb poders exclusius quan la bolla no fos arrendada. Aquests oficials, a més,
debien actuar com a lligam de continuïtat entre els oficials d'un arrendatari i els del següent. El
consistori barceloní, en canvi, sí atenia al nomenament de tots els oficials de la bolla de Barcelona
i la seva col·lecta i dels dels drets d'entrades i eixides a les vint-i-dos col·lectes del Principat i
Comtats, a més del centenar d'oficials de l'administració central barcelonina. A les demarcacions
més llunyanes de la capital, la tria del personal podia resultat prou complexa —com ara a la Vall
d'Aran el 1568— com per a que el consistori es recolzés en les autoritats reials o baronals locals.
A Barcelona, en canvi, els mecanismes de coneixença i amistat jugaven un paper determinant:
l'estiu del 1585, quan es proveeixen alguns oficis de portalers, el diputat eclesiàstic renuncia a
proposar noms "per quant no és natural de Barcelona, ni té notícia dels qui volen proveir, ni
conex per ara en Barcelona persones de la qualitat qu-és menester per a dits officis".
Criteris de nul·la selecció com els esmentats o bé moments de major influència al si de la Diputació
d'algun dels bàndols o parentel·les, posen oficis de la institució a mans de personatges qualificats
abans o després com a lladres o bandolers. Fou el cas sobretot, dels nomenaments a la Diputació
6

A la Diputació valenciana, els arrendataris tenien dret a nomenar els oficials recaptadors (J.M. CASTILLO, "El sistema
tributario...", p. 109). El mateix podem dir pel que feia a la designació dels recaptadors sota la dependència dels
administradors de les rendes del fisc reial navarrès, nomenats per aquells entre el personal de la seva confiança, sota el
nom de "tablajeros" (C. BARTOLOMÉ, "Las Tablas de Navarra...", p. 139).
La provisió de nomenament del mercader Francesc Costa com a credencer dels drets de la bolla de plom i segell de
cera a la capital gironina afirmaven que l'exerciria "en lo temps que la bolla de Gerona no serà arrendada, y essent
arrendada, ab lo beneplàcit dels arrendadors de dita bolla" (ACÁ, Generalitat, Deliberacions, 135, s.f.
El consistori s'adreçà al castellà de Castell-lleó i als consellers, braços de Cort i Bon Consell de la Vall per tal que
fessin arribar a Barcelona algunes relacions de noms de persones vàlides per ocupar els oficis del General a Aran (ACA,
Generalitat, Lletres trameses, 785, ff. 98-99).
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local de Puigcerdà, en disputa entre nyerros i cadells. Alguns dels capitostos nyerros mantingueren
excel·lents connexions, per exemple, amb el polèmic diputat militar del trienni 1584 don Joan de
Queralt. Durant la visita girada contra ell en acabar el seu mandat el mercader cerdà Miquel Rubí
denuncià les pressions exercides per Queralt fins a aconseguir el nomenament com a diputat local
de Galderic Casasús "lo qual ere bandoler, lladre de pas y facinerós de la parcelitat de Banyhuls". El
procurador fiscal de la col·lecta —proveït igualment sota la pressió de Queralt— era Joan Vira, dit
lo Bigorreta, gascó i lladre de pas, i encara entre els mosquetes els homes de parcialitat havien
9
estat moltíssims, entre ells Mateu Besomba, de qui hem parlat al final del capítol anterior.
Si els requisits de designació més adequats no semblen gaire fixats, si podem parlar de causes
d'exclusió ben definides, referides al cas dels estrangers i els cristians nous. Ni uns ni altres eren en
principi admesos, encara que a la pràctica molts estrangers i molts descendents de jueus ocuparen
els oficis de la Diputació, especialment els més baixos dins l'escalafó administratiu de la
10
institució. El grau d'incompliment d'aquests termes d'exclusió, si més no, fou prou important
com per donar peu a la publicació d'una crida pel setembre del 1576 a través de la qual foren
revocades totes les provisions i confirmacions de mosquetes fetes a favor d'estrangers "ço és, que
[no] sien naturals del present Principat y Comtats". Al final del període s'observa, però, una certa
exigència de capacitació tècnica per desenvolupar amb major eficiència els oficis del General: els
diputats i oïdors del 1590, per exemple, foren acusats d'haver concedit un important ofici de
l'administració central barcelonina a un fill del diputat militar "lo qual és incapaç per no saber ben
scriurer y no gens de comptes". Un dels defectes més habituals en la provisió dels oficis de la
Diputació fou l'acumulació de càrrecs a mans de les mateixes persones: a principis del 1574, per
exemple, trobem Felip Diomedes actuar com a collidor del General a Cervera, receptor de les
taules foranes de la col·lecta i collidor dels fogatges, encara que aquest darrer ofici sigui aleshores
gairebé del tot testimonial.
Encara que tots els nomenaments d'oficis havien de partir en principi del consistori general, el fet
que aquell constituís una delegació permanent dels estaments es traduïa en el fet que durant els
períodes de celebració de les Corts eren els braços els encarregats de pactar els nomenaments, que
normalment anaven a raure a mans dels mateixos síndics assistents. En termes generals, les
obligacions d'aquests nous oficials venien marcades per la legislació particular generada a través del
nou redreç aprovat a cada Cort. Però, a més, els consistoris anaren afegint ordinacions a través de
les quals es feien més explícites les seves funcions. El control damunt el compliment general à&
9

ACA, Generalitat, Deliberacions, 149, f. 269; i Visites del General, 2, ff. 115v-l 16v.
10
El capítol 84/1481 excloïa dels oficis de collidor qualsevol "jueu, moro o altra fora de nostra ley Christiana
(Capítols dels drets y altres..., f. 42). La primera exigència d'accés a les familiatures del Sant Ofici era l'acreditació de
la neteja de sang, condició que fou remarcada per la concòrdia del 1568 (J.E. PASAMAR, Los familiares del Santo
Oficio en el distrito inquisitorial de Aragón, Institución Fernando el Católico, Saragossa, 1990, pp. 32-33).
ACA, Generalitat, Deliberacions, 143, f. 314v; Visites del General, 8, s.f.; Lletres trameses, 790, f. 126.
Una d'aquestes ordinacions, per exemple, detalla pel maig del 1578 quines són les comeses específiques del reg«nt
los comptes, racional, síndic, exactor, procurador, credencers, comprovadors, receptors, manifests, guardes, porter5ajudants de l'escrivania major, porters reials, mestre de cases i fuster (ACA, Generalitat, Deliberacions, 144, ff. 652*
659). El secret professional es configura com una de les obligacions dels oficials: el 1587, per exemple, Bernat Gil'«
escrivà de Pere Joan Ortolà, notari ajudant ordinari de l'escrivania major serà empresonat més de dos mesos per have'
"comunicat a un advocat" una enquesta portada en consistori contra els conservadors del dret de marques (Ídem, 150, >•
660).
13

Capítol 31/1533 (Capítols dels drets y altres..., f. 107v). Durant la visita del 1590 el diputat eclesiàstic afirmà q»6
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les seves obligacions havia estat previst per les Corts del 1533 a través de la convocatòria per part
del consistori de tots els oficials barcelonins quatre vegades l'any, per fer-los avinents les seves
obligacions. A la pràctica, però, sembla que durant el nostre període semblant recordatori
trimestral era negligit. Mesures de control més eficaces semblen adoptar-se, en canvi, pel que fa
a l'ús del material a l'administració territorial de la Diputació: a fi d'evitar-ne les sostraccions
primer el 1572 i novament el 1576 es fixà la quantitat de paper i plomes a entregar a cadascun
14
dels oficials.

La dignificació de la representació del General i fixació d'incompatibilitats
La Diputació s'esforçà notablement per conferir dignitat representativa a tots els seus oficials,
fins i tot trencant els motllos de la cada vegada més dubitativa —sobretot per dalt— divisió
estamental. A finals del 1585 el consistori censurà l'abús dels anys anteriors consistent a pagar
estrenes i averies a militars i ciutadans honrats barcelonins en funció no del seu ofici sinó de llur
estament. EI consistori volgué deixar clar aleshores que haurien d'ésser entregades "a cada hu
segons la qualitat y respecte del offici que tindrà y al respecte que, antigament, los possessors de
dits officis rebien semblants coses, abans d'ésser en dites persones militars". La voluntat que la
densa estructura administrativa de la Diputació donés cabuda a totes les terres i els estaments del
país es posà plenament de manifest durant les Corts de Barcelona del 1599, quan la Vint-i-quatrena
barcelonina exposà durant el debat del capítol 78 del nou redreç, que com a "cosa de Generalitat
ys comprometen tots los staments, y pus tots pagan dret de General y bolla, per ço sie ordenat
quals officis tocan a ciutadans y cavallers, quals a juristas, quals a mercaders, quals a artistes y quals
a menestrals, que per ço se fassan bosses on sien insiculats lo nombre de les persones que sie
convenient de totes les ciutats y viles reals per als dits officis, segons més y menys, no entenen
levar los officis a ningú". Es considerà que els oficials del General encarnaven la institució i com
a tal calia que se'ls estimés dignes de respecte i acatament a tota hora, amb la contrapartida de la
conservació d'una moralitat sense sospites. Una de les primeres comeses dels diputats locals, per
tant, era la de vetllar per l'honest comportament de tots els oficials del General a la seva

"may he hoït tal capítol ni sé que estigué en ús ni tingués tal obligatió". EI cert és que no sembla existir constància
documental de semblant convocatòria a excepció de l'agost del 1561 (ACA, Generalitat, Visites del General, 7, f. 440; i
Deliberacions, 134, s.f.). El capítol 38/1520 havia disposat també que a fi d'evitar la realitat que "los més officials del
General no saben les ordinations a que són tenguts", es fes una edició de les ordinacions principals de la institució
que fos entregada a cadascun dels oficials "per que sien informats del que toca a lur offici y no-n pugien allegar
ignoràntia" (Capítols dels drets y altres..., f. 88v).
Els diputats locals, assessors i advocats fiscals disposarien d'una raima de paper i sis plomes, l'escrivà, d'una raima
' mitja i dotze plomes, i el receptor de la vila i el de les taules foranes, procurador fiscal i collidors, guardes i
credencers, de mitja raima cadascun i sis plomes (ACA, Generalitat, Deliberacions, 143, ff. 193-196; i 147, f. 119v).
,16 ACA, Generalitat, Deliberacions, 149, f. 383v; i Lletres trameses, 802, f. 94v.
AHCB, Consell de Cent, Registre de deliberacions, H-108, f. 306v.
El 1564, per exemple, el consistori escrigué escandalitzat als cònsols de Perpinyà després que aquells haguessin
decidit aposentar un capellà a casa de l'assessor de la Diputació local "qui té duas filias y una neboda donzelles"
(ACA, Generalitat, Lletres trameses, 782, f. 37).
17
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18

demarcació. Els consistoris del nostre període arribaren al convenciment que la millor manera de
mantenir l'honor i la reputació de la Diputació consistia a complir escrupulosament amb els deures
de l'ofici: com el 1594 comentaven els oficials del General a la Seu d'Urgell eren respectats "de
19
poch ensà, que [...] fan lo que tenen obligado".
Els oficis del General establien les seves incompatibilitats més evidents amb els oficis jurídics
d'altres institucions, així com entre les representacions locals de la Diputació —sigui com a
diputat o com a collidor a les viles més petites— i les del rei o els barons, a través de la figura del
batlle. Sovint el consistori barceloní es veié obligat a emplaçar oficials del General per tal que
triessin entre els seus càrrecs a la institució o els que hi resultaven incompatibles, com ara en els
casos dels collidors de Sitges (1575 i 1582) o Palamós (1576), a la vegada batlles dels llocs, "per
quant és gran inconvenient, dany y perjudici del General que ningún collidor dels drets de aquell sie
20
official real o de baró, qui tinga carreen de exercir jurisdictió". Pel que feia als oficis jurídics, la
incompatibilitat es feia encara més palesa, davant la possibilitat que els juristes es trobessin
involucrats en plets que afectessin les dues institucions a les quals havien de servir. Una estratègia
d'exclusivitat, en definitiva, que també exigien la major part de les institucions locals. De la
mateixa forma, la Diputació mantingué una total negativa a la compatibilitat dels oficis jurídics de
les Diputacions locals amb l'assessorament dels veguers, com ara a Tortosa el 1574, quan
l'advocat fiscal fou fulminantment suspès en el seu ofici, o el 1581, quan l'assessor del General a
Perpinyà fou comminat a abandonar immediatament els seus oficis simultanis d'assessor de la
Capitania general i consultor del Sant Ofici, dues institucions que a la capital dels Comtats topaven
una vegada rera l'altra amb la Generalitat.
Pels mateixos motius els oficis del consistori general de la Diputació, els de diputat i oïdor, foren
declarats incompatibles amb el servei simultani al rei o les universitats, al qual calia renunciar per
poder concórrer a les extraccions triennals de diputats i oïdors. En resposta, l'administració reial a
Catalunya tendí a afavorir les renúncies temporals amb la possibilitat de readmissió en cas de
mancar-hi la sort en el procés d'extracció. Pel que fa als municipis, una raó lògica d'allunyament
18

Pel febrer del 1576 el consistori encarregà al diputat local tortosí que portés endavant una inquisició contra e's
oficials del General a la ciutat que "viuen deshonestament y fan agravis y oppressions y procuren de eximir-se de Ia
iurisdictió de sos altres ordinaris, per coses no tocants al General" (ACA, Generalitat, Lletres trameses, 792, f. 150; ¡
Deliberacions, 143, f. 159).
19
ACA, Generalitat, V 244, s.f.
20
El consistori decretà igualment incompatibilitat el 1597 entre els oficis de procurador fiscal de Girona i carceller ofi
les presons reials de la ciutat (ACA, Generalitat, Lletres trameses, 792, ff. 57v i 170; 799, f. 69; i 814, ff. 42v-43v).
Afináis del 1580, per exemple, el Capítol de Lleida disposà que cap dels advocats al seu servei pugui ésser
contractat per la ciutat, a pena de perdre l'ofici (ACCL, Actes capitulars, 35, s.f). Al seu torn, els municipis mire"
d'evitar igualment que els seus advocats formin part de l'administració reial inferior: el 1572, per exemple, misser Pefe
Batlle es comminat a abandonar l'ofici d'advocat de Perpinyà en ésser nomenant jutge del reial patrimoni (ADPO.
Llibres de tot is, 112 EDT 48, f. 59v
22
ACA, Generalitat, Lletres trameses, 790, f. 129; i 798, f. 135v. El consistori barceloní rebutja igualment l'exercid
simultani de l'assessoria local de la Diputació amb la del veguer en els casos de Cervera el 1584 o Balaguer el 1587
(ídem, 801, f. 13; 803, f. 215; i Deliberacions, 150, f. 817).
23

Pel febrer del 1591, per exemple, alguns mesos després de l'extracció el 1590, el rei tornà a admetre a|s
dimissionaris misser Andreu Rius i Pau Fluvià, als seus oficis anteriors de procurador reial a Tortosa i d'algutz' r
ordinari, després que haguessin renunciat "para effecto de concurrir en los officios de la Diputación" (ACÁ
Cancelleria, 4293, f. 231 v). Les Corts del 1533 ja havien criticat aquesta pràctica de les dimissions i readmissions a's
oficials reials condicionades al guany de l'ofici (A. CASALS, Op. cit., p. 255). El capítol 54 de la Cort del 1599 mirà de
tallar aquest mecanisme disposant que els exoficials reials no podrien aspirar als oficis de la Diputació, ni assistir als
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de les seves ciutats d'origen els obligava a renunciar als oficis locals quan eren extrets
24
consistorials.
Evidentment, els municipis o els batlles reials exigiren idèntics criteris
d'incompatibilitat en els seus oficis respecte als servidors de la Diputació, fet que la institució
assumí de vegades amb dificultat, sobretot als nuclis més petits, com ara a Pinell de Brai (1579) on
els oficials del General locals són rebutjats en les extraccions de consellers. Però encara a un
municipi de la importància de Tortosa, els consistorials del 1593 i 1596 defensaren de forma
aferrissada la possibilitat que els oficials locals del General puguessin ocupar simultàniament càrrecs
26
al govern de la ciutat. Finalment, una altra de les claríssimes incompatibilitats imposades per la
Diputació afectà tots els familiars del Sant Ofici: el visitador enviat a la Sobrecol·lecta de Llevant
el 1590 no dubtà a suspendre ipso facto els colliders de Roses i Cadaqués en descobrir que eren
alhora familiars.

EI dret dels oficials a anar armats
Un dels principals i polèmics privilegis dels oficials del General era el seu dret a anar armats, de dia
i de nit, amb ballesta o arcabús —al marge de qualsevol crida de prohibició i de la densa legislació
restrictiva de la segona meitat del Cinccents—, a fi de respondre a la necessitat freqüent d'exercir
la coerció i la pròpia defensa, tant a l'hora de la prevenció del frau com de les execucions dels
deutors. Es tractava, però, d'un privilegi repetidament ignorat per veguers i batlles reials, a través
del desarmament constant dels oficials del General i de la manca de resposta posterior & les
resquestes presentades pel consistori, segons les queixes de principis del 1561, o vulnerat per la
28
mateixa lloctinència, segons el consistori fa avinent en ambaixada al monarca l'any següent.
Protestes com aquelles, però, no van fer el més mínim efecte, atès que entre el 1562 i les Corts del
1585 —durant les quals els estaments optaren per presentar al respecte un greuge general— les
notícies d'incautacions d'armes als oficials del General, sovint amb l'obligació de composar-se per
recuperar-les, es repeteixen de punta a punta del país. Només entre 1562 i 1570 la Diputació
s'adreçà amenaçadorament als batlles de Talarn (1562), Ceret (1568), Granollers (1569), Balaguer

ajusts celebrats a la casa ni anar com a ambaixadors, fins passats sis mesos de la seva dimissió (Constitucions y altres
drets..., p. 158).
24

Encara així, en extreure com a mostassaf de la ciutat l'oïdor militar Onofre Cerveró el 1580, els paers lleidatans
insistiren en l'acceptació de la designació, que el consistori rebutjà com a incompatible per Constitucions (ACA,
Generalitat, Lletres trameses, 796, f. 165).
ACA, Generalitat, Lletres trameses, 795, f. 264.
Fent fins i tot lloament de cort contra els procuradors i consellers que havien rebutjat el tauler local del General
extret com a procurador terç el 1596. Diversos declarants afirmaren que aquesta suimultaneïtat havia estat habitual fins
aleshores, fins al punt que un tal Francesc Amic havia estat alhora procurador i diputat local (ACA, Generalitat, Visites
del General, 18, f. 4973). La ciutat de Barcelona no s'estigué tampoc d'imposar el 1584 la incompatibilitat total entre
els oficis de la ciutat i els d'assessor de la Batllia General o qualsevol altre ofici reial (AHCB, Consell de Cent,
Registres de deliberacions, 11-93, f. 88). També un dels candidats a l'ofici de mostassaf vigatà és eliminat per ésser
titular d'una familiatura del Sant Ofici i de l'ofici de lloctinent de batlle general, "répugnants a dit offici" (AHMV,
Correspondència, Cartes trameses, 4, s.f.).
El de Roses encara resulta ésser alhora pagador del rei a la vila i escrivà local de la Capitania general (ACA,
Generalitat, Visites del General, 13, n.L). Encara el 1600 un altre visitador atorga tres mesos de marge als collidors de
Xerta i Olot per tal que renunciïn al seu ofici o a la familiatura (Ídem, 21, ff. 8103 i 8110).
ACA, Generalitat, Lletres trameses, 778, f. 108; i 779, f. 98. El desarmament d'oficials del General per part dels
ministres reials ja havia provocat un seriós contenciós en temps de l'emperador, el 1539 (A. CASALS, up. cit., p. 384).
26
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i Castelló d'Empúries (1570), i al sots-veguer de Vic i al veguer de Cervera (1566), a fi de
29
protestar per actuacions atemptatòries al dret de portar armes per part dels oficials del General.
A Barcelona, el consistori intentà corregir alguns d'aquests excessos cridant a capítol als oficials
infractors, com ara el sotsveguer Antoni Ferrer Busquets (1572), qui havia desarmat un corredor
de la Diputació i en presència del consistori es justificà "que si en açò havie faltat demana perdó a
ses senyories". Fora de la capital, el consistori general optà progressivament per enviar comissaris
30
reials per tal d'inquirir contra els oficials reials acusats de desarmar els oficials del General. Les
crides de prohibició del port de pedrenyals del 1575 suscitaren un reguitzell de conflictes locals
entre oficials reials i baronals que aspiraven a posar-les en aplicació i els oficials del General, com
ara a Ripoll o Figueres el mateix any. El consistori defensà aferrissadament la necessitat de
l'exclusió dels seus oficials de les crides: "desarmar als ministres del General, los quals com haien de
anar casi contínuament per la terra [...] ab molt secret y diligència, molt a tarí poden anar a
cavall, y anants a peu és impossible puguen fer son offíci, avent de aportar pedrenyals de quatre
palms y mich de canó, per lo molt embaràs y pes de semblants armes, y no és manco impossible
que puguen anar desarmats exercint un offíci tan odiós, y trobant-se cada dia en tants perills,
maiorment après de haver los deputats perseguits ab tant effecte als ladres i salteiadors de camins,
de hont los ha resultat nova causa de haver de anar més recatats sos officiais y ministres". La
pugna al respecte es mantingué al llarg de tot el període: si durant les Corts del 1585 els estaments
protestaren per les dificultats posades als oficials del General, només unes setmanes després del soli
un nou mosquete era capturat a Quart d'Onyar per portar pedrenyal.

Les exempcions d'allotjaments militars i serveis feudals
Amb la justificació de garantir en tot moment l'exercici de les seves activitats fiscals, els oficials
locals del General gaudien també d'altres privilegis com ara el d'exempció dels allotjaments
militars, que el consistori defensà amb energia, com ara Roses el 1560: "per bé del General no
permetesseu aposentar soldats en casa sua". La Diputació mantingué sempre vigent la idea que
30

ACA, Generalitat, Lletres trameses, 780, ff. llv-12; 784, ff. 11 i 68; 785, f. 54; 786, f. 98; i 787, ff. 106 i 125.

.

A finals del 1574, per exemple, el consistori atorgà comissió a Jaume Durall per anar a Montblanc i actuar contra e'
veguer en haver aquell pres un pedrenyal i empresonat al collider local del General (ACA, Generalitat, Deliberacions,
139, f. 890; i 142, f. 870v).
31

ACA, Generalitat, Lletres trameses, 792, f. 62v; i Deliberacions, 142, f. 1082v. A Vic el 1576 les autoritats reials
locals organitzaren fins i tot una batuda general d'armes a totes les cases d'oficials del General a la ciutat (Ídem, Lletres
trameses, 793, f. 115v). El 1579, un mosquete respongué a la requisitòria del batlle de Granollers que justifiqués Ia
seva condició per anar armat, prenent-li la seva capa "per veure si era ben despachada o si-s devia d'ella dret algú al
General" (Ídem, 795, f. 200). Sobre les repetides limitacions parcials —segons la mida— i prohibicions generals de'
port de pedenyals al llarg dels darreres dècades del Cinccents (amb el desaventatge que aquelles suposaren per a's
sometents i oficials del rei i de la terra encarregats de la persecució dels malfactors), vegeu X. TORRES, £'s
bandolers..., pp. 173-174: i N. SALES, Els segles de la decadència..., p. 98.
33

AHCB, Consell de Cent, Corts, XVI-74, f. 662v; i ACA, Generalitat, Lletres trameses, 791, ff. 87-91; i 802, f. 137.

Aquesta exempció no afectava, però, al pagament dels drets municipals, com abusivament pretenia el collidor Ie
Roses i el consistori reconegué el 1560 (ACA, Generalitat, Lletres trameses, 778, f. 84). El 1575, un síndic de
Puigcerdà protestà a Barcelona per la negativa dels oficials del General a pagar les imposicions municipals i e
consistori els ordenà el pagament immediat de "dits talls e impositions, y no presumiau ni permetau eximir-vos de
pagar aquells per ser officials del General" (ídem, 792, f. 80v). L'exempció d'allotjaments militars era igualment u"
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els domicilis i botigues dels colliders guarden mercaderies, encunys i diners que convenia preservar
fora de l'abast de militars allotjats. Com és lògic els aposentadors de les universitats i les autoritats
de la milícia no acceptaren fàcilment aquesta exempció: el 1561, per exemple, el consistori
protestà per un allotjament a casa del collidor de la Seu d'Urgell perquè "sempre té diners de
34
aquells en sa casa, del que porie seguir gran dany". Les principals dificultats es manifestaren a les
viles que patien freqüents concentracions militars relacionades sobretot amb els embarcaments de
tropes als ports catalans. A primers del 1567, el consistori s'adreçà sense èxit, tot i les reiterades
protestes, al lloctinent de capità general a Roses i al procurador general del Comtat d'Empúries, al
batlle i als cònsols de la vila. Encara més greu, alguns dels allotjaments tenien lloc no només als
domicilis o botigues dels colliders, sinó a les cases locals del General, com ara a Puigcerdà el
1564. Però, a diferència dels plets pel port d'armes, les queixes sobre allotjaments a les cases
dels collidors desapareixen de la documentació vers el 1575. A finals de segle retrobem els
allotjaments però acceptats en el context de les indiscutides urgències derivades de les campanyes
franceses dels estius del 1597 i 1598, "durant la guerra de Rosselló, y la necessitat urgent, encara
36
que no sian obligats", com el consistori escriurà al diputat local perpinyanenc.
Per les mateixes causes abans esgrimides els oficials del General foren igualment eximits dels
serveis derivats de la seva dependència feudal. Foren, per tant, exempts del seguiment de
sagramentals, viafores, sometents i serveis de fortificacions, tot i les actuacions contràries dels
batlles locals, com ara a la Seu d'Urgell el 1565, on un mosquete fou empresonat per oposar-se al
38
seguiment. Municipis com ara Lleida, rebutjaren Pexempció dels oficials del General al serve] de
la fortificació de Perpinyà a la qual era obligada la ciutat el 1570, exigint-los el pagament del tall
imposat per al finançament del contingent humà enviat, i inhabilitant finalment tots els oficials
39
del General per als oficis de la ciutat. Com hem comentat en parlar de les incompatibilitats —i
encara que semblen procedir dels mateixos rengles socials—, les relacions entre els oficials del
General i els oficis de les universitats no resultaren del tot fàcils. En ocasions, el mateix consistori
defensà la idea que els seus oficials no eren obligats a ocupar els càrrecs per als quals eren extrets.
Ara bé, quan els municipis els barraren el pas, tampoc no resultà extranya la intervenció de la
40
Diputació per defensar el dret dels seus oficials a beneficiar-se'n. El 1570 a Riudoms i l'any
privilegi, si més no dels consistorials aragonesos (ADZ, Cartas misivas de los diputados del Reino de Aragón, 268,
s.f.
ACÁ, Generalitat, Lletres trameses, 778, f. 143. El mateix cas es repeteix setmanes després a Sant Feliu de Guíxols
(ídem, f. 204).
ACA, Generalitat, Lletres trameses, 782, ff. 29 i 56v-57; i 784, f. 136 i 186v.
ACA, Generalitat, Lletres trameses, 814, f. 136. Sembla, però, que les Corts del 1702 posaren fi a l'exempció
d'allotjaments militars, proper l'enfrontament militar successors i després de dècades de guerra permanent (J.
L ALINDE, "Las Cortes de Barcelona, de 1702", a. Anuario de Historia del Derecho Español, 62 (1992), p. 18).
El 1562 el consistori recorda al procurador dels vescomtats de Cabrera i de Bas per l'almirall de Castella que per
privilegis reials els oficials del General "no són obligats a ninguna servitut y axí de host com dce cavalcada", fet pel
qual no són obligats a anar a treballar a la "fàbrica de Roses" (ACA, Generalitat, Lletres trameses, 780, f. 13).
38
ACA, Generalitat, Lletres trameses, 782, ff. 101v-102. Casos semblants es reprodueixen a Santpedor el 1567 o a
valència d'Aneu el 1578 (Ídem, 780, ff. 157v-158; i 794, f. 195).
El consistori afirmà a la Paeria que havia d'eximir els oficials del General del pagament del tall de la mateixa manera
que havien estat exonerats els oficials de la ciutat (ACA, Generalitat, Lletres trameses, 787, ff. 81 i 117).
40
El consistori recordà al Consell de la Selva del Camp el 1596 que "los officials del General en qualsevol part de
Cathalunya no se escusan ni exhimeixen de servir los officis de les universitats haont tenen son domicili, ni ellas los
36

—159—

Capítol 2. Els homes al servei de ¡a Diputació del General (1563-1598)

següent a Reus la institució protestà en termes gairebé idèntics davant les repectives universitats
pel fet que els colliders locals, "qui ja per dits officis stan prou occupais", fossin obligats a
intervenir al regiment, més encara quan "com sabeu lo un càrrec ne valdria molt manco que lo
altre", és a dir, essent els oficis del General molt més profitosos que els vilatans. Finalment,
l'estira i arronsa amb els municipis del Camp de Tarragona sembla haver-se resolt el 1573 amb la
compatibilització dels oficis del General i els locals, amb l'exigència, però —repetida a Agramunt
el 1597— que l'exercici dels oficis vilatans no comportés la sortida temporal fora de la
universitat, la imposició d'allotjament o el seguiment de sometents.

Les llicències de substitució en l'exercici dels oficis
En quant al règim interior de l'administració del General cal destacar la casuística derivada de
l'existència de llicències de substitució en els oficis —per familiars o homes de confiança—, tant
en els casos de absència com en els de malaltia. Els consistoris acostumaren a concedir-les per
marxa temporal del país, com ara la del duaner del General a Perpinyà, qui la requerí la primavera
del 1564 "per sos negossis" i un termini de tres anys, o d'un dels colliders, credencers i guardes
ordinàries de Tortosa el 1572. En moltes ocasions la demanda i exercici d'aquestes substitucions
temporals esdevingueren el primer pas per a l'heretament d'uns oficis sotmesos a fortes pressions
en setit patrimonialitzador: a Alcover, el consistori accepta el 1568 que el collidor sigui substituït
pel seu nebot i a Sant Boi de Lobregat el 1574 pel seu fill "en qualsevol absentia o impediment de
dit son pare". L'ofici tendí, doncs, a convertir-se en un afer de família, amb l'avantatge per al
41
General d'assegurar que en tot moment el responsable mantindria una plena disponibilitat.
Altres causes de substitució derivaren ocasionalment de l'extracció per als oficis municipals, com
ara en el cas de Perpinyà el 1575, on el consistori autoritzà un dels collidors de la vila a exercir
com a cònsol de la vila, atorgant-li llicència per nomenar durant l'any de consolat un substitut
42
hàbil per a l'ofici. La primavera del 1577 i del 1579 el consistori atorgà llicències,
respectivament a una guarda i el daguer del General a Barcelona per tal que s'absentessin dels seus
43
oficis per rescatar cavallers 5 particulars capturats a Alger. Aixímateix, aquells consistorials que
en el moment de la seva extracció es trobaven ocupant altres oficis del General, optaren sovint
per fer-se substituir temporalment, com ara, entre altres, en els casos de Miquel d'Oms (1566) °

recusan ni-ls prohibeixen de dits officis, ni tal permet aquest concisión" (ACÁ, Generalitat, Lletres trameses, 812, »•
92-93).
41

ACA, Generalitat, Lletres trameses, 786, f. Iv; 787, f. 84; 788, f. 60; 790, f. 82v; i 794, f. 89v; i Deliberacions, 135.
f. 123v; 140, ff. llv-12; i 142, f. 820v.

42

El mateix cas es suscita a Mataró el 1584 quan un dels collidors és escollit batlle (ACA, Generalitat, Deliberació^'
142, f. 1049v; i 148, f. 676v).

43

ACA, Generalitat, Deliberacions, 144, f. 454v; i 145, f. 172. Hi ha qui demana llicència de substitució per pouf
mantenir-se fora de l'abast de la jurisdicció reial, com ara el procurador fiscal de la Diputació local tortosina, perseg"1
per "ésser estat en certa brega" (ídem, 145, f. 25).
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don Pere Oliver de Boteller (1575), diputats respectivament reial i eclesiàstic, i alhora receptors
44
titulars a la ciutat i col·lecta de Barcelona i Tortosa.
El consistori impedia la duplicitat de salaris entre titulars i substituts —"és gran dany y prejudici
del General y de la auctoritat del present consistori [afirmaran el 1582] que official algú dexe de
servir son offíci personalment sinó per iust impediment, y que per un matex offïci se paguen dos
salaris, sinó ab molt justa causa"—, tret d'aquells casos en els quals els primers haguessin
45
d'absentar-se dels seus oficis amb comissions especials per a ocupar-se d'altres afers del General.
Més encara, quan resultà evident que, a moltes de les parts més inhòspites del país, la creació de
substituts responia a l'intent dels titulars d'exercir els oficis a distància, compartint posteriorment
amb el subarrendatari de l'ofici els beneficis del seu salari. D'aquesta forma podem entendre
queixes arribades a Barcelona com les adreçades contra els collidors de la Vall d'Aran, primer el
1573 i novament el 1575, als quals s'acusà de no residir a Vielha i d'haver nomenat substituts —un
dels quals "no sap legir ny scriurer"— que mai no havien estat aprovats pel consistori barceloní, ni
46
jurat servir lleialment els seus oficis ni donat fermances.
No calia anar als oficis de fronteres. Diversos testimonis mostren com molts dels titulars dels
oficis barcelonins de la Diputació utilitzaven les mateixes tretes, pròpies d'una mentalitat que,
arreu d'Europa i a totes les institucions, feia una mixtura d'elements públics i clientelars. El
collidor de la bolla de Barcelona Antoni Granollacs, per exemple, fou acusat del 1587 de fer servir
el seu ofici a través dels seus criats, els quals mai havien jurat com a substituts davant del
consistori, el que ens dóna a entendre que probablement alguns dels primers ministres de la
Diputació exercien només una mena de supervisió dels seus oficis, a la pràctica a mans de
47
tercers. Les llicències de substitució per cas de malaltia comportaren també les previsibles dosis
de picaresca. Els consistoris del nostre període, però, intentaren controlar en la mesura del
possible la seva autenticitat: l'estiu del 1582, es denuncià l'abús generalitzat de les malalties
fingides "per quant molts officials del General diuen estar malalts i passejan per Barcelona". El
consistori deliberà aleshores que els oficials malalts haurien de notificar el consistori el dia d'inici
de la malaltia i el metge que els atengués posteriorment hauria de notificar cada vuit dies als
diputats i oïdors sobre el procés "y altrament no sie per lo General pagat lo salari al qui servirà,
sinó que-s pague del salari del malalt" (en cas de malaltia titular i substitut cobraven salari).

44

Tot i que el seu substitut cobrarà !es vuitanta lliures del salari de l'ofici de receptor, Oliver de Boteller aconseguirà
que la resta del consistori aprovi un altre pagament idèntic per ell "pus està impedit de servir-lo per causa de son càrrec
de députât" (ACÁ, Generalitat, Deliberacions, 143, f. 55).
ACA, Generalitat, Deliberacions, 140, f. 167. El 1581 el consistori autoritzà el diputat local tarragoní a nomenar
substituts per als oficials absents injustificadent, que d'aquesta forma deixarien en aquell moment de percebre salari
(Wem, Lletres trameses, 798, f. 17).
ACA, Generalitat, Lletres trameses, 790, f. 119; i 792, f. 58.
Un dels testimonis interpeláis afirmà a la pregunta sobre quantes hores assistia Granollacs a la casa de la bolla que
"alguns dies y està tant com jo y estich, y altres dies va y ve, y estos dies que ha casat a sa filla no y és vingut" (ACA,
Generalitat, Visites del General, 4, ff. 207v i 213).

47
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L'obligació de residència dels funcionaris del General
El problema de l'assegurament de l'efectiva residència dels oficials als llocs on havien de
desenvolupar els seus oficis constituí un important maldecap per als consistoris generals del darrer
terç del Cinccents. Dit d'una altra forma, cal analitzar fins a quin punt podem parlar d'absentisme.
L'estiu del 1567 era prou generalitzat com perquè el consistori fes circular una crida entre tots els
seus oficials en la qual es denunciava el fet que "molts de vosaltres no serviu vostres officis
personalment, com per capítols de Cort sou obligats, ans aquells féu servir a vostres substituts". Els
diputats i oïdors del trienni del 1572 decidiren igualment iniciar el seu trienni amb una disposició
semblant, adreçada als "officials ara novament provehits y no residexen en los Hochs de las ditas
Deputations locals y de sos oficis, ni en aquells són anats", concedint-los sis dies per prendre'n
possessió i sis mesos per mudar el domicili: a finals de setembre el barceloní Ramon Xammar fou
48
destituït com a escrivà de la diputació local de Tortosa en no haver comparegut encara.
No cal dir que els llocs de primera línia fronterera foren els més difícils de cobrir: la primavera del
1567 el consistori no aconseguia que el collidor al pas d'Òpol, Joan Forner, hi residís; el 1582,
sabem que l'ofici d'assessor del diputat local de Conflent "vaga per haver-lo dexat lo últim
possessor de aquell y habitar de molts anys ençà fora dita vila y col·lecta". I el mateix podem dir
de les terres infestades de bandolers: a primers del 1576 el consistori es veié obligat a actuar contra
el collidor d'Almenar, "qui no resideix en lo exercici de son offici ni té habitatió en dita vila".
Alguns obtenien oficis locals dins una estratègia d'arrelament professional a Barcelona o de fer
valer els seus mèrits davant el consistori, a fi de conseguir una implantació definitiva a la capital.
Seria el cas de misser Lluís de Peguera, assessor de la Diputació local de Manresa en els seus
primers anys de residència barcelonina (1576) —qui acabà renunciant a l'ofici no sense dubtes—, o
50
el del procurador fiscal de la col·lecta de Tortosa Lluc Comadiran (1582).
Les queixes
d'absentisme, però, no afectaren només els oficis més baixos a l'escalafó de l'administració del
General, sinó també les principals dignitats territorials, com ara el diputat local de Camprodon,
acusat el 1567, de no acudir "los días de consistori ny altres dias may no y sou, que segons nos e's
stat deduhit ha més de dos mesos que no y sou stat".
En el cas de Barcelona, els diversos consistoris del nostre període posaren un relatiu esforç a
controlar l'assistència dels centenar dels oficials als seus llocs de treball: el resultat d'una inspecció
48

ACA, Generalitat, Lletres trameses, 784, f. 179; i Deliberacions, 139, f. 856; 140, ff. 17 i 134; i 147, f. 269. No_es
feia una altra cosa que aplicar el capítol 6/1533 que recomanava el nomenament de persones que tinguessin domicili >
les ciutats o viles capital de col·lecta a la qual es trobés l'ofici o almenys que es comprometessin a traslladar-se en el
termini esmentat (Capítols dels drets y altres..., ff. 94-94v).
49
ACA, Generalitat, Lletres trameses, 784, f. 155; Deliberacions, 143, ff. 148 i 291 v; i 147, f. 178v.
50

Encara a principis del 1585 trobem diverses guardes ordinàries de la Seu d'Urgell i Castellbò residint a Barceloní
dubtoses sobre l'abandonament dels seus oficis (ACA, Generalitat, Deliberacions, 143, f. 223v; i 149, f. 139v; '
Lletres trameses, 798, f. 147).
51
ACA, Generalitat, Lletres trameses, 784, f. 158v. La primavera del 1573 el consistori es veié obligat a enviar un»
nova missiva exigint la residència al diputat local: la polèmica es deriva, probablement, de la competència entre d5
dos principals centres de la col·lecta, Camprodon i Olot, atès que sembla que alguns dels diputats locals nomenats P£f
Barcelona decidiren mantenir el seu domicili garrotxí (Ídem, 789, f. 163; i Deliberacions, 140, f. 251). Sobre l'imp u ' s
econòmic de la segona durant el període, vegeu J.A. PADRÓS, "L'àrea d'influència econòmica d'Olot a mitjan seg'e
XVI: una aproximació al creixement olotí del cinc-cents", a Pedralbes. Revista d'història moderna, 1 (1987), pp. 22"'
232.
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sorpresa duta a terme el novembre del 1571 a les tres cases de la ciutat registrà l'absència de set
funcionaris. Els dies de plena canícula és possible que augmentés l'absentisme laboral: l'agost del
1574 el consistori hagué de comminat a ocupar els seus oficis personalment al credencer dels
salaris del Reial Consell i l'exactor del General. Quatre dies abans, el consistori havia sancionat
l'ajudant de l'escrivania major amb suspensió en el seu ofici i salari per un termini de quinze dies
"per ço que ha tres dies que no resideix en la present casa, ni serveix son offici y tenen ses
senyories relatió que està bo y passeja per ciutat". A més d'aquestes suspensions, els consistoris
tendiren al nomenament de substituts per períodes més dilatats i a la seva retribució amb els salaris
dels absents —com ara Jaume Lluís Ros, suspès temporalment com a credencer dels draps de bolla
de Barcelona (1565), perquè "no solament no residex les hores és obbligat, més encara fa moltes
insolènties ab les persones que venen a pagar"— i, fins i tot, decretaren la pèrdua definitiva de
l'ofici. Aquesta fou la deliberació presa pel consistori la primavera del 1578, poc abans d'acabar el
seu mandat, d'altra banda, en observança d'un capítol de Cort vigent d'ençà del 1520.

Els horaris i les condicions retributives
En el cas dels consistorials generals, l'horari d'assistència en els seus oficis fou fixat pel capítol
1/1520, text on es lamentà que diputats i oïdors no complissin amb les seves obligacions per
"venir-hi molt a tart". Se'ls obligà aleshores a fer residència al palau entre les vuit i les deu^del
matí tot l'any i entre les dos i les quatre de la tarda a l'hivern i les tres i les cinc a l'estiu. Per. tal
d'assegurar-ne el compliment, el capítol obligà l'escrivà major a anotar pormenoritzadament als
Dietaris, a cada sessió, els consistorials presents, i al regent los comptes a examinar aquells abans
de pagar el salari als consistorials. L'horari de treball dels la resta dels alts oficials que servien la
institució al Palau fou refermat la primavera del 1573, obligant tothom a comparèixer igualment a
les vuit del matí i a les dues després de dinar, amb l'obligació de mantenir-se després en els seus
llocs de treball fins a la dissolució de les reunions del consistori. La sanció prevista pel trencament
d'aquest horari era d'un mes de salari per cada infracció. La tendència a un excés en la celebració
de festes laborals, portà els estaments a prendre com a model el 1520 el calendari anual respectat
54
per la Reial Audiència.
Si més no alguns d'aquests salaris es trobaven consignats als creditors abans del seu cobrament per
part dels oficials del General: l'estiu del 1573 el consistori prohibí aquestes consignacions,
disposant que l'ajudant de l'escrivania major encarregat de les apoques dels salaris no pogués
acceptar-les. La notable inflació catalana del període portà a l'alça els oficis del General,
especialment durant els anys setanta, com hem vist, els de major creixement de l'estructura
administrativa de la Diputació. L'estiu del 1572, dos setmanes abans d'abandonar l'ofici, el
52
53

ACA, Generalitat, Deliberacions, 135, f. 264; 138, f. 702v; 142, ff. 761 i 763; i 144, f. 642v.

Capítols dels drets y altres..., ff. 72-72v.
"Festes que serva la Reyal Audièntia y no més sian servaries per députais" (Capítols dels drets y altres..., ff. 7272v).
55

"Pus han ja despès lo salari y no speren haver aquell per ses terces [afirmava el consistori], com estigan ja
cessionades y consignades, serveixen dolentament llurs officis, com a la experièntia s'és vist ys veu cada die" (ACA,
Generalitat, Deliberacions, 140, ff. 323 i 359).

—163—

Capítol 2. Els homes al servei de la Diputació del General (1563-1598)

consistori aprovà un "creiximoni general" que es justificà en l'augment dels preus, l'increment de
la feina dels oficials i el creixement dels preus dels arrendaments. L'augment de les retribucions
estables, però, anà acompanyat de l'intent d'evitar la proliferació del pagament d'altres
56
d'extraordinàries.
L'acabament del trienni 1572 suposà un nou creiximoni de salaris semblant a l'aprovat tres estius
abans, afectà en la seva major part oficis localitzats fora de la capital i es justificà sobretot "per
haver molt augmentat y augmentar de cada die los drets del General", amb el corresponent
augment de les hores de feina "y los gastos y despeses de les cases y famílies de dits officials, per la
gran carestia que-s té de totes vitualles y coses, més que en ningún altre temps passat". El
creiximoni del trineni 1572 portà a augments tan espectaculars com el del receptor dels drets del
General a la ciutat de Tarragona, que passà de cobrar 28 lliures anuals a 70, un increment del
150%. Afectà en conjunt de 76 oficis i gairebé un centenar d'oficials del General. Si els oficis de
Barcelona —prou reformats el 1572— experimentaren un augment del 22,2% (quadre 19), en
canvi, els 63 oficis forans passaren de finançar-se amb 934 lliures a la xifra de 1.667, amb un
augment, per tant, del 78,5% (quadre 20).

Quadre 19. Evolució dels salaris nominals (en lliures) dels oficis de la Diputació a
Barcelona (1572-1698) '
Oficial
59
Diputat (3)
Oïdor de comptes (3)
Escrivà major
Assessor ordinari (2)
Advocat fiscal
Racional
Regent los comptes
Escrivà dels oïdors de comptes i arxiver
Receptor dels drets de la Casa de la bolla de Barcelona
Drassaner del General
Receptor dels drets del Casa del General de Barcelona
Exactor
Ajudant de l'escrivà dels oïdors de comptes
Defenedor dels drets General

7572
876
659
280
260
260

240
240
240
200
190
180
180
180

1575

1578 1621-98
1.095

880
310
365
365
260
310

477
372
426

200

240
170
200
230

307
260
269
337

230

250

340

240
280
220
160

56

Tot i l'augment, el penúltim dia del trienni el consistori deliberà que els oficials beneficiats "no puguen de ass>
avant demanar ni haver remunerations algunes del dit General [...], sinó que se hagen de contentar de llurs salar'5
(ACA, Generalitat, Deliberacions, 139, ff. 1005v-1019v i 1122v).
57

58

ACA, Generalitat, Deliberacions, 142, ff. 1093-1107.

Les dades relatives als anys 1621 i 1698 són extretes de l'obra d'l. RUBIÓ CAMBRONERO, Op. cit., II, pp. 273-3$La informació oferta per Rubió no assenyala l'existència de nous oficis els anys 1621 i 1698 i per tant permet afirm*
que l'estructura barcelonina de la institució es trobava plenament consolidada a finals del Cinccents. El mateix auto'
descriu les funcions dels principals oficis de l'administració central barcelonina de la Diputació. Vegeu les referènc'65
a l'escrivà major (I, p. 295), els ajudants de l'escrivania major (I, pp. 299-300), escrivà de l'escrivà major (I, p. 302)'
procurador fiscal (I, p. 318), síndic del General (I, p. 320) i porters (1, pp. 326-328). A tall comparatiu, J. MARTÍN^
ALOY dóna algunes xifres sobre els considerablement més reduïts salaris dels oficials de la Diputació valenciana (Ofcit., p. 325).
59

,

Vint-i-un anys més tard, durant les Corts del 1599, el salari dels diputats i oïdors continuava essent el mateix. ft
Aragó, la retribució dels diputats eran sensiblement inferior, de 288 lliures i 16 sous jaquesos el 1591 (ADZ, Regis"'
de apocas del Reino de Aragón, 442, f. 111). A València, de només 100 lliures el 1563-1564 (J.A. MARTÍNEZ ALO''
Op. cit., p. 325).
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Sobrecollidor de Ponent
Sobrecollidor de Llevant
Credencer del collider dels drets del General a Barcelona
Procurador del General
Ajudant de l'escrivà major per notar les apoques
Ajudant del regent los comptes
Ajudant del racional
Receptor dels fraus, taules foranes i fogatges
Ajudant de l'escrivà major per posar en forma les apoques
Credencer dels drets del General
Ajudant de l'escrivà dels oïdors de comptes
Ajudant de l'escrivà dels oïdors de comptes
Ajudant del racional
Ajudant del racional
Ajudant comú el regent los comptes i de l'escrivà dels oïdors
Regent l'ofici de manifest dels draps a la taula de bolla
Ajudant de l'escrivà major per portar lo registre i fer processos
Ajudant del racional
Síndic
Porter ordinari del braç eclesiàstic
Porter ordinari del braç militar
Porter ordinari del braç reial
Credencer de les sedes de la Casa de la Bolla de Barcelona
Credencer dels draps de la Casa de la Bolla de Barcelona
Albaraner de la Casa del General
Albaraner de la Casa de la Bolla
Guardes ordinàries de la Casa del General (6)
Guardes ordinàries de la Casa de la Bolla (6)
Assessor del defenedor
Escrivà del defenedor i portant lo llibre de condemnes de fraus
Receptor de les averies de les composicions
Ajudant de l'escrivà dels oïdors de comptes
Credencer del receptor dels salaris de doctors del R. Consell civil
Portaler del Portal de Sant Daniel
Portaler del Portal de Sant Antoni
Portaler del Portal de Mar
Portaler del Portal de l'Àngel
Portaler del Portal Nou
Guarda Ordinària del Portal de la Drassana
Ajudant de l'escrivà dels oïdors de comptes pel llibre blau
Fuster del General
Receptor dels salaris dels doctors del Reial Consell civil
Sastre del General
Guarda del Palau nou reial
Escrivà del manual de la Taula de la ciutat
Esparter del General
Tapisser del General
Escrivà del defenedor
Pintor i mestre de vitralls del General
Hortolà del General
Sobreguarda dels safrans
Bastaix de la Casa del General (2)
Matalasser del General
Andador de la Confraria de Sant Jordi
Correu del General

170
170
164
163
160
150
150
148
140
134
120
120

134
160
120
120

120
110
100

116
100

100
100
100
100
100
100
90
90
90
90

110
120
100
100
100
100
100

90
85
82
80

65
55
52
50
50

75
25

80
40

36
32
25
24
16
16
15
12
0

140
130
140
140
120
110
130
110
110
110
130
140
130
130
110
110
120

218
153
183
217
163
175
213
208
210
167
177
177
141
141
138

80
80
80
80
80

183
180
170
160
170
163
170

312
310
244
226
223
213
220
245
208

28-15
35

100
90
90
90
90
90
35

65
100
60
85
60
40

143
126
121
121
126

145
78

34

20
30
30

40
40

A finals de juliol del 1578 es produí un nou creiximoni, a partir del qual els membres del consistori
aprovaren un substanciós augment dels salaris de la majoria dels oficis barcelonins, així com
d'alguns de la resta del país. A l'administració barcelonina foren incrementades les retribucions de
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53 oficis, que passaren d'ésser retribuïts —sense comptabilitzar els oficis que eren ocupats per més
d'una persona— amb 7.425 lliures anuals a fer-ho amb 8.881 lliures, el que suposà un notable
increment del 19,6%, a repartir entre els tres anys precedents. Pel que feia als oficis forans, el
consistori decretà un augment de 22 salaris que passaren de requerir un finançament de 322 lliures
a requerir-ne 523, amb un augment del 62,4%, en tots dos casos percentatges només lleugerament
inferiors als del trienni precedent. Una tercera part dels salaris forans esmentats, a més,
significaren per als seus perceptors el començament d'una retribució estable. Sembla que el
consistori del 1581 fou el primer en no recórrer al ja habitual creiximoni, de forma que per trobar
un nou augment general dels salaris cal recórrer al darrer consistori abans de les restrictives Corts
de Montsó del 1585. Siel 1578 l'augment entre els oficials barcelonins fou de 1.456 lliures, a
finals del 1584 es repartí un augment de 3.312 lliures, més del doble, entre 68 oficials. Al llarg de
les dècades dels setanta i vuitana, per tant, es produí un espectacular augment dels salaris —que cal
situar, tanmateix, en el context d'augment general dels preus—, encara que es possible que, com
hem vist, aquesta regularització permetés compensar els anteriors pagaments irregulars al llarg del
60
trienni, amb un resultat general menys gravós per a la hisenda del General.

Quadre 20. Evolució dels salaris nominals (en lliures i sous) d'alguns oficis fora de Barcelona
(1572-1584)
Ofici

7572 7575 7575 1584

Diputat local de Balaguer
Diputat local de Berga
Diputat local de Camprodon
Diputat local de Castellbò
Diputat local de Castelló d'Empúries
Diputat local de Cervera
Diputat local de Girona
Diputat local de Lleida
Diputat local de Manresa
Diputat local de Montblanc
Diputat local de Perpinyà
Diputat local de Puigcerdà
Diputat local de la Seu d'Urgell
Diputat local de Tarragona
Diputat local de Tàrrega
Diputat local de Tortosa
Diputat local de Tremp i Pallars
Diputat local de Vielha
Diputat local de Vilafranca de Conflent
Diputat local de Vilafranca del Penedès
Receptor i collidor del General a Cervera
Receptor del General a Girona
Receptor del General a la ciutat de Lleida
Receptor del General a les taules foranes de Lleida

6-12
5-10
5-10
5-10
5-10
6-17-6
11
16-10
5-10
11
22
11
6-12
11
8-5
16-10
5-10
5-10
5-10
11

14
12
12
12
12
15
20
25
12
20
30
20
14
20
15
30
12
12
12
20

18-10
55

36
70
20

+ 10

24

105
34

60

Les Corts valencianes del 1585 aprovaren també uns molt considerables augments salarials per a tot el personal al
servei de la Diputació, amb increments que superaren el 100% en el cas dels oficis consistorials. A més, facultaren als
diputats per concedir nous augments als assessors, comptadors, administradors i porters sempre que no superessin e'
50% de les quantitats vigents. Semblant creiximoni general es justificà en què "los negocis de la generalitat hajen
augmentat y de cascun die augmenten", així com per "la gran carestia del temps" (E. SALVADOR, Cortes valencianas
del reinado de Felipe U, Departamento de Historia Moderna, Universidad de Valencià, València, 1974, pp. XLIV-XLV).
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Receptor del General a la vila i col·lecta de Perpinyà
Receptor del General a la ciutat de Tarragona
Receptor del General a Tortosa
Receptor del General a la vila i col·lecta de Tremp
Assessor del diputat local de Camprodon
Assessor del diputat local de Castelló d'Empúries
Assessor del diputat local de Cervera
Assessor del diputat local de Girona
Assessor del diputat local de Perpinyà
Assessor del diputat local de Tarragona
Assessor del diputat local de Tortosa
Assessor del diputat local de Vic
Assessor del diputat local de Vilafranca de Conflent
Assessor del diputat local de Vilafranca del Penedès
Advocat fiscal de Perpinyà
Advocat fiscal de Tarragona
Advocat fiscal de Tortosa
Escrivà de la Diputació local de Cervera
Escrivà de la Diputació local de Perpinyà
Escrivà de la Diputació local de Puigcerdà
Escrivà de la Diputació local de Tarragona
Escrivà de la Diputació local de Tàrrega
Escrivà de la Diputació local de Tortosa
Escrivà de la Diputació local de Vilafranca del Penedès
Duaner de la vila de Perpinyà
Duaner i credencer del General a Palamós
Collidor de les taules foranes de la col·lecta de Lleida
Colliders, credencers i guardes del General a Caldes de Montbui
Colliders, credencers i guardes del General a Cervera
Collidors, credencers i guardes del General a Girona
Collidors, credencers i guardes del General a Lleida
Collidors, credencers i guardes del General a Perpinyà
Collidors, credencers i guardes del General a Puigcerdà
Collidors, credencers i guardes del General a Tarragona
Collidors, credencers i guardes del General a Terrassa
Collidors, credencers i guardes del General a Tortosa
Collidor dels drets del General a Batea
Collidor dels drets del General a Canet
Collidor dels drets del General a Estagell
Collidor dels drets del General a Salses
Guarda ordinària del General a Badalona
Guarda ordinària del General a Cotlliure
Guarda ordinària del General a Lleida
Guarda ordinària del General al Portal el Pont de Lleida
Guarda ordinària del General a Palamós
Guarda ordinària del General a Perpinyà
Guarda ordinària del General al Pont de Pedra de Perpinyà
Guarda ordinària del General al Port de Salou
Guarda ordinària del General a la Seu d'Urgell
Guarda ordinària del General a la Seu d'Urgell
Guarda ordinària del General al Port de Tarragona
Guarda ordinària del General a Tortosa

50
28
50
60
6
5

80
70
80
70
10
0
0
10

80

105
100
105

10
15
15

25
+ 10

6
11

12
22
0
0
10
22

12

22

22

30
0
0
0
30
10
60
30
20
25
25

5
20

50
20
12
20
90
40
22
20
80
7
15
12
40
2
20
10
30
25
25
16
40

40
120
50
35
30
100
20
20
18
45
6
10
15
8
40
30
20
8
50

15
32
12
10
32
+20
32
+6
40
20
20
10

30
42
70

30
50
60
45
40

15

40
35
+25
70
140
65
50
140

25
50
38
+ 15

12

27
70

En tot cas, convé assenyalar la diferència entre aquests augments salarials d'uns pocs anys i els
enregistrats —segons les dades de Rubió i Cambronera— al llarg del Siscents (quadre 21). Semblant
comparació ens mostra fins i tot en alguns casos increments superiors en el curs dels sis anys que
transcorren entre el 1572 i 1578 als enregistrats en els cent vint-i-sis posteriors, fet que permet
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calibrar en plenitud la importància de la consolidació de la Diputació General com a administració
durant els anys clau de la dècada dels setanta, encara que calgui restar l'impacte inflacionari
d'aquells anys. Les instruccions entregades als síndic de la universitat de Cervera a les Corts de
Montsó del 1585 —que posaren fi a aquesta dinàmica salarial expansiva— mostren clarament la
percepció d'aquesta expansió per part dels contemporanis. Els delegats cerverins lamentaren el fet
que els augments d'oficis i de salaris "consumen molts dinés [...], que seria millor servir-se'n per
als donatius que se fan a sa magestat, y que los poblats en Cathalunya no aguessen de pagar
fogatjes, ni dit General manlevar a censal". Com a conclusió, demanaren l'anul·lació de tots els
augments salarials, a excepció dels aplicats a diputats i oïdors, per tal de permetre l'eradicació d'un
altre dels gravíssims danys cada dia més presents en la gestió del General: la creixent compra i
venda dels oficis.

Quadre 21. Augment comparat (en percentatge) d'alguns salaris d'oficis de la
Diputació a Barcelona (1572-1698)
Ofici

1572-15781578-1698

Advocat fiscal
Regent los comptes
Receptor dels drets de la Casa de la Bolla de Barcelona
Drassaner
Receptor dels drets de la Casa del General de Barcelona
Defenedor dels drets del General
Procurador del General
Ajudant de l'escrivà major per notar les apoques
Ajudant del regent los comptes
Receptor dels fraus, taules foranes i fogatges
Ajudant de l'escrivà major per posar en forma les apoques
Ajudant comú el regent los comptes i l'escrivà dels oïdors
Regent l'ofici de manifest dels draps a taula de Bolla
Ajudant de l'escrivà major per portar lo registre
Síndic
Porter ordinari del braç eclesiàstic
Porter ordinari del braç militar
Porter ordinari del braç reial
Credencer de les sedes de la Casa de la Bolla de Barcelona
Credencer dels draps de la Casa de la Bolla de Barcelona
Albaraner de la Casa del General
Guardes ordinàries de la Casa del General
Credencer del receptor dels salaris de doctors del R. Consell
Portaler dels Portals Nou i de Sant Antoni
Portaler dels Portals de Mar i de l'Àngel
Receptor dels salaris dels doctors del Reial Consell civil
Sastre del General
Mitjana d'augment

61

AHCC, Memorials i instruccions de missatgeries, s.f.
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40,4
29,2
0,0
-15,0
5,3
38,9
12,3
12,5
14,9
14,9
16,4
16,7
27,3
20,0
30,0
10,0
10,0
10,0
30,0
40,0
44,4
22,2
25,0
12,5
12,5
92,3
20,0

30,7
37,4
27,9
52,9
34,5
36,0
23,5
23,9
25,3
44,1
27,6
30,7
55,0
35,8
34,6
93,6
89,1
90,9
28,5
26,4
36,2
28,2
43,0
40,0
34,4
45,0
30,0

22,0

40,9
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Patrimonialització i venda dels oficis de la Diputació
L'augment destacadíssim dels salaris convertí en pocs anys els oficis del General en prebendes
cobejades tant pels aspirants com pels mateixos titulars, abocats de forma creixent a la
patrimonialització a mans de deutes i familiars. Els exemples abunden: durant les Corts del 15631564 es produí un explícit intent de patrimonialització de l'ofici de sobrecollidor de Llevant per
part de Joan Ponç Seseases. El seu pare, cavaller, l'havia gestionat al llarg de més de 25 anys sense
sucitar queixes. L'agost del 1554 contragué quartanes a Puigcerdà, a conseqüència de les quals morí
la primavera de l'any següent. Durant els llargs mesos de la seva malaltia demanà dues vegades al
consistori que li fos acceptada la renúncia a l'ofici en la persona del seu fill Joan Ponç. Però,
durant les Corts, el braç reial no dubtà a rebutjar la demanda, segons la qual els braços eren poc
62
menys que obligats a "proveir la persona que lo tal official renuntiant nomenarà". El donzell
perpinyanenc Arnau de Vilanova, receptor del General, exposà durant les mateixes Corts el fet
d'haver treballat durant molts anys amb un salari de només trenta-tres lliures. En compensació al
que considerava una molt escassa retribució, Vilanova proposà una patrimonialització indirecta de
l'ofici a través del mecanisme de l'adjunció: "los plàcia assignar y deputar-ly en coiadiunct durant
sos dies, y après en successor en dit offici al dit mossèn Galceran de Vallgornera", fill seu. Es
tracta d'una primera menció al sistema de l'adjunció, a través del qual durant les dècades següents
els titulars dels oficis del General miraren d'introduir-hi els seus familiars i de preparar-los
64
l'heretament. Els tres braços concediren el 1563-1564 diverses d'aquestes adjuncions, tot
afirmant que "és útil al General que los officials y ministres de aquell, de llarch temps sian
exercitats en llurs offícis". Titular i adjunt, això és clar, només rebien un salari pel seu treball
65
conjunt.
Durant les dècades posteriors trobem nombrosos exemples tant d'adjuncions com de
nomenaments de fills per als càrrecs vitalicis als quals acabaven de renunciar els pares. No sembla
aventurat pensar que existí alguna mena d'acord entre el titular i el consistori darrera d'aquests
traspassos de poder de pares a fills, encara que no restà formalitzat com a tal a la documentació de

62

AHCB, Consell de Cent, Corts, XVI-71, ff. 91v-92. Durant les mateixes Corts, altres oficials, aquests en actiu,
demanen la gràcia de la successió en l'ofici a mans dels seus fills, com ara en el cas dels colliders dels drets del General
a Vic i Girona —els quals diuen haver servit l'ofici durant més de 16 i 40 anys, respectivament— vehiculades a través
dels síndics de les respectives ciutats (¡dem, ff. 145v-146). A les Corts aragoneses del 1585, "su magestad. de voluntad
de la Corte" atorgarà facultat als tres porters de la Diputació per tal que puguin "assi por testamento, como por otro
contracto, nombrar y disponer de las dichas porterías" (P. SAVALL-S. PENEN, Fueros, Observancias y Actos de Corte
del Reino de Aragón, El Justicia de Aragón/lber Caja, Saragossa, 1991 (ed. or. 1866), I, p. 437.
AHCB, Consell de Cent, Corts, XVI-71, f. 148v. Els lligams entre determinades families i la representació de la
Diputació a nivell local es traduïa a les biblioteques dels oficials: el teixidor o paraire de Valls Bertomeu Cases, per
exemple, posseïa el 1642 una dotzena de llibres, entre els quals la Compilació del 1588-1589, un redreç del General i
unes Ordinacions y crides dels diputats del General (N. SALES, Els segles de la decadència..., p. 245).
En el seu estudi sobre el personal de la Batllia general, B. HERNÁNDEZ ha detectat les mateixes pràctiques de
monopolització dels oficis, a través de mecanismes d'heretament semblants als del'adjunció, encara que la tendència
es veu estroncada vers el 1587 (Aproximación a las estructuras..., pp. 52-53). Per al cas del Sant Ofici, D. MORENO
detecta casos clars d'heretament i monopoli familiars als oficis burocràtics: els Pastor, per exemple, es succeiran de
besavi a besnét entre 1501 i 1595 com a carcellers del Tribunal ("Redes clientelares e Inquisición en la Barcelona de
Felipe II", a Congreso internacional Felipe //..., IV, p. 50
A les Com es produeixen diverses adjuncions, com ara les dels fills del porter ordinari Melcior Rovira o la de la
guarda ordinària de la taula de Barcelona Pere Raüll, qui es diu porta 37 anys exercint 1 ofici (ACA, Generalitat,
Deliberacions, 135, s.f.).
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66

la Diputació. Moltes vegades aquestes adjuncions foren curosament justificades per qüestions
d'edat i d'impossibilitat física dels titulars d'uns oficis que eren de naturalesa vitalícia, i responien a
67
la voluntat de lligar determinades famílies a la gestió de la institució. Un segon element
determinant en el camí de la patrimonialització dels oficis de la Diputació a mans de particulars
fou la possibilitat de la compra dels càrrecs. Mostres de mercadeig no en falten: l'estiu del 1573,
per exemple, trobem una negociació a tres bandes propiciada pel mercader barceloní Miquel
Llunell, qui demanà al consistori que Miquel Domènec li retornés 300 lliures, després del pacte fet
entre ells per tal que Joan Perpinyà, diputat reial el trienni anterior, proveís Damià Armengol en
l'ofici de receptor dels drets dels safrans a les parts d'Urgell. Llunell i Domènec havien pactat que
les 300 lliures del salari servirien pel saldar un deute entre el nou titular de l'ofici, Armengol, i
Miquel Domènec, el qual al seu torn les entregaría a Miquel Llunell. La visita del 1575 acabà amb
la condemna del diputat Joan Perpinyà a retornar bona part del seu salari, axí com les 300 lliures
que Armengol li havia entregat a Cervera per a la compra de l'ofici de collidor dels safrans. El cas
demostra ben clarament la capacitat, més o menys irregular, de negociació amb els salaris i els
oficis del General.
Els casos de compra-venda d'oficis per part dels consistorials foren prou habituals, si més no
68
durant la gran època expansiva dels setanta. Les xifres ofertes, d'altra banda, permeten resituar
el volum dels salaris abans esmentats i considerar la possibilitat que fossin complementats amb
altres quantiosos ingressos annexos, que permetessin ressarcir els compradors de la seva despesa
inicial. La visita del 1572, per exemple, acabà amb la condemna de l'oïdor militar, el donzell
Galceran de Gravalosa, a pagar les 1.550 lliures per les quals havia estat venut l'ofici d'ajudant del
70
racional i comprovador de la bolla. Alguns dels compradors podien picar-se els dits: així, per
exemple, el mercader barceloní Antoni Rossell, qui féu un esforç econòmic important a fi de
comprar l'ofici esmentat poc abans de les Corts del 1585, amb l'objectiu de "posar en cap de
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Els mecanismes d'adjunció i renúncia a favor dels familiars eren igualment vigents a la Diputació valenciana: a
finals del 1563, per exemple, el consistori acceptà la renúncia del titular a l'ofici de regent lo llibre de compte i raó de
les sedes a favor del seu gendre, "qui és coadjunt ab aquell en dit offici" (ARV, Generalitat, Provisions, 3027, n.i.). Les
Corts del 1604, però, prohibiren noves "conjunccions" (E. CISCAR, Las Cortes valencianas de Felipe /ft
Departamento de Historia Moderna, Universidad de Valencia, València, 1973, pp. 54-55).

67

En els casos en els quals el consistori no concedeix l'heretament derofici no manquen els conflictes: Francesc
Tries, fill del darrer collidor de Sant Boi de Llobregat, es nega el 1574 a entregar els encunys i tenalles pròpies de
l'ofici al nou collidor designat pel consistori, Baldin Bofill, menor de dies (ACA, Generalitat, Lletres trameses, 792, '•
41).
68
•i
M.P. HUICI ha detectat als oficis bàsics de la Cámara de Comptas navarresa, institució clau de la fiscalitat reial,
l'atorgament de drets sucessoris com a mercè reial, encara que a partir del XVII majoritàriament "se adquiere éste y
otros oficios por compra, a cambio de un donativo para la hacienda del rey" (La Cámara de Comptas de Navarra en
los siglos XVIyXVII, Edició de l'autora, Pamplona, 1996, pp. 31 i 264-266). Ala Diputació castellana, els oficis de
"contador" i "solicitador" són objecte de patrimonialització i venda si més no d'ençà del 1567. Segons F. TOMAS X
VALIENTE, entre 1592 i 1598 eren valorats per la venda en entre 25.000 i 30.000 ducats, un xifra realmen'
considerable ("La Diputación de las Cortes de Castilla (1525-1601)", ^Gobierno e instituciones en la España del
Antiguo Régimen, Alianza Editorial, Madrid, 1982, pp. 82-84).
En referir-se als oficis inferiors de les Audiències castellanes dels Àustria, R. KAGAN assenyala com la majoria
"habla hecho una inversión sustancial en su cargo y esperaba una compensación cuantiosa" a través del seu
exercici, de forma que, a més d'acceptar soborns "la mayoría de los oficiales de los tribunales se ocupaban de
numerosas actividades ilegales, pero lucrativas, tangencialmente relacionadas con su tribajo diario'1' (Pleitos y
pleiteantes en Castilla, 1500-1700, Junta de Castilla y León, Salamanca, 1991, pp. 58 i 61).
ACA, Generalitat, Lletres trameses, 791, f. 150. Sobre les enormes desproporcions entre els preus pagats i els salaris
teòrics, vegeu el cas contemporani del Consell municipal de Madrid, en el qual s'arriba a pagar el 1606 fins a 1.5
milions de maravedises per un regidoría el salari anual de la qual és de 2.000 (A. GUERRERO, Familia y vida cotidiana
de una élite de poder. Los regidores madrileños en tiempos de Felipe II, Siglo XXI, Madrid, 1993, pp. XIV-XV).
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Miquel Joan Rossell, son fill, ho de altra persona a qui ell ben vist li fos, conforme leshores se
acostumave en dita casa de la Diputatió, ho véndrer aquell per cobrar lo preu que li costave, del
qual ne pagà mil scuts". El problema fou que l'ofici d'ajudant del racional havia estat suprimit per
les Corts. Rossell afirmà el 1599, en demanar una compensació, que havia perdut gairebé "tota sa
asienda en lo preu de dit offici".
Durant la visita del trienni 1584, la primera després de les Corts, la qüestió de les vendes d'oficis
passà al primer pla de les preocupacions d'aquells qui aspiraven a fer funcionar la institució amb
criteris d'eficiència. L'acusació general formulada pel procurador del General contra els diputats i
oïdors del trienni els culpà de "fer mercaderia de dits offícis, venent-los per sí o per interposades
persones als més donants y prenent per vies directes o indirectes [...] moltes quantitats de diners y
altres coses semblants, y lo mateix se diu y entén que han fet en les provisions de les Deputations
locals, y en les substitutions y servituts de officis per malaltia o altre impediment dels officiais". El
consistori general, doncs, fou acusat d'haver convertit la gestió del personal de la institució en un
substanciós negoci particular. Els testimonis presentats a l'acusació van fer una exhaustiva relació
de diverses situacions de compra-venda identificades. En conjunt, afirmaren que els excessos en les
vendes de càrrecs aquell trienni havien superat de molt qualsevol altre moment. Es féu referència
als oficis de receptor de Balaguer, pel qual havien estat pagades entre 300 i 400 lliures, tauler de
Sant Feliu de Guíxols (400), portaler de Sant Antoni de Barcelona (800) o el de porter del General,
venut al preu de mil lliures emmig d'una autèntica licitació pública.
Les diverses acusacions indicaren la pràctica d'un repartiment rotatori de l'adjudicació de les
prebendes entre els membres del consistori general, com a retribució paral·lela a l'estricte salari:
així, els llocs vacants, tant dels oficis del General a Barcelona com fora d'ella, es repartien per
torn entre els diputats i oïdors i aquells al seu torn els distribuïen després a plaer entre els seus
familiars o deutes o, si volien, se'ls feien pagar. D'aquesta forma, davant qualsevol vacant, el
diputat o oïdor al qual correspongués la designació o la venda subrepticia, començava a través de
persones interposades una mena de subhasta al millor postor. Fou el cas ben documentat de la
provisió d'un dels oficis de collidor, credencer i guarda ordinària de Palautordera. L'agost del 1581
havia mort el seu titular, Bernat Rigó, i el seu germà Antoni optà per acudir immediatament a
Barcelona a fi de preservar l'ofici per a la família. Un cop a la ciutat no trigà a saber amb qui havia
de parlar-ne, en aquell cas, misser Francesc Jeroni Bonet —cunyat del diputat eclesiàstic, l'ardiaca
d'Oms, "propietari" de la concessió—, a qui Rigó demanà l'ofici i prometé "que jo pagaria per ell
lo qu-ens concertaríem". L'acord arribà finalment sobre un preu de cent lliures, en dos pagaments
que es produïren alguns dies abans i després de la provisió definitiva per part del consistori. No cal
dir que aquesta mena de pràctiques derivaren en topades entre els mateixos consistorials quan els
torns o la distribució interna de la concessió no era acceptada per tothom.
71

. La vídua i els dos fills de Rossell, "pobríssims y dessabuts", demanaren el 1599 que volguessin "apiadar-se d'ells"
' retornar-los el preu pagat pel seu marit i pare feia prop de vint anys (ACA, Generalitat, 1099, f. 334v; i AHCB, Consell
de Cent, Com, XVI-77, ff. 309v-310).
. E. SERRA ja ha apuntat el fet que "en la provisió d'oficials era efectiu i constant l'ús de la influència prop dels
diputats i oïdors, per obtenir algun ofici" ("Diputats locals i representació...", p. 261).
ACA, Generalitat, Visite, de! General, 1, f. 113. En algun cas la venda d'un ofici pot anar associada a l'endeutament
del mateix oficial amb la institució: la tardor del 1584, per exemple, el collidor de la bolla de Barcelona Pau R.u
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Les Corts de Montsó del 1585 foren escenari de contínues denúncies sobre aquestes pràctiques. Les
instruccions entregades al síndic de Cervera reclamaven "que sie statuït y ordenat que ninguns
officis del General se puguen vendre ni alienar de unes persones en altres, per dinés ni altrament".
Els cerverins eren del parer que si algú renunicava al seu ofici els diputats admetessin la renúncia,
però sense entregar després l'ofici a voluntat del renunciant "sinó que sie agut per vagant, y los
74
diputats y oidós los puguen donar com acostumen a qui los aparexerà". Els estaments disposaren
al capítol 74 del nou redreç la prohibició d'aquesta mena de transaccions, encara que la seva
aplicació sembla haver estat mínima: com a conseqüència, la visita del trienni 1587 constituí un
nou rosari de denúncies del mateix tipus, amb mecanismes cada vegada més elaborats, que sovint
garantien els pagaments per les vendes per després que els consistorials haguessin acabat el seu
mandat, de forma que resultés més difícil acusar-los o —com es certificà durant la visita del
1590—, disposant el cobrament d'una part dels salaris dels oficis que haguessin estat proveïts per
mediació de cada consistorial.
A partir de Montsó, s'establí que aquells qui gaudissin dels anomenats oficis antics (que no som
capaços d'identificar clarament) podrien renunciar i "desexir-se d'ells" per via d'alienació,
comptant amb el consetiment del consistori. Ara bé, els nous titulars d'aquells oficis no podrien ja
alienar-los novament "ni fer partit", sinó que haurien de "consumir lur vida ab ells, ni als diputats
y oydors los sia permès de admetre'ls les renunciations en dits officis a favor de altra persona
particular". Tot i aquestes disposicions, però, la visita del 1590 ens mostrarà una situació prou
semblant a l'anterior a les Corts, en la qual els particulars s'adrecen a familiars o deutes de
determinats consistorials a fi de presentar les seves ofertes pels oficis vacants. Quan misser Jaume
Pineda, per exemple, s'interessà per una de les assessories ordinàries de la Diputació topà amb la
realitat de la venda de l'ofici: "a la fi me digueren públicament moltes persones que si no pagava
no hauria res". Els candidats s'adreçaren a Francesc Destorrent, casat amb una germana de l'oïdor
Fivaller, el consistorial propietari de la concessió. Misser Jeroni Miquel començà per entregar a
Destorrent "sinch candeleras de plata o alguna cadenilla d'or". Finalment, la millor oferta fou la
de misser Jeroni Guialmar i Fivaller es decidí a proposar-lo, encara que aleshores topà amb
l'oposició del diputat eclesiàstic i els dos consistorials militars, fet que l'acabà decidint per un altre
candidat, segons sembla amb major consens, misser Pere Aillà. Dos parents de l'oïdor Fivaller, e'
seu cosí Joan Destorrent i la seva germana Petronila, testificaren durant la visita el rerafons
patrimonialista de la gestió dels oficis consistorials de la Diputació. Joan, valedor de misser AiHà>
afirmà que l'havia proposat "perquè ha molts anys tinch molt estreta amistat ab dit micer Ayllà, y
li tinch moltes obligations"; Petronila, per la seva banda, afirmà haver demanat al seu germà
"que-m donàs algun offici per casa mia si li tocave", encara que negà enutjada haver rebut diners o
76
joies durant la negociació de l'assessoria.
vengué el seu ofici a un mercader gironí per 4.000 lliures, per tal de poder entregar als diners al General en satisfacció
del seu propi deute (ídem, 1099, ff. 255-256).
74
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AHCC, Memorials i instruccions de missatgeries, s.f.

Es féu referència aleshores als preus pagats per diversos oficis durant la mateixa celebració de les Corts: 150 duca«
per l'ofici de collidor de Salses o 600 lliures per l'obtenció de l'ofici mecànic de llibreter del General, a favor de Dam¡a
Bages (ACA, Generalitat, Visites del General, 1, s.f.; i 8, s.f.).
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Durant la visita del 1590 l'oïdor militar fou acusat d'haver cobrat 200 lliures per un ofici de tauler de la bolla de
Granollers. Ei beneficiari de l'ofici admeté únicament haver entregat "un porcell y cinc perdius, que envihí 2
carnestoltes passades" (ACA, Generalitat, Visites del General, 8, s.f.).

— 172—

Capítol 2. Els homes al servei de la Diputació del General (1563-1598)

Durant les Corts del 1599, en canvi, la qüestió de les vendes d'oficis del General no sembla haver
suscitat un interès excessiu: en termes rendistes el seu valor debia haver-se reduït després del canvi
de conjuntura finisecular. Coneixem, això sí, una petició de la Vint-i-quatrena de Corts
barcelonina, reclamant que els titulars d'oficis comprats —fet que no és censurat ni considerat
il·legal—puguin tornar-los a vendre fins a la seva vacant definitiva per mort. Aquesta actitud fa
pensar probablement en l'existència d'una tendència a la progressiva admissió d'aquestes vendes
públicament celebrades, com ara en el cas de les capitulacions signades davant notari entre Rafael
Graell, receptor de les entrades i eixides de Barcelona i el negociant de la capital Francesc Armant
(1607): Graell prometé l'entrega de l'ofici abans del mes de gener i el preu es fixà en 2.800 lliures,
quantitat que Armant es comprometé a girar a la Taula de Barcelona en rebré'l. Les capitulacions
van incloure en annex un estudi dels ingressos anuals generats per l'ofici que permeten entendre
millor el notable volum de les quantitats ofertes per la seva compra. El salari suposava 200 lliures
anuals, a les quals calia afegir les estrenes: deu lliures per les vetlles de tots sants, altres deu per un
bacó a Nadal, 25 per la confitura de Sant Jordi, una lliura i dotze sous pel torneig de carnestoltes,
set lliures per atxes i dinou lliures i set sous per les candeles, seu i atxes de Sant Miquel. En total,
273 lliures, vuit sous i sis diners anuals, als quals calia encara sumar altres quaranta rebudes "per lo
salari de les galeres". Amb aquests comptes, doncs, calia retenir prop de deu anys l'ofici per tal de
garantir la recuperació dels diners esmerçats a la venda, termini que sembla excessiu i que fa pensar
en l'existència d'altra mena d'ingressos.
Convé tenir molt present, però, que el fenomen de la patrimonialització dels oficis públics
constituí un corrent general a totes les estructures administratives de finals del Cinccents. Els
exemples al si de les institucions de la monarquia al respecte són més espectaculars i tan o més
78
nombrosos. Al si del Consell d'Aragó afectà des dels tresorers generals als porters. La successió
de pares a fills fou habitual als oficis inferiors de l'administració barcelonina com ara el de mestre
de balança, a mans dels Malendric (1580). Igualment, a finals del 1584, l'ofici d'escrivà peticioner
de la Reial Audiència passà de pare a fill entre els Calull, i el 1589 són els Maduixer els qui es
succeeixen com a mestres de la seca reial. Així mateix, es detecten els mateixos mecanismes
d'adjunció dels futurs successors als oficis, com en el cas del coadjutors ordinaris en l'ofici de
mestre racional, a mans dels Martí, amb adjuncions el 1587 i novament el 1596. Alguns dels
adjunts, a més, començaren a exercir el seu paper abans d'arribar a la majoria d'edat, fet que exigí
un període de regència d'una mena de tutor en cas de mort precipitada del titular, com ara en el cas
de l'ofici d'un dels procuradors fiscals de la Reial Audiència (1582). L'adjunció i successió futura
en l'ofici fou atorgada igualment per Felip II als titulars dels principals oficis de la tresoreria reial
catalana: el 1594 al receptor del mestre racional Baltasar Pardina i dos anys més tard al propi
lloctinent de mestre racional Gaspar Vilanova de Perves. A la pràctica, sembla que tots els oficis
d'assistència al mestre racional de la casa i cort del rei a Catalunya es trobaven del tot
77

AHPB, Antic Servat (major), Capitula matrimonialia et concòrdia, 1604-1611, lligall 43, s.f.
Vegeu J. ARR1ETA, El Consejo Supremo de la Corona de Aragón (1494-1707), Institución Fernando el Católico,
Saragossa, 1994, p. 403.
ACÁ, Cancelleria, 4291 ff. 12 i 196- 4292 f. 78; 4293, ff. 61 i 127; 4294, f. 230; i 4295, f. 151. El lloctinent sembla
Prendre informació sobre aquestes adjuncions, com ara el 1582, en l'adjunció del fill de misser Jeron. Ort.z al seu ofici
d'assessor de l'alcalde de la seca barcelonina "de guien ay información del virrey de Cathaluña ques persona de
letras y vondad, que el padre está viejo y enfermo" (ídem, 4291, f. 145).
7g
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patrimonialitzats a finals del Cinccents i el mateix ofici de mestre racional era a mans dels
Montcada, marquesos d'Aitona: el 1597 don Gastó de Montcada succeeix el seu germà Ferran "por
averse entrado en religión''' i el 1602 rebé com a adjunt amb dret a futura sucessió el seu fill
80
Miquel. També la Reial Cancelleria i la Batllia General es trobaven poblades d'oficials amb drets
successoris adquirits, així com els de policia al servei de l'administració reial, com ara els algutzirs
81
ordinaris i extraordinaris. I el mateix procés de patrimonialització es detecta en el cas dels oficis
territorials, des d'un simple mestratge de postes a Hostalets d'en Bas passant de pare a fill (1584),
—passant pels castellans de les fortaleses i castells marítims com ara els d'Elna (1582), Bellver
(1589) o Cotlliure (1604)— fins al traspàs de pare a fill entre els Llupià de la procuradoria reial als
Comtats (1590) o dels Rossell en el cas de la de la ciutat i Camp de Tarragona (1592). Fins i tot
sembla que els oficis centrals de la monarquia es troben en un procés semblant. Així almenys ho
indiquen les provisions de successió en l'ofici promulgades pel nou monarca Felip III a favor dels
Tassis com a correus majors dels Regnes de la Corona d'Aragó (1599) o els Gassol en la
82
protonotaria del Consell d'Aragó (1603).

La connexió entre el centre i la perifèria
de l'administració del General: els sobrecollidors
Les vint-i-dos col·lectes de la Diputació es trobaven geogràficament dividides en dos regions
anomenades de Llevant i Ponent, a cadascuna de les quals actuava un dels dos sobrecollidors
83
existents a finals del Cinccents. La realitat pràctica el situà com un dels oficis més compromesos
de la Diputació, ateses les dilatades i perilloses inspeccions exigides a través del territori de les dues
demarcacions. Al final de cada quadrimestre o terça el sobrecollidor havia de visitar totes les
diputacions locals de la seva demarcació per cloure i portar a Barcelona els llibres i diners
corresponents, pagar les pecúnies recollides i justificar-los davant la cambra dels oïdors de
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ACA, Cancelleria, 4291, f. 201v; 4295, f. 244v; i 4866, f. 199v.
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Tres exemples relatius a cadascun d'aquests àmbits: l'adjunció i succesió atorgada a l'arxiver reial i escrivà d e
manament Miquel Joan Amat (1605), al lloctinent de la Batllia General a Guerau Guardiola en la persona del seu nebot
i fill del regent del Consell d'Aragó don Montserrat Guardiola (1603) i el nomenament en successió del seu pare de
Montserrat Mas com a algutzir extraordinari (ACA, Cancelleria, 4291, f. 247; 4866, f. 268; i 4867, f. 200).
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ACA, Cancelleria, 4291, f. 189; 4292, f. 88v; 4294, ff. 36 i 39v; 4319, f. 60v; 4866, ff. 62 i 244; i 4867, f. 236v.
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A l'administració central barcelonina, per sota dels consistorials, trobem l'escrivà major com a cap de la canceller13
i el regent los comptes com a cap de l'estructura financera. La planta de la Diputació a Barcelona ha estat prolixamei11
estudiada per I. RUBIÓ CAMBRONERO i V. FERRO; és per aquest motiu que el present treball ha centrat els seus
esforços en l'anàlisi de la més desconeguda estructura territorial de la institució. Trobem un precedent històric
d'aquesta divisió territorial en sobrecol·lectes, l'occidental encarada vers Lleida i l'oriental sobre Barcelona, en
l'assajada per Jaume II el 1300 per bastir un sistema d'atenció a les queixes sobre el control periòdic dels oficia!5
territorials reials, així com el 1413 per a la mateixa Diputació del General, en l'estructura del braç reial (F. SABATÉ, 8
territori de la Catalunya medieval. Percepció de l'espai i divisió territorial al llarg de l'Edat Mitjana, Fundad"
Salvador Vives i Casajuana, Barcelona, 1997, pp. 324-325, 331-332, 496 i 501).
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Els Setcases serviren l'ofici de Llevant si més no entre 1533 i 1555 i durant les tres Corts del nostre period«
reclamaren debades la recuperació de l'ofici (ACA, Generalitat, 1099, f. 303; i AHCB, Consell de Cent, Corts, XVI-77.
if. 173-176v). A l'administració del fisc reial navarrès existien igualment "sobrecogedores", encarregats en nom d£
l'arrendatari de visitar cada quatre mesos les "tablas" per fer-se càrrec dels diners recaptats. Existien quatre, un pef a
cadascuna de les "merindades" del Regne, tret de la d'Olite (C. BARTOLOMÉ, "Las Tablas de Navarra...", p. 155)

—174—

Capítol 2. Els homes a! servei de la Diputació del General (¡563-1598)

85

comptes, abans de marxar novament per fer-se càrrec de la nova terça caiguda. En el cas del
sobrecollidor de Ponent Jaume Mitjavila, a primers dels seixanta, els consistoris hagueren
d'empaitar-lo per aconseguir que finalment hi acudís —ell o un o més substituts—, però sempre
amb una o dos terces de retard, actitud que acabà comportant la seva definitiva destitució el 1565,
fent-lo respondre econòmicament a ell i les seves fermances pels seus incompliments de la
mecànica de control del territori fixada legalment.
D'ençà de la destitució de Mitjavila, però, pocs foren els sobrecollidors de finals del darrer terç del
Cinccents que no acabaren de mala manera els seus serveis a la Diputació. El 1569, el sobrecollidor
de Llevant renuncià a l'ofici i l'obtingué Francesc Aguiló amb el compromís d'esmerçar-se en el
control dels guardes i collidors "si són hàbils y bons y diligents", en l'estudi de quines són les taules
útils i quines les prescindibles, així com a quins llocs i passos amb renovada activitat caldria
instal·lar-hi de noves. A aquelles taules allunyades més de dos llegües del cap de la diputació local
—gairebé totes— els sobrecollidors podien exercir la facultat de sentenciar els casos de frau que els
fossin denunciats. Els sobrecollidors, a més, podien apel·lar a la col·laboració de qualsevol oficial
reial o baronal en execució de les seves comeses, diposaven de plens poders de representació del
consistori i gaudien de la facultat de portar armes, així com de les exempcions de pontatges,
barcatges i barres.
L'esmentat Aguiló fou suspès en l'exercici del seu ofici i empresonat el 1573, quatre anys després
del seu nomenament i vuit després de l'esmentada suspensió de Soldevila. Les pesquisses dutes a
terme pel consistori es clogueren amb la certitud que entre 1569 i 1572 Aguiló "no podie anar pels
camins per a fer son càrrec de sobrecullidor sens gran y evident perill de la vida y dels diners, per
causa dels ladres que anavan per lo present Principat" i que tot i així, havia aconseguit portar a
Barcelona tots els diners. Un mes després d'exonerar el sobrecollidor Aguiló, fou empresonat el
seu col·lega Francesc Antic, sobrecollidor de Ponent, a qui es reclamà igualment el pagament dels
diners de la seva Sobrecol·lecta (1573) i encara a fi d'evitar la seva imminent captura el
sobrecollidor de la mateixa demarcació Pau Ferrer renuncià al seu ofici a principis del 1579. Les
notícies relacionades amb les dificultats i el descontrol de l'ofici es repetiren al llarg de les darreres
dècades del segle.
A finals del 1582 el consistori intentà redreçar la situació a través de l'aprovació d'unes
"Ordinations en reformatió dels abusos de sobrecollidors, receptors y collidors", que86 ens permeten
.
,
conèixer amb detall les principals comeses de l'ofici i el seu grau de compliment. El consistori
Aquestes obligacions començaren a ésser formulades a través dels capítols 9 . 10 del redreç 1512 i descnvo upades
posteriorment per una copiosísima legislació posterior. El capítol 5/1520 reduí l'obligació de v,sittiJa seva
demarcació de quatre a tres vegades vegades l'any, amb una reducció paral·lela del salan d un total de: cent <^es a u"
altre fragmentat de 33 lliures, 6 sous i 8 diners que només percebrien en cas d'anar efectivament, una dispos c.o, que ja
assenyalava clarament la poca confiança en la regularitat del contacte dels ofic.als amb les repect.ves sobrecol lectes
(Capítols dels drets y altres..., ff. 64v-65 i 74).
ACA, Generalitat, Deliberacions, 134, s.f. i 212; 135, f. 29v, 306 i 378v; 141, ff. 401 v, 410v, 467, 517 , 522v; 145, f.
|30; i 147, ff. 337v-340v; i Lletres trameses, 786, ff. 123v-125.
Per raons que ens són desconegudes -tal vegada per no tallar el contacte directe i el cert S""1*""^'"^?"^
comportava-, ja el capítol 7/1512 havia prohibit al receptor de les entrades , eixutes •» f?«» ^"^ * ^^
Pagar "quantitats algunas dirigidas als coilidors e receptors de les taules e passos de Cathalunya, ™ ^JjJ^fj
les pecúnies a càrrec dels receptors particulars, e als sobrecollidors, a qui pertany lo portar de dues pecun.es en dita
ciutat" (Capitols dels drets y altres..., f. 64).
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censurà molt especialment l'incompliment del capítol primer del 1537, segons els qual els
sobrecollidors havien de portar a les seves Sobrecol·lectes "un llibret blanc de paper, lo qual sie
nombrat y segellat ab lo segell xic de la casa de la Diputado en lo dors" per això anomenat lo
Llibre de la Creueta, en el qual cadascuna de les persones que entregués diners al sobrecollidor
hauria d'escriure del propi puny i lletra les quantitats i el dia d'entrega i, en cas negatiu, les raons
del deute contret, "a fi que los députais sàpien per dit albarà o netament la clarícia de tot". El
consistori, però, havia comprovat que darrerament els sobrecollidors es feien portar els llibres i
diners a través de lletres de canvi i terceres persones, traginers i altres mitjans, a fi d'evitar-se
87
perills personals, sense acudir in situ a exercir les seves feines de control i inspecció. Cal suposar,
però, que semblants recomanacions van caure en sac foradat, almenys si ens atenem a la
picabaralla mantinguda al llarg de la celebració de les Corts del 1585 entre el sobrecollidor Pau Riu
i el consistori. I encara pel gener del 1586 Paître sobrecollidor, Onofre Ciurana, empresonat "per
gran deute de son offïci", protagonitzà una sonada ftiga de les presons de la Diputació que la
institució mirà de solucionar oferint una recompensa de mil ducats per la seva captura, el que
facilità la seva detenció tres dies més tard. En definitiva, pocs foren els sobrecollidors de la segona
88
meitat del Cinccents que van acabar pacíficament el seu ofici a la Diputació.
En aquestes condicions, els consistoris tendiren a bastir un sistema paral·lel de recaptació dels
llibres i diners a Barcelona a través de la tramesa de comissaris de confiança arreu del país. Foren
els anomenats visitadors de les sobrecol·lectes. L'estiu del 1562, per exemple, la Diputació
organitzà dues delegacions de visitadors, una per a la Sobrecol·lecta de Llevant i les taules foranes
de la col·lecta de Barcelona, i una altra per a la Sobrecol·lecta de Ponent i l'administració dels
safrans. Una i altra reberen instruccions d'arribar per sorpresa a les botigues dels collidors dels drets
del General amb el propòsit d'examinar-los en el regiment de l'ofici, "com y ahont tenen lo colp,
ferros e libre, e com scriuen los partits, si en papers, o memorials o libres, e de mà de qui són
89
scrits, si de llur mà o d'altri". Les esmentades instruccions del 1562 obligaren els visitadors a
comprovar si els collidors exercien en persona el seu ofici o a través de substituts, examinar les
seves provisions de nomenament —així com les seguretats econòmiques aportades—, amb
facultats per suspendre aquells collidors que no complissin amb les seves obligacions, remetent-los
90
a Barcelona. En el control de l'exercici dels diputats locals, a més de les diligències abans
esmentades, se'ls ordenà que eliminessin l'aplicació de composicions pels fraus, en comptes de la
preceptiva captura. En endavat, haurien d'encarregar als collidors del General que portessin u"
llibre on fossin consignats pels notaris de les Diputacions locals totes les robes, mercaderies '
diners capturats en frau, detallant volum i lloc de la pressa. Els béns incautáis serien dipositats en
una caixa feta a l'efecte fins a la sentència definitiva sobre el frau. Tals sentències serien
registrades en un llibre específic portat igualment per l'escrivà de la Diputació local. Els visitadors
88

.

ACA, Generalitat, Deliberacions, 150, ff. 412-414. Encara a la visita del trienni 1596 es detecta un frau o el
sobrecollidor de Ponent per valor de 9.896 lliures (ídem, Visites del General, 20, f. 6996 i ss.).

89

Caldria a més que comprovessin si els collidors exigeixen els drets d'acord amb els capítols i les tarifes aprovades
o si, pel contrari, fan rebaixes, gràcies o remissions especials a fi que es despatxi a la seva taula o per altres motius
(ACA, Generalitat, Lletres trameses, 779, ff. 167v-171).
90

El capítol 24/1512 ja havia animat als consistorials a remoure i substituir immediatament tots aquells oficia' 3
pecuniaris que no complissin estrictament les seves obligacions (Capítols dels drets y altres..., f. 70v). Sobre I e5
visites de l'administració territorial de la Diputació i la seva regulació a les Corts, vegeu E. SERRA, "Le Roussillon et
^Generalitat...", pp. 42-44.
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haurien també de comprovar la forma d'expedició dels albarans entregáis als qui pagaven els drets
del General —fent notar la qualitat de la mercaderia, el pes, nombre o tir i el cost o quantitat
9]
despatxada— així com l'estat de les tenalles i empremptes.

L'estructura organitzativa de les col·lectes: els diputats locals
Els diputats locals encapçalaven l'administració territorial a cadascuna de les vint-i-dos col·lectes
92
del General, tret del cas especial de Barcelona. Eren, per tant, els veritables representants de la
Diputació a les principals ciutats i viles del país, així com els privilegiats informants del consistori
general sobre el respecte de les constitucions i les jurisdiccions de la terra per part dels oficials del
rei a les seves poblacions. Al llarg del nostre període foren designats seguint les disposicions del
capítol 13 de les Corts del 1563-1564, és a dir, els darrers dies de cada trienni, per actuar durant el
93
trienni següent. Els consistori els atorgà plens poders per "examinar, decidir, declarar i
determinar" a la seva demarcació totes les "qüestions, debats, conteses e controvèrsies [...] per
rahó dels drets de les Generalitats y del dit General, e conèxer de tots fraus e penes", amb prou
capacitat per fer empares, segrests, arrests i exàmens contra qualsevol persona "de qualsevol
dignitat, ley, conditió y stament sien, y en llurs béns, que res degué o sien tinguts al dit General, axí
per pagues cessades o restes degudes per preu de arrendaments, com per altra qualsevol rahó, dret,
títol o causa". Durant el regiment del seu ofici tenien prohibit comprar o arrendar les Generalitats
94
Y
corresponents a la seva demarcació "ne haver parts en aquells en alguna manera". En cessar
—sota l'amenaça de no cobrar el seu salari triennal—, havien de donar compte del seu regiment
davant dels oïdors en el termini de de dos mesos, entregant els comptes i proves de les
95
composicions amb certificació de l'escrivà local.
91

Entra la riquíssima documentació de la Diputació ens han pervingut diversos dietaris detallats d'aquestes
comissions de visitadors. Ens aporten, com hem vist en analitzar la feina dels sobrecollidors, mostres de les dificultats
del seu ofici: el 1590, per exemple, un d'aquests visitadors espera a Balaguer l'arribada del tauler d'Agramunt "per ço
que tinguérem noves que per dit camí y trestejaven sinquanta o sexanta bandolers, que pochs dies havia havien pres
algun home del qual ne demanaven molts diners de rescat" (ACA, Generalitat, Visites del General, 12, f. 13).
Els seus homòlegs a la Diputació valenciana eren els anomenats delegats dels senyors administradors del dit
General a la vila (ARV, Generalitat, Processos i papers diversos, 2602, s.f.). La historiografia catalana tot just comença
a reconèixer la importància de l'ofici ja als segles XIV i XV, a través dels treballs d'A. ESTRADA ("Apunts per a
l'estudi dels députais locals del General de Catalunya (dels primers testimonis a la Cort de Barcelona de 1413), a El
territori ¡ les seves institucions històriques, Fundació Noguera, Barcelona, 1999, vol. 2, pp. 703-745) i I. SANCHEZ
DE MOVELLÁN ("Els diputats locals de la Diputació del General al segle XV", a Actes del V Congrés Internacional
^Història Local..., pp. 347-354).
De fet el capítol 13/1533 havia acabat amb la pràctica fixada el 1433 de nomenament de diputats locals al principi
del trienni —el que donava peu a la col·locació exclusiva de parents i amics dels consistorials—, per establir el
nomenament per part del consistori sortint "per quant en tal temps conexeran millor les persones que convenen per als
tais officis" (Capítols dels drets y altres..., f. 99v; Llibre dels Quatre Senyals..., pp. 276-277; i I. SANCHh¿ Üb
MOVELLÁN, Op. cit., p. 3S1). Durant aquelles Corts, els estaments havien criticat el fet que el nomenament al P""6'?'
del trienni només servia per a que "cada hu pose y fa nominació de son parent o amich" (A. CASALS, Op. cit., p. 252).
A la Diputació valenciana, un capítol del 1510 ja havia prohibit la participació de tots els oficials de la Diputació
" els arrendaments (J.M. CASTILLO, "El sistema tributario...", p. 108).
Vegeu el nomenament corresponent al diputat local de Camprodon el 1569 (ACA, Generalitat, Lletres trameses, 786,
«j 137-138). En efecte, en presentar la dimissió el diputat local de Camprodon a finals del 1567, el con™, la rebutja
adduin, que abans hauria de trametre els comptes de la seva gestió (ídem, 785, f. 23v). El capítol 22/1520 reconeixia,
Però, que molts diputats locals, en acabar els seus oficis, no respectaven e! dit term.ni a I hora de retre comptes
(Capí,ols dels drets y altres..., f. 82). Diversos exemples de presentació de comptes a Barcelona durant el mes de
setembre del 1575, als DGC, II, pp. 470-471.
e
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A partir del 1578 el consistori decidí afegir a l'obligació de presentació dels comptes dels diputats
locals per a la percepció del salari, la de presentar assegurances sobre els deutes, de forma que
aquells poguessin ésser executats en els seus propis béns (com ara en el cas dels arrendataris de la
96
bolla endeutats). La gestió dels diputats locals comptà com a una de les principals dificultats la
d'insertar-se en l'amalgama jurisdiccional local catalana. La competència amb els veguers reials
—la majoria de les capitals de vegueria es corresponien amb caps de diputacions locals— era tal
97
vegada la més enconada. A Vilafranca de Conflent, a finals del 1560, l'enfrontament acabà amb
98
la captura del diputat local per part del veguer, obligant el consistori a trametre-hi un algutzir.
No mancaren tampoc les topades amb les jurisdiccions baronals, com ara amb el batlle per l'abat
de Poblet, amb el qual el diputat local de Balaguer es disputà la jurisdicció damunt un lladre que
99
havia utilitzat una falsa condició de guarda del General. Aquesta mena de disputes per la
jurisdicció de presoners seran, en efecte, font de conflicte freqüent: el 1580 el consistori no
s'estigué de recordar al castellà de la Vall d'Aran la plena "auctoritat y jurisdictió" dels diputats
locals "contra tots officials reyals, ecclesiàstichs y de barons, de poder prendre, carcerar, punir y
castigar qualsevol persones per delictes, fraus o altres coses y negocis del General, sens poder-se'n
100
entremetre sa magestat, ni menys algun official seu".
S'entenia, doncs, que en els afers del
General els diputats locals gaudien de jurisdicció universal al seu territori.
El capítol 60 del nou redreç de les Corts del 1585 modificà la forma d'elecció dels diputats locals a
algunes col·lectes: d'una tria lliure per part del consistori es passà —a partir de l'elecció del
1590— a la seva extracció a partir de les bosses d'insaculats com a candidats al consistori general
de diputats i oïdors, per a aquelles diputacions locals que hi eren representades.
Al llarg del
darrer terç del Cinccents les universitats mostraren la seva voluntat d'intervenció en els
nomenaments, fos a través d'una proposta dels candidats —Vielha proposà i el consistori rebutjà
la presentació d'una terna a Barcelona el 1596—, fos amb dret de vet sobre les provisions fetes a
Barcelona. El principal motiu d'insistència —com ara en el cas dels cònsols i Consell de Vielha
el 1593— fou el d'assegurar la seva provisió entre els homes de bé de les viles capitals de col·lecta,
96

Tal reforma es degué al fet que el racional acumulava "en ubert molts comptes de administrations de députais locals,
los quals no solament resten sens ésser absolts y deffmits, més encara no són continuats en alguna part o libre de dit
rational [...], de manera que de moltes administrations passades no-s troben comptes ni diners, ni de present se sap de
hont se puguen cobrar y haver, per ésser morts los députais locals y colliders que són stats y altrament" (ACA,
Generalital, Deliberacions, 144, f. 598). Sobre els deutes acumulats per part dels diputats locals segons el balanç de les
Corts del 1519-1520, de fins a set triennis en el cas de Lleida i Perpinyà, o de sis en el de Tortosa, Cervera, la Vall
d'Aran i Castelló d'Empúries, vegeu A. CASALS, Op. cit., pp. 130-131.
97

Si bé, tal i com afirma M. FARGAS, moltes de les famílies que dominaven relativament els principals oficis
territorials de la Diputació, gaudien també de la confiança virregnal a l'hora de les provisions de veguers i batlles
reials. Parlem dels Salbà a Vilafranca del Penedès, els Montaner a Cervera, els Sorribes a Berga o els Peguera a Manresa
(Família i poder a Catalunya, 1516-1626. Les estratègies de consolidació de la classe dirigent, Tesi doctoral,
Departament d'Història Moderna, Universitat de Barcelona, 1996, pp. 358-359).
98
ACA, Generalitat, Lletres trameses, 778, f. 57v. El 1578 el veguer i el diputat local de Lleida mantenien igualment v"1
conflicte obert (ídem, 795, ff. 117-119v).
99
AHCB, Consell de Cent, Corts, XVI-71, f. 82.
100
ACA, Generalitat, Lletres trameses, 797, f. 18.
Les diputacions locals sense representació a les bosses mantingueren l'elecció tradicional. Durant les Corts de'
1599, el síndic targarí Ponç Portella reclamà una clarificació del sentit del capítol i l'exclusió dels nomenaments pe f a
l'ofici de diputat local a la seva col·lecta (ACA, Generalitat, Lletres trameses, 806, s.f.; i AHCB, Consell de Cent, Corts>
XVI-77, ff. 144-145).
102
i
Els cònsols de Puigcerdà, per exemple, s'adreçaren al consistori general el 1569 en considerar el diputat loc8
acabat de nomenar incapaç d'exercir l'ofici (ACA, Generalitat, Lletres trameses, 787, f. 62v).
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atès que en cas contrari "los traffïcants y passetjants ne reben grans danys, y los poblats en dita
vila grans treballs, no trobant en ell qui justícia los fasse".
Fora de les inhòspita col·lecta
aranesa, la immensa majoria dels diputats locals residien, però, a la seva capital (vegeu l'annex del
present treball) i només en casos extrems, com ara el 1572, quan els nous nomenats incompliren
el precepte de traslladar-hi llurs domicilis en el termini de sis mesos, el consistori procedí a la
destitució i nou nomenament de diputats locals a Montblanc, Tàrrega, Puigcerdà, Vilafranca de
Conflent i Tremp.
Una deliberació de finals de juliol del 1578, poc abans d'acabar l'ofici triennal, ens presenta la
visió de la mateixa institució sobre els seus primers oficials territorials, definint-los en primer lloc
com "de molta confiança y authoritat per les facultats y potestats que per capítols de Cort los són
comeses cerca la administratiu de la justítia en les coses de dit General que en lurs col·lectes se
offerexen". Per aquest motiu, els consistoris antics intentaren proveir "persones notables y de
molta authoritat y confiança" amb les quals el regiment del General fos ben servit. La confiança,
però, "cessà de molts anys ensà", en encomanar-los a "persones baxes y de poca authoritat y
confiança", fins al punt d'espantar els candidats més adients "per lo deslustre en que-ls han posat
los qui-ls han obtengut de molts anys ensà". També s'havia produït un evident desfasament entre
els salaris i l'augment dels preus, que feia poc recomanable el desempeny de l'ofici, en "ésser molts
104
los càrrecs de dits officis, segons que també los negocis y drets del General han augmentat".
A la
pràctica, la condició social dels diputats locals s'adaptà lògicament a la importància urbana de la
105
capital de col·lecta i, per tant, fou considerablement divers (quadre 22 i annex per col·lectes), r
Segons el consistori barceloní determinà estrictament en el cas del diputat local de Girona el 1578,
el diputat local havia de reunir-se a la Casa del General amb la resta dels oficials amb els quals feia
consistori —l'assessor ordinari, l'advocat i el procurador fiscals, el notari o escrivà, les guardes
ordinàries i la resta dels oficials a la ciutat— tots els dimecres o el posterior dia hàbil o jurídic, de
vuit a deu tot l'any, així com de dues a quatre durant l'hivern i de tres a cinc a l'estiu. El 1581, en
canvi, el consistori exigí el diputat local tarragoní una segona jornada de feina setmanal amb el
mateix horari esmentat, encara que dos anys després hagué de reconvenir-lo per la seva deixadesa
a l'hora de convocar consistori. A nivell general les "Ordinations per les Deputations locals"
aprovades pel consistori el 1583 afegiren a la jornada del dimecres el matí del divendres com a
hàbil per a la celebració del consistori local, a fi de tractar "los negocis del General que-s oferiran,
axí de fraus com altres a tot bé y útil del General".'0 Fora de les reunions del consistori, els
diputats locals actuaven com representants de la Diputació a nivell local als actes públics més
significatius, com ara les justes organitzades per les confraries de Sant Jordi a les principals ciutats i
viles del país. El consistori no dubtà a finançar la construcció d'un cadafal des del qual el diputat
local i els oficials del General a Tortosa podien contemplar el tradicional torneig de Sant Jordi
103

A Viella havien patit el fet que els diputats locals es fessin pagar dietes de viatge per anar a la vtotetel* seves
localitats de residència per resoldre qüestions pròpies del regiment del seu ofici (ACA, Generalitat, v ¿w, s.i.j.
los ACA, Generalitat, Deliberacions, 140, ff. 17 i 107; i 144, f. 741 v.
Una aproximació anterior a la condició social dels diputats locals, elaborada a partir d'una mostra del 5/o dels
casos entre 1542 i 1695, a E. SERRA, "Diputats locals i participació...', pp. 261-262.
ACA, Generalitat, Lletres trameses, 795, f. 86v; 798, f. 43; 800, ff. 21v i 89v-90v; i Deliberacions, 145, f. 68; , 148,
ff- 637-638.
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(1585) i lluità per assegurar per als seus diputats locals la presidència de la celebració, protestant si
cal
com ara a Perpinyà el 1597— davant el protector i els confrares de Sant Jordi.

Quadre 22. Els grups socials i l'ofici de diputat local (1524-1602)
(en percentatge sobre el total)

B 1566-1602
D 1524-1566

Mercaders

10

15

20

25

Els consistoris generals controlaren d'aprop la gestió dels diputats locals, sense admetre
interferències externes, com ara la de l'administració militar a terres araneses (1562): quan el
collidor es valgué de l'actuació de l'alcaid reial de Castell-lleó per actuar contra el diputat local, el
consistori respongué censurant-lo durament, "perquè si lo députât local no fa lo que deu, nosaltres
hi provehirem". Certament, el consistori es serví d'altres oficials de la col·lecta per investigar
les possibles irregularitats dels diputats locals, com ara quan encarregà a l'assessor ordinari lleidatà
(1571) que informés en carta closa "de qualsevol excessos y delictes perpertrats en son offici".
En aquestes condicions, a ningú no pot extranyar que els diputats locals aspiressin a formar els
seus consistoris amb oficials de confiança i, si era possible, nomenats per ells mateixos. El 1563,

El consistori decideix no pagar les cent lliures anuals acostumades als confraries de Perpinyà per això com durant
els darrers anys aquells han insistit a "no donar-li lo primer loc en les festes" (ACA, Generalitat, Lletres trameses, 801.
f.ins 155; i 813, ff. 245v-246).
L'any següent, en canvi, el collidor es trobava empresonat "per lo capità de la Vall" (ACA, Generalitat, Lletres
trameses.
meses, 779, f. 104; i Deliberacions, 135, s.f.).
109
Producte de tal expedient, el diputat local fou suspès mesos després. El 1572 trobem un cas semblant a Camprodon,
on el consistori encarrega una investigació secreta al collidor d'Olot sobre "alguns crims y delictes en son offici [^'
diputat local] fent compositions" (ACA, Generalitat, Deliberacions, 138, f. 615; i 139, f. 913v; i Lletres trameses, 7«8'
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per exemple, el diputat local de Vilafranca del Penedès discutí el nomenament del seu assessor
ordinari fet a Barcelona, oposant un altre candidat. La resposta del consistori fou fulminant: "fem
molt gran maravella que vos vullau preferir les vostres provisions a les nostres".
El repartiment competència! entre els diputats generals i locals suscità al llarg del període
moments de contínua disputa, especialment pel que feia a la gestió de l'atorgament de les llicències
de propi ús. En termes generals, els diputats locals aspiraven a disposar d'àmplies facultats en
matèria de regulació de les activitats productives a la seva demarcació, poders que Barcelona
pretenia igualment retenir. Així, per exemple, la tardor del 1569, uns i altres toparen per
l'actuació del diputat local gironí, qui havia atorgat llicència com a peller a tots els sastres que li'n
demanaven, contrariant la voluntat dels arrendataris de la bolla local. Pel que feia al propi ús, el
consistori barceloní s'esforçà al llarg de tot el període per definir ben bé el concepte i garantir la
limitació dels abusos a través d'una densa normativa. L'estiu del 1572, envià una circular a totes
les diputacions locals en la qual es fixà aquell únicament per a aquells diners i productes que
"hauran mester los per qui passen y caminen, segons lo camí que faran, y no més", restant-ne
explícitament exclosos els mercaders. Es determinà aleshores que les llicències de propi ús
atorgades haurien d'anotar-se en un llibre que cada sis mesos els diputats locals haurien d'entregar
als sobrecollidors.
Les instruccions per a la visita de la Sobrecol·lecta de Llevant del 1578 denunciaren els abusos
sobre l'atorgament de propi ús per part dels diputats locals: en endavant, només podrien atorgar
llicències a través d'una pòlissa dirigida als collidors encarregats d'expedir-la, els quals les
guardarien enfilades i les entregarien a Barcelona. A finals del 1582 el consistori envià una nova
circular denunciant l'abús dels diputats locals a l'hora d'atorgar propi ús de moneda per quantitats
no permeses. S'establí aleshores que les pòlisses atorgades pels diputats locals haurien de fer
constar el beneficiari, amb menció del seu estament o condició, el destí, si anava sol o acompanyat
i de quantes persones, la quantitat de moneda transportada i la data d'emissió. Els collidors del lloc
haurien de despatxar el corresponent albarà de sortida, posant el colp i senyal del General a les
peces en qüestió. En sortir del país, finalment, els collidors de frontera recollirien les pòlisses per
entregar-les al receptor de la seva Diputació local per terces i aquells les entregarien als
sobrecollidors.

La responsabilitat inspectora i judicial dels diputats locals
Els diputats locals gaudien de jurisdicció per regular les relacions entre els arrendataris dels drets de
la bolla de la seva demarcació i els particulars productors i comercial itzadors. El consistori
barceloní solucionà un plet a Camprodon entre uns i altres (1576) a través del nomenament pel
diputat local d'una comissió encarregada d'estimar els "draps vervins y pentinats que se hauran de
"° ACA, Generalitat, Lletres trameses, 784, f.15. Els diputats locals nomenen encara amb majo,-freqüència mosquetes i
guardes extraordinàries, com ara a Tremp (1582) i, en tot cas, es veuren forçats a fer-ho en cas de defunc.o dels titulars
(Wem, 798, f. 159; i V 245, s.f.).
m ACA, Generalitat, Lletres trameses, 787, ff. 22v i 27; i Deliberacions, 140, f. 17.
ACA, Generalitat, Lletres trameses, 794, f. 133; i Deliberacions, 147, ff. 337v-340v.
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bollar per propi ús y lo dret de aquell façau sie pagat a dit arrendador segons dita estima". Els
diputats locals eren obligats igualment a fer periòdicament una "passa" per la seva demarcació a fi
de conèixer l'estat de la recaptació. Aquestes visites de la col·lecta es feien especialment en
aquelles diputacions locals de notable extensió i feble presència del General —i forta oposició antifiscal—, com ara el Pallars. El 1562 el diputat local de Tremp descobrí personalment nombrosos
fraus "axí de bestiars an trets per portar en Aragó, com llanes en Fransa", i gairebé vint anys
114
després, demanà al consistori barceloní autorització per a una nova visita.
En aquest cas i en
molts altres, el consistori barceloní requerí un estudi acurat dels dispendis generats per aquestes
visites, especialment per la important despesa en personal d'escorta que exigien. Fins i tot en
casos més concrets els diputats locals foren obligats a organitzar petits exèrcits en persecució de
poderosos fraudants, com ara a Manresa (1572), on el diputat local gastà quaranta lliures en
l'organització de la persecució de més de seixanta gascons, o a Sant Quirze de Besora (1576), on el
diputat local de Vic hi acudí amb 50 soldats en persecució d'un frau a instàncies dels arrendataris de
115
la bolla.
A la jurisdicció dels diputats locals es presentaven en primer lloc les acusacions de frau contra els
drets de la bolla aportades pels arrendataris contra les quals els diputats locals no sempre actuaven
amb la celeritat desitjada. De fet, moltes de les queixes arribades a Barcelona sobre el regiment dels
diputats locals procedien dels arrendataris, i eren a l'origen de dures reconvencions del consistori
als seus delegats territorials per la seva manca d'aplicació en les causes contra els fraudants, com
ara a Perpinyà (1561 i 1563) o Camprodon, Pallars i Tortosa (1567), només en el curs d'uns pocs
anys. Les vistes sobre aquells fraus havien de celebrar-se a les Cases locals del General, presidides
pels diputats locals i sense demorar la promulgació de sentència fora de raó.
El cert és que a
algunes diputacions locals sembla haver-se produït un col·lapse dels tribunals a causa de
l'acumulació de procediments en marxa, principalment com a conseqüència de l'esmentada manca
de dedicació a l'ofici dels ministres del General. El 1564, per exemple, el diputat local de Perpinyà
rebé l'ordre de declarar tots els fraus pendents de la seva demarcació en el termini de dos mesos,8
. .
i'
així com de assistir puntualment tots els dijous per fer consistori en companyia del seu assessor.
Els processos de major importància eren remesos a Barcelona pels diputats locals, un cop acabada
la corresponent enquesta i amb tots els elements de judici recollits, per tal que els diputats i oïdors
fessin sentència en un termini de quatre mesos, en aplicació del capítol 29 de les Corts del

Un cas gairebé idèntic suscitat a Puigcerdà el 1560 havia acabat amb l'encàrrec del consistori barceloní al diputat
local que fes justícia "escoltades totes dues parts" (ACA, Generalitat, Lletres trameses, 778, ff. 80v-81; i 792, f. 175).
ACA, Generalitat, Lletres trameses, 779, f. 85v.
115
,
En el cas de Vic el consistori amenaçà "que si gastos excessius haureu fets, seran a vostre càrrech" (ACA
Generalitat, Lletres trameses, 792, ff. 159 i 181; 798, ff. 7v i 39v; i Deliberacions, 139, f. 1134).
116
•
A Vilafranca de Conflent es denuncia el fet que la suma de les condemnes per fraus del General durant tot el trienni
eS
1575 no resulten suficients ni per pagar la meitat del salari del diputat local (36 lliures) (ACA, Generalitat, Lletr
trameses, 779, f. 43v; 780, f. 105; 785, ff. 25v i 34; i 795, 34v).
El diputat local de Castelló d'Empúires hagué d'explicar el 1579 per què retenia de feia més de dos anys algú"5
teixits sense haver declarat encara aquell cas (ACA, Generalitat, Lletres trameses, 790, f. 78; i 795, f. 244v).
118
ACA, Generalitat, Lletres trameses, 782, ff. 6 i 92v. Una queixa semblant es produeix el 1567 contra el diputat
de Puigcerdà, qui ha acumulat a la Casa local una enorme quantitat de roba i objectes pendents de declaració sobre frat)
(ídem, 784, f. 126v). Segons sembla, els diputats locals negociaven amb els productes incautáis sense posar-los
del receptor, en contra del que havia estat explícitament ordenat pel capítol 34 del 1534 (ídem, 781, f. 98).
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1533. Així mateix, el consistori barceloní rebia les apel·lacions a les sentències menors dels
diputats locals, apel·lacions que podien realitzar-se fins i tot abans de la primera sentència,
paral·litzant les gestions del tribunal de la diputació local, com veiem en el cas d'una apel·lació a
Barcelona per part de la confraria de paraires de Sant Joan de les Abadesses (1563). L'excessiu
nombre de sentències dels consistoris de les diputacions locals revocades a Barcelona provocà
aquell mateix any les protestes de l'oïdor reial, per qui constituïen un evident descrèdit del General,
i desmotivaven els mosquetes en la persecució dels fraus "pus veuen els absolen quasi tots".
Sovint s'exhaurien els quatre mesos sense resposta per part del consistori barceloní i aleshores
s'entenia refrendada la primera sentència. Tot i això, molts diputats locals tendien a desentendre's
de la seva execució un cop traspassat l'afer a Barcelona, fet contra el qual el consistori trameté
una circular el 1572.
Els consistoris de les diputacions locals dictaren condemnes que anaren del bandejament a la mort,
passant pels assots i el rem a les galeres. S'acceptà, com ara el 1566 en el cas del collidor de
Bellver, la commutació de condemnes d'assots i galeres per una composició de 300 lliures i quatre
anys d'exili del Principat i Comtats. Les jurisdiccions ordinàries eren les encarregades d'aplicar,
normalment al lloc mateix del delicte, les penes decretades pel consistori de la diputació local,
sobretot les més habituals d'assots i bandeig, que comportaven l'escarni d'un "passatge" públic i
dos anys d'exili. En molts casos, especialment en aquells que requerien sentències més greus, els
tribunals locals consultaren els assessors ordinaris o el consistori a Barcelona.
La lentitud dels
processos judicials féu que molts dels delinqüents a l'espera de sentències romanguessin
empresonats durant llarguíssimes temporades (dos anys, per exemple, en el cas de dos gascons a
Perpinyà el 1579). Els més pobres eren considerats "franchs de tots càrrechs y despeses" i la
Diputació assumí el cost de la seva alimentació, normalment a les presons reials de les ciutats caps
de col·lecta.
Algunes de les condemnes resulten d'una duresa desproporcionada —tal vegada perquè es
barrejaven amb altres afers, dels quals no ens ha pervingut notícia—, com en el cas de dos
tortosins jutjats entre 1595 i 1596. Gaspar Bolló era blanquer a la capital de l'Ebre i mosquete del
General i juntament amb Miquel Llorens havien deixat passar prop d'Ulldecona quatre porcs i cinc
lliures sense manifestar al General a canvi de repartir-se quinze lliures. Descobert el frau, el diputat
local de Tortosa condemnà Bolló a privació i inhabilitació perpètua per als oficis del General, a
assots i al rem a les galeres reials per temps de deu anys. Llorens, per la seva banda, fou condemnat
a assots i rem per cinc anys. El procurador fiscal de la col·lecta els portà fins a Ulldecona i els
entrega al veguer local a fi que els fos executada la primera part de la sentència, per la qual un
botxí vingut de Tortosa cobrà set lliures. En total, doncs, quinze anys de galeres per embotxacar-se
uy

120 CaPítols dels drets y altres..., ff. 106-106v.
Davant la impossibilitat de cobrar la part corresponent dels fraus sentenciats i condemnats, les guardes preferien
aleshores composar els fraudants per assegurar-se uns ingressos adequats a la seva dedicació (ACA, Generalitat, Lletres
trameses, 779, f. 51; i Deliberacions, 134, s.f.).
122 ACA> Generaiitat, Lletres trameses, 788, ff. 78v-79v; i Deliberacions, 135, s.f.
Així en el cas de la condemna a aplicar a Josep Llopis (1576) "per ésser-se ingerit guarda del General y ab aquex
nom ficte haver comesos molts delictes", per qui es demana inhabilitació perpètua per als oficis del General -y que la
"arga detentió d'ell feta en la presó li sie per pena, junctament ab desterro de Cathalunya" (ACA, Generalitat, Lletres
trameses, 792, ff. 226v)
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quinze lliures. Si tenim dubtes sobre l'efectiu embarcament de Bolló i Llorens, si sabem, en
canvi, que Guillem Darda, "ingerit" guarda del General, patí durant vuit mesos a les presons reials
de Girona, assotat féu "la passada per la ciutat" i finalment fou embarcat a Palamós per complir
124
tres anys de condemna a galeres.
Les molt comunes sentències al rem dictades pels consistoris locals serviren no només per
engruixir les galeres reials sinó també per les que eren propietat d'alguns grans nobles del país.
Menys freqüents, però no pas desconegudes, foren les condemnes a mort promulgades pels
consistoris locals. En el cas de Domenges Ferran (1571-1572), insert en l'obscura problemàtica de
les lluites de bàndols cerdanes. Tot i la intervenció de Barcelona, la seva condemna a mort emanà
de la cort de la diputació local cerdana i fou executada pel veguer reial a Puigcerdà —penjat
públicament l'acusat—, després que hagués estat custodiat a la Casa del General a la vila durant les
seves darreres hores. Cinc anys després, fou igualment sentenciat a mort i executat Magí Soquer,
de Castelló de Farfanya. Tal pena fou aplicada en tots els casos coneguts als acusats d'haver
126
atemptat contra els oficials del General en l'exercici de les seves funcions.

Els oficis jurídics de les Diputacions locals:
assessors ordinaris, i advocats i procuradors fiscals
Els assessors ordinaris i advocats fiscals actuaven com a consellers dels diputats locals i els assistien
en tots els actes jurídics de les diputacions locals com a tribunals territorials de l'administració del
General —tal vegada a excepció de les col·lectes de Berga i Montblanc, on no tenim documentada
l'existència de cap dels dos oficis durant la segona meitat del Cinccents.
L'assessor actuava
sobretot com a expert jurídic en els processos instruïts contra els fraudants dels drets del General,
així com en les execucions en béns dels deutors dels arrendaments de la bolla, gestionant en mes
d'una ocasió —com ara en el cas del castell, lloc i terme de la Morana la primavera del 1587—
l'arrendament dels fruits executats als deutors. Tradicionalment, en aquelles demarcacions on no
existien assessors, els diputats locals tendien a recórrer a l'assessorament de diversos juristes del
lloc; un cop establerts aquells, però, els consistoris insistiren en l'exclusivitat d'aquelles funcions
128
per part dels assessors locals ordinaris, com ara en el cas de Vilafranca de Conflent el 1560.

Un any després de la sentència Bolló i Llorens continuaven a les presons reials de Tortosa sense haver estat
entregáis a les galeres (ACA, Generalitat, V 245, s.f.).
124
ACA, Generalitat, Deliberacions, 146, f. 499v; 147, f. 128; i 148, f. 580.
Encara en algun cas l'edat de l'acusat portarà a reduir la durada de la sentència definitiva al rem, com ara la d''
francès Joan Vidalets, de cinquanta anys d'edat, acusat de posseir motllos per fabricar ploms falsos, a qui s'escurça de
deu a set anys, un període en qualsevol cas ben difícil de superar amb vida (ACA, Generalitat, Lletres trameses, 791, '•
201 v; 797, f. 123v; i Deliberacions, 150, ff. 467v-470).
ACA, Generalitat, Lletres trameses, 788, ff. 24v i 30; Deliberacions, 140, f. 23; 141, f. 575v; i 144, f. 572v; i 0°^
II, p. 366.
A tall de comparació, el batlle general disposava de lloctinents amb tribunals patrimonials propis repartits per totes
les vegueries del país i les reformes de la Batllia del 1587-1589 potenciaren la seva actuació. A la pràctica, però, el f et
que —a diferència de la Diputació del General— totes les rendes i drets fossin administrades indirectament (a trav¿s
d'arrendament, delegació o comissaria!) impedí que el seu desenvolupament fos comparable al de l'estructu ra
territorial de la Diputació (B. HERNÁNDEZ, Aproximación a las estructuras..., pp. 56-57).
ACA, Generalitat, Deliberacions, 150, f. 730v; i Lletres trameses, 778, f. 22.
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Habitualment, però, el problema no era el de consultar amb juristes aliens a la Diputació, sinó ben
al contrari, el de la manca d'aquells a determinades zones del país, les més allunyades dels
principals centres polítics. Les Diputacions locals de la Vall d'Aran i Pallars optaren per compartir
un sol assessor i encara el 1581 hagueren de recórrer als serveis d'un simple batxiller en lleis a fi
d'evitar una vacant a l'ofíci. A finals de segle, el Consell de Camprodon lamentà la mateixa
mancança: "alguns sine o sis anys ha, per no haver en dita vila persona idónea per a regir dit offici
de assessor, fonc donat dit càrrech a micer Francesch Pasqual, en la vila de Olot domiciliat".
Davant la graduació d'un misser a la vila, misser Bernat Folcrà, el Consell demanà ràpidament la
recuperació de l'ofici per a Camprodon. El 1581, si més no, la situació havia estat encara més
complexa, atès que aleshores l'assessor del diputat local no residia ni a Camprodon ni a Olot, sinó
a Girona. Davant les protestes d'uns i altres el consistori optà finalment per nomenar aleshores un
129
batxiller en lleis de la capital de col·lecta.
Al pas del creixement dels ingressos de la Diputació, els salaris dels assessors locals augmentaren
molt considerablement el darrer terç del XVI. Es tractà també, però, del reflex d'una major
valoració de la feina jurídica per part de la institució. A mitjans dels seixanta, els nivells retributius
eren baixos, a l'entorn de les cinc lliures anuals, en alguns casos s'obligava els titulars —com ara a
l'assessor de la Vall d'Aran i Pallars— a percebre el salari a Barcelona, amb les consegüents
despeses afegides, i a certes Diputacions locals —com ara a Tarragona— sabem que no havien
estat revisats a l'alça en gairebé quaranta anys.
En aquest sentit, la dècada dels setanta del
Cinccents es pot considerar com la de consolidació retributiva de l'ofici. Pel cap baix, els salaris es
multplicaren per tres entre 1572 i 1579 fins a situar-se en una mitjana d'unes quinze lliures anuals,
encara que no sempre els receptors locals disposessin de prou ingressos com per pagar-los amb
puntualitat, fet que obligà de vegades el consistori barceloní a fer-ho a la capital, com ara en el cas
de la Seu d'Urgell el 1585.'3' Els consistoris dels anys setanta, per tant, preferiren fixar un salari
estable pels serveis dels diputats locals, a fi d'evitar que aquells exiguissin pagues i averies a les
parts instants. No mancaren, però, assessors disposats a intentar mantenir rajant les dues fonts
d'ingressos, com ara misser Francesc Bernich, assessor de Vilafranca del Penedès (1576), qui es
negà a expedir les causes d'aquells particulars renitents a pagar.
Una altra font de problemes de
la qual ja hem parlat fou la compatibilitat d'aquestes assessories amb el servei jurídic a altres
institucions amb les quals la Diputació mantenia freqüents contenciosos.
Com en el cas esmentat de misser Lluís de Peguera, resident a Barcelona però alhora assessor de la
diputació local de Manresa (1576) —al qual el consistori exigí la tria entre una i altra cosa—,
sembla que les assessories locals eren ocupades bàsicament per joves juristes que les abandonaven
en consolidar la seva carrera jurídica. Només en alguns casos, els seus titulars lluitaren per defensar
!a seva naturalesa vitalícia, com ara misser Cristòfol Salmuri, assessor de la Diputació local
cerdana, qui des del seu sindicat aconseguí la confirmació pels braços durant les Corts del 1563129

Un any després, el 1582, el consistori nomenà nou assessor a Conflent per haver abandonat l'ofici l'últim titular
qui, a més, feia molts anys que residia no només fora de la capital, sinó també de la col·lecta (ACA, Generalitat, Lletres
trameses, 798, f. 7v; Deliberacions, 147, f. 178v; i V 246, s.f.).
131 ACA, Generalitat, Lletres trameses, 783, f. 167; i AHCB, Consell de Cent, Corts, XVI-71, f. 147.
132 ACA, Generalitat, Deliberacions, 141, ff. 407v i 644; i 149, f. 157.
EI consistori li recordà que "tenint com teniu salari ordinari del General per vostre càrrech de assessor, no podeu
haver altra paga ni haveria" (ACA, Generalitat, Lletres trameses, 793, f. 210).
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1564 "de sa vida, ab los salaris exhigidors, conforme a les generals Constitutions".
Pel mateix
motiu, no trobem dinasties de juristes que patrimonialitzin l'ofici: només els Mascaró a Vilafranca
del Penedès i els Soler a Perpinyà semblen repetir, encara que sense successió directa en l'ofici, al
llarg de la segona meitat del segle XVI.
La formidable expansió de l'altre ofici jurídic local, el d'advocat fiscal de les corts dels diputats
locals, demostra encara de forma més precisa el pes creixent dels juristes en l'estructura territorial
del General, com a conseqüència indirecta de l'increment dels intercanvis. És també durant els
anys setanta quan l'ofici, present únicament a la Casa de la Diputació a Barcelona, començà a
extrendre's fora de la capital, a través de la seva creació a Perpinyà (1571), Puigcerdà i Tortosa
134
(1573) i Girona, Lleida i Tarragona (1578). Si a principis de la dècada els salaris es situaven en
torn de les deu lliures, en acabar-la eren per damunt de les vint a Perpinyà, Tarragona i Tortosa.
El seu personal mostra unes característiques prou semblants al de les assessories ordinàries i com en
aquelles no trobem exemples de patrimonialització dels oficis (amb només un cas de repetició a
favor dels Simó de Tortosa). Les seves funcions eren les de veure, reconèixer i apuntar tots els
processos 5 altres escriptures, actes i negocis relatius a la diputació local, amb la finalitat d'advocar
i aconsellar sobre ells el diputat local. S'encarregava igualment d'evitar la comissió de fraus i de fer
executar els detectats "bé y lealment". En el cas de Perpinyà el 1571 es decidí que cobrés el
mateix salari i gaudís d'idèntica dignitat cerimonial a la de l'assessor ordinari local. En designar
l'oficial tortosí s'especificà a més que el nomenament hauria de recaure en "doctor o juriste de
bona fama, conscièntia e doctrina". Els qui acceptessin el càrrec haurien de estar disposats a acudir
a qualsevol hora, "dexats tots altres affers y negocis", a fi de "entendre, treballar, rahonar y
satisfer de paraula o en scrits en tots actes, fets, negocis y causes tocants a la dita deputatió local
[...], y tenir particular compte que les causes que allí són y seran, ab diligèntia, mitgençant justícia
sien decidides, sentenciades y declarades y exequutades". El consistori obligà a la residència al lloc
de l'ofici, així com al respecte al principi d'incompatibilitat amb els oficis reials locals.
Un altre ofici de l'administració territorial de la Diputació en situació de clara expansió al darrer
terç del Cinccents fou el de procurador fiscal. Abans del 1562 sabem amb seguretat que els únics
existents al país eren el que formava part del consistori del diputat local de Perpinyà i un altre
oficial que exercia simultàniament l'ofici a les col·lectes de la Seu d'Urgell i Castellbò. Abans de les
restrictives Corts del 1585, en canvi, la Diputació comptava amb nou procuradors estables a les
més importants capitals de col·lecta: Tortosa (creat el 1574), Cervera i Girona (1576), Tarragona
(1577), Lleida (1578) i Puigcerdà i Vilafranca del Penedès (1584). Els augments salarials aplicats
portaren el procurador fiscal perpinyanenc, per exemple, de la percepció anual de dotze lliures e'
1572 a les 23 del 1584, encara amb augments més espectaculars com el del cerverí, que passà de
tres lliures l'any de la seva creació a setze en arribar les Corts de Montsó. Les seves funcions foren
les d'acusar, denunciar, sol·licitar i instar les causes i negocis criminals i civils del General portats
davant del diputat local, i per tant la seva creació pot interpretar-se com un signe de l'augment

'" AHCB, Consell de Cent, Corts, XVI-71, ff. 110v-l 11.
134
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L'ofici d'advocat fiscal a l'administració central barcelonina havia estat creat el 1560ÍV FERRO OD cit D 284).
ACA, Generalitat, Deliberacions, 138, f. 674; 140, f. 278; i Lletres trameses, 790, f. 129.
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d'aquesta mena de procediments per part de les diputacions locals.
Com a coneixedors dels
procediments administratius i judicials, la majoria d'aquests procuradors fiscals pertanyien al món
notarial. Més d'un 57% dels procuradors que reberen la seva provisió entre 1562 i 1598 eren
notaris i causídics, professions ben properes a l'exercici del dret. Els menestrals representaven
prop d'una quarta part: hi trobem teixidors de llana, matalassers, sastres o assaonadors. La
presència de ciutadans honrats o mercaders entre els procuradors, en canvi, fou molt escadussera, i
encara la dels pagesos, del tot inexistent.

Els oficis de servei al consistori de les Diputacions locals:
escrivans, trompetes i corredors, i porters
Si notaris i causídics representaven més de la meitat dels procuradors fiscals, evidentment, gaudien
en exclusiva de les escrivanies de les diputacions locals. Al llarg del darrer terç del Cinccents només
es creà la notaria corresponent a la demarcació de Castellbò (1579), atès que totes les altres
diputacions local en disposaven ja de les seves respectives. La principal transformació es produí,
en canvi, en la fórmula retributiva d'aquells oficis. Si el 1572 només l'escrivania perpinyanenca
gaudia d'un salari estable de vint lliures, el 1584 totes en disposaven. Només entre 1578 i 1581
onze escrivanies locals passaren a gaudir de remuneracions regulars. En començar les Corts del
1585 els escrivans més ben retribuïts eren els de Tortosa, amb 42 lliures anuals, i el de Perpinyà,
y
amb 40, encara que la major part dels notaris de les col·lectes mitjanes gaudien d'un salari de'deu
lliures anuals. A diferència del que succeí en el cas dels oficis jurídics, sembla que els notaris
conservaren paral·lelament els ingressos procedents de les parts: la primavera del 1574 es disposà
que en els processos que derivessin en absolució el notari seria satisfet a través dels comptes
presentats a Barcelona, mentre en cas de contrari, seria pagat per les parts condemnades.
Almenys a cinc d'aquestes escrivanies detectem una situació de control familiar de l'ofici amb
successions de pares a fills: els Pellicer a Perpinyà (1573), els Porta a Cervera (1577), els Francolí
a Camprodon (1586), els Montanyès a Tortosa i els Xammar a Vilafranca del Penedès (1598). La
possessió d'aquelles escrivanies els assegurà el gaudiment en exclusiva de tots els actes de la
Diputació del General, com recordà el consistori el 1573 en censurar l'actuació del diputat local de
Castelló d'Empúries, qui havia admès la recepció d'apel·lacions i lletres inhibitorios a través
1 1C

d'altres notaris de la vila.
Formaven també part del consistori de les diputacions locals els anomenats corredors o trompetes
del General. L'ofici existia únicament, a les principals ciutats i viles caps de col·lecta. Al llarg del
darrer terç del Cinccents, fora de la capital barcelonina —on la Diputació comptava amb una
plantilla de tres corredors—, només semblen haver exercit aquests trompetes a Balaguer,
6
ACA, Generalitat, Deliberacions, 142, f. 822. A Cervera, s'hi afegien altres comeses no tan elevadescom ara les de
"posar les taules y cadires, y fer altres serveys acostumats als receptor y credencer dels çafrans que qu.scun any per lo
General són en dita vila de Cervera" (Ídem, 150, f. 558).

us ACA> Generalitat, Deliberacions, 141, f. 704v.
ACA, Generalitat, Lletres trameses, 790, f. 114v. Els escrivans locals havien igualment d'~e^;se de^
conservació de la documentació, dels processos originals i els actes prim.tms de la d.pu ^'° '°^a1' em^ als
Particulars únicament "còpia auctèntica de aquells, pagat y satisfet que sie de sos salaris y drets (¡dem, 798, t. 120).
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Tarragona, Girona, Cervera, Perpinyà i Lleida. La capital del Segrià constituïa un cas especial atès
que contemplà la creació de fins a tres corredors al servei del General durant aquells anys (dos el
1574 i un tercer el 1586). En tots els casos es tractà de ministres sense salari fix i sembla que
s'ocupaven de les execució o venda a l'encant públic de béns diversos a instància del General,
cobrant "de los emolumentos o salaris que com a corredor haurà de haver e li pertanyeran del que
encantará".
Finalment, l'ofici de porter ordinari existia només plenament institucionalitzat al Palau de la
Diputació a Barcelona, on servien tres persones de forma estable, i a la Casa del General de
Perpinyà, on residia un altre porter, creat el 1575, amb un salari anual de només sis lliures. Els
porters barcelonins, en canvi, disposaven d'un important salari de cent lliures que el 1578 fou
140
encara augmentat en deu més. Els porters tingueren com a primera obligació la de mantenir els
immobles de la Diputació en bones condicions de neteja i habitabilitat.
Sabem, a més, que els
tres porters ordinaris disposaven d'habitacions per residir-hi de forma permanent i ocupar-se de la
seguretat i el control de l'edifici. Representaven la imatge externa de la institució, fet pel qual el
seu abillament resultava prou important: des del 1566 el consistori decidí que cada any rebrien 25
lliures a fi d'estrenar cada any per Sant Jordi "sengles cotes de xamallot o de tafatà dobble de color
morada".

La consolidació de la xarxa d'oficials recaptadors: la creació de noves taules
Més enllà dels oficis consistorials de les diputacions locals, encarregats de les funcions de govern,
representació i justícia a les seves demarcacions, existia una complexa xarxa d'oficials encarregada
de la recaptació dels drets del General, autèntica —encara que no única— raó d'ésser de la
institució. Aquesta estructura encarregada de drenar els impostos vers les principals ciutats i viles
del país i en últim terme portar-los a Barcelona, experimentà una notable densificado al llarg del
període que ens ocupa, més en el nombre d'oficials al seu servei, que no pas en el de viles amb
presència de la Diputació, prou implantada ja a mitjans del Cinccents (quadre 23). Els consistoris
del període es plantejaren la creació de nous collidors i taules locals en funció de consideracions
d'ordre econòmic relacionades amb la producció o els intercanvis. Quan la primavera del 1561,
per exemple, discutiren l'oportunitat de crear una nova taula a Ciutadilla, valoraren la importància
del fet que comptava amb una fira notable "y per no haver-hi taula del General ne resulta i-n ve
gran dany al dit General". Moltes vegades, la creació d'aquestes noves taules —com ara a Cardós el
139

ACA, Generalitat, Deliberacions, 141, f. 741; 142, f. 910; i 144, f. 439v.
Notícies esparses ens parlen de l'existència de porters al servei del General a Tarragona (1594) i Puigcerdà (
on el diputat local demana a Barcelona la creació d'un porter estable per a la presentació d'íntimes, manaments i He'reS
resultants dels fraus i altres causes davant el diputat local, a fi de no haver de recórrer als serveis accidentals dels
porters reials (ACA, Generalitat, Lletres trameses, 795, ff. 132-133: j v 244, s.f.).
A finals del 1562 un dels porters barcelonins fou designat per ocupar-se "de la scombra y de la gàbia dels
de la Casa de Diputació" (ACA, Generalitat, Deliberacions, 134, f. 309v).
Calia no quedar enrera respecte a la ciutat de Barcelona, "aliènent y considerant que los magnífichs consellers [-1
han vestits los seus verguers per lo stiu de cotas de xamallot vermell" (ACA, Generalitat, Deliberacions, 135, f. 358).
En el cas d'Aragó sobre les negociacions entre el Consell municipal i la Diputació per a la creació d'una nova taula
a vila d Alquezar el 1584, vegeu ADZ, Registro de actos comunes de la Diputación del Reino, 23, 189v-190.
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1582— no respongué a la iniciativa del consistori, sinó a reclamacions arribades dels mateixos
productors, delerosos d'evitar al màxim la incomoditat de desplaçar-se a taules més o menys
llunyanes. Altres —com ara la decisió de creació de la taula de Begur, el 1587, una vila de seixanta
cases "junctes", els habitants de la qual fins aleshores eren obligats a anar a Pals, "una legüa
144
luny"—, la decisió es prengué en analitzar els informes rebuts d'un visitador.

Quadre 23. Taules dels drets del General creades entre 1561 i 1587
26/3/1561
2/3/1564
4/3/1564
4/3/1564
4/3/1564
8/8/1573
29/5/1987
31/7/1587

Ciutadilla
Bagà
Alcover
Poboleda
Anglesola
Pobla de Segur, la
Begur
Vendrell, el

En tot cas, com ara al Vendrell (1587), la seva creació manifestà la capacitat de la Diputació per
adaptar-se a les noves necessitats del creixement de la producció i els intercanvis de la segona
meitat del Cinccents. A la vila penedesenca s'esperava fiscalitzar així de forma més adequada les
exportacions de productes agraris des del litoral de la vila, "per quant la vila del Vendrell, en la
col·lecta de Vilafranca del Penedès, és cerca lo mar, aont se embarcan blats, civades, olis y altres
. .
145
provisions y mercaderies que ixen de aquelles parts de Penedès". Alguns centres foren sotmesos
a una mena de prova, com ara la Pobla de Segur, on la creació de la taula dels drets del General el
1573 seguí a l'èxit comprovat en el funcionament d'una tenalla instal·lada a la vila poc abans pels
arrendataris de la bolla. Per això, algunes noves taules foren sotmeses a observació per al
consistori que uns mesos després de la seva posada en marxa plantejà la conveniència de la seva
continuïtat, com ara en el cas de la taula d'Argelers, definitivament suprimida en comprovar que la
146
proximitat de les taules de Cotlliure (mitja llegua) i Elna (una) la converteixen en "danyosa".

La consolidació de la xarxa d'oficials recaptadors:
la multiplicació dels colliders, credencers, guardes ordinàries, receptors i duaners
La transformació més notable en l'estructura fiscal de la Diputació no es produí, però, com hem
dit, a través de la creació de noves taules, sinó de l'extraordinari augment del nombre de collidors

144

La població passà dels 45 focs enregistrats al fogatge del 1553 als 80 del cens del bisbat de Girona de 1598 (J.
CLARA, Op. cit., p. 80).
|w ACA, Generalitat, Deliberacions, 134, s.f.; i 150, f. 903; i Lletres trameses, 798, f. 154.
A canvi, el consistori deliberà la creació d'una guarda ordinària a la vila, "perquè mire y guarde de los dits drets, el
salari de la qual seria pagat a Cotlliure (ACA, Generalitat, Deliberacions, 135, t. 44Uv).
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al seu servei. Així, la major part de les taules passaren d'ésser regides per un únic collidor a dos
oficials, els quals alternaven les seves funcions i havien de controlar-se mútuament. La creacic
d'aquest segon ofici a Vielha el 1564 ens aporta l'explicació del procés. El consistori justificà la
transformació d'un únic ofici de collidor local en dos de collidors, credencers i guardes ordinàries,
en la importància de la taula i en el fet que un collidor "asóles poria més fàcilment defraudar los
drets del dit General, aturant-se los dinés dels desempatxos dels drets del General, y no continuanl
[als llibres de control corresponents] sinó lo que le apparia". Així, durant una terca un d'ells seria
collidor i l'altre credencer i guarda, per intercanviar els papers durant el següent. A més cap dels
148
dos podria exercir l'ofici si no era en presència de l'altre. La prova aranesa —implantada també
a taules com ara Puigcerdà i Perpinyà— tingué èxit, atès que el mateix consistori decidí dos dies
abans d'acabar el trienni, el mateix desdoblament de l'ofici a 33 caps de col·lecta i taules locals
149
marítimes i de frontera, fixant a més un salari de dos sous per lliura dels drets recaptats. La
causa adduïda per aquesta importantíssima expansió fou l'esgarrifador resultat de les enquestes
preses contra molts taulers solitaris en les quals havien restat patents "los molts y notabbles fraus
se cometen [...], máxime de les de la frontera de terra y marítima, hont se fan més sovint y
notables despatxos".
Les funcions d'aquests collidors, credencers i guardes ordinàries en el cas de les taules de bolla de la
col·lecta de Barcelona ens són conegudes gràcies a les provisions de nomenament del nostre
període. A finals del 1564, per exemple, el consistori desdoblà l'ofici de collidor de la bolla a
Sabadell, tal i com havia estat fet prèviament a les taules de Caldes de Montbui, Granollers i
Terrassa, justificant-ho en el fet que "se fa més roba y draps obligada a pagar los drets de la dita
bolla que en ningunes de les dites altres viles". Els dos oficials sabadellencs cobrarien vint lliures i el
nou nomenat tindria com a principal obligació la d'anotar en un llibre totes les mercaderies
bollades, fent constar venedor i comprador, tir de les peces i quantitat percebuda pel General
Mentre el credencer hauria d'anotar aquest assentament el receptor s'ocuparia de posar la bolla de
plom i segell de cera a la mercaderia en qüestió. El receptor hauria de portar a més la comptabilité

L.M. SÁNCHEZ ARAGONÉS parla de l'existència d'uns 200 collidors a la Diputació aragonesa de mitjans del XV
(Cortes, Monarquía y ciudades en Aragón, durante el reinado de Alfonso el Magnánimo (1416-1458), Institució"
Fernando el Católico, Saragossa, 1994, p. 328).
ACA, Generalitat, Deliberacions, 135, f. 172. Per a la Diputació aragonesa, les funcions paral·leles dels guardes ha"
estat fixades el 1446-1450 com a comeses de policia, correu i compra de material, "es decir, todo aquello que exige
abandonar la tabla, que es lo que no puede hacer el collidor'" (L.M. SÁNCHEZ ARAGONÉS, Op. cit., pp. 330-331)
Sobre les obligacions dels "tablajeros" del fisc reial navarrès, vegeu C. BARTOLOMÉ, "Las Tablas de Navarra...", P
155.
149
.
Concretament, a Àger, Alfarràs, Amposta, Artesa de Segre, Balaguer, Batea, Bellver de Cerdanya, Besalú, Blan»
Cambrils, Canet de Rosselló, Cervera, Cotlliure, Cubells, Estagell, Girona, Illa, Lloret, Millars, Òrrit, Palamós, Prada d«
Conflent, Puigbalador, Reus, Roses, Salses, Sant Feliu de Guíxols, la Selva del Camp, Sitges, Tarragona, Ulldecona
Valls i Vilaller. A més, a la col·lecta de Barcelona, aquesta parella d'oficials hauria d encarregar-se de l'exacció delí
drets de la bolla, en els casos d'altres vuit llocs: Cardedeu, Mataró, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Sant Boi d«
Llobregat, Sant Celoni, Sant Feliu de Codines i Santa Maria de Palautordera (ACA, Generalitat, Deliberacions, 135, '
434).
150
Les ordinacions sobre el General aprovades per les Corts del 1481 havien fixat —a través del jurament al qual «re'
obligats abans de començar a exercir l'ofici— les funcions (prou semblants en la seva mecànica de treball) d£'i
collidors dels drets de la bolla i segell de cera (109) i dels dels drets d'entrades i eixides (49): en el cas dels segon*
s'especificà entre altres coses l'obligació d'apuntament dels despatxos de mercaderies al llibre de l'ofici, rebut <»'
Barcelona, amb especificació dels pesos i mesures en cada cas; durant els deu dies posteriors al final de cada terca i
quadrimestre, enllestir els llibres i disposar dels diners recaptats durant el període; i guarda en condicions de segureta!
"lo ferro ab que donen lo colp en los albarans" evitant-ne l'entrega a tercers (Capítols dels drets y altres,.., ff. 25-3'v '
Slv-54).
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dels diners rebuts, la qual hauria d'ésser contrastada amb els llibres del credencer. Els dos oficials
actuarien sempre conjuntament —en cas contrari, rebrien la censura del consistori, com ara en el
cas d'un dels collidors de Calella (1569)— i un d'ells seria l'encarregat de guardar al seu domicili
encunys, tenalles i llibres dins un armari amb dos claus, cada una de les quals es deixaria en
possessió dels dos collidors. Com hem dit, l'objectiu de mutu control resultava evident i per aquest
motiu alguns dels vells collidors acceptaren no sense oposició l'arribada dels seus col·legues, com
ara a Millars, on el nou collidor, credencer i guarda ordinària dels drets del General trigà cinc anys a
poder prendre possessió de l'ofici, acompanyat del diputat local de Perpinyà.
Aquests collidors, credencers i guardes ordinàries eren obligats a actuar a la casa del General allí on
existia o bé a les pròpies botigues per a la recepció de les mercaderies (probablement, amb el
mateix horari dels collidors, és a dir, tres hores al matí i altres tres a la tarda), evitant qualsevol
desplaçament a casa de tercers —"en los ostals ni altra part"— "perquè no estigua en mà dels
mercaders fraudar los drets del General". Com és lògic, els era prohibit mantenir les seves
activitats productives o de venda de mercaderies durant el regiment de l'ofici, fos a les primers
feines del treball tèxtil —el 1596, per exemple, el consistori censurarà el collidor de Terrassa Pere
Vehils per "fer lo offici de parayre en sa pròpria casa públicament, tenint en ella cardedors"— fos
als processos d'acabat: el 1575, els diputats i oïdors concediren deu dies de marge a dos guardes
153
ordinàries per tal que abandonessin bé l'ofici, bé la seva dedicació professional com a sastres.
L'incompliment d'aquesta incompatibilitat sembla haver estat important: el 1590, quan el
visitador de la Sobrecol·lecta de Ponent suspengué el collidor dels drets del General a Lleida pel fet
de tenir "botiga de draps y vendre aquells a tall, allí junt la Casa General", l'afectat afirmà que mai
H havia estat discutit el dret a mantenir-la oberta.
Encara allí on el volum de contractació o el pas de mercaderies així ho justificaven els consistoris
optaren per la creació d'un tercer ofici estable de fiscalització, sota el nom de guarda ordinària.
Fou, per exemple, el cas de Palamós (1574), en el qual el consistori ponderà la importància del
port de la vila en el tràfic de mercaderies, robes i objectes obligats al pagament dels drets del
General i de la bolla, incrementat especialment durant els anys anteriors. El seguiment d'aquests
nomenaments té la virtut de posar de relleu els centres comercials en creixement durant el nostre
període, com ara, per exemple, el cas de Cambrils (1575), que segueix els passos de Palamós pocs
mesos després. A aquelles poblacions on un edifici estable propietat del General hostatjava les
15)

ACA, Generalitat, Deliberacions, 135, ff. 206-207; i Lletres trameses, 786, f. 106; i 788, f. 17.
Certs llocs i conjuntures exigien una dedicació gairebé completa a l'ofici, com ara en el cas de les guardes
ordinàries Joan Perles i Bernat Comes a la col·lecta de Balaguer (1575) (ACA, Generalitat, Deliberacions, 142, f. 1087).
ACA, Generalitat, Deliberacions 143, f. 70v; i Lletres trameses, Lletres trameses, 783, f. 95; 784, f. 49; i 813, f.
165. El capítol 83/1481 especificava que no podien tenir drap a tall, ni part en botiga alguna a la ciutat, vila o lloc on
fossin guardes o collidors, ni usar d'ofici de paraire, ni encomanar les empremptes o tenalles a drapers, paraires,
botiguers ni sastres de confiança (Capítols dels drets y altres..., ff. 41v-42).
155 ACA, Generalitat, Visites del General, 150, f. 616v.
"Allí va molt augmentant lo comerci de dites coses". La Diputació sabé adaptar-se a aquests canvis i decidí que hi
residís una guarda ordinària amb funcions d'inspecció a tota la col·lecta, cobrant una quarta part dels fraus denunciats
{ACA, Generalitat, Deliberacions, 141, f. 672v).
Probablement, gràcies a les informacions trameses a Barcelona pels collidors, credencers i guardes ordinàries
cambrilencs, segons els quals al port de la vila existia una frenètica activitat de càrrega i descarrega de moltes y
d'verses lanes, robes, mercaderies, vitualles y coses que entren en lo present Principat e ixen fora de aquell, per lo gran
commerci que de poc temps ensà més que abans de aquelles alli se té, y que dit commerct cada die va "Ementan!
(ACA, Generalitat, Deliberacions, 142, f. 884). La tardor del 1577 idèntic motiu porta a crear una guarda ordinaria per
152
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feines de control dels seus oficials, la Diputació proveí igualment la figura de duaner. A Palamós,
port expansiu, la Diputació havia optat per suprimir l'ofici arran de la cremadissa de l'edifici per
part dels pirates nordafricans, però el 1575 la duana fou recuperada i dos anys després es nomenà
duaner, amb un salari anual de tres lliures i la comesa de guardar les claus de l'immble, obrir i
tancar-lo, i controlar la seguretat de les robes i mercaderies amagatzemades, "les quals en ninguna
altra part se pugan descarregar y posar sinó en dita duana".
La majoria dels duaners, però,
treballaven a les viles i ciutats caps de col·lecta, normalment, a través de la fusió del seu ofici amb
els de collidor, credencer i guarda ordinària, com en el cas de Cervera, Lleida i Girona (1575). Se'ls
dotà de les mateixes funcions de vetlla per la seguretat de les mercaderies, robes i altres objectes
Ï SR
dipositats a les noves Cases locals, motiu pel qual havien de residir-hi amb les famílies.
Els anomenats receptors eren els oficials encarregats de centralitzar la recaptació dels drets del
General a les seves col·lectes. A les més grans l'ofici fou desdoblat, restant un receptor a la ciutat i
un altre —els anomenats receptors de les taules foranes— ocupat de visitar les viles i ciutats de la
demarcació a fi de recollir els llibres i diners corresponents, amb les mateixes resistències a sortir
de les ciutats caps de col·lecta que ja hem detectat en el cas dels sobrecollidors. A Girona, el
consistori deliberà (1573) que un receptor i aplegador dels llibres i diners dels drets del General
159
dediqués deu dies de cada terça a visitar les disset taules de la col·lecta.
Finalment, els oficis
inferiors recaptadors amb salari estable eren els anomenats taulers o collidors en el cas dels drets
d'entrades i eixides i bolladors en el dels drets de la bolla (a València, els anomenats taulegers). En
la majoria de les taules no sotmeses al desdoblament decretat el 1566, l'ofici es trobà lligat al de
guarda ordinària —aquest, al seu torn, aparegué en solitari únicament a les taules més importants
160
del país, on resulta equivalent al de portaler o s'encarregà del control d'espais proclius al frau.

L'origen social i les condicions de treball dels oficials recaptadors
L'extracció social i les principals problemàtiques dels oficis de receptor, collidor, credencer,
guardes ordinàries i duaner foren prou semblants i per aquest motiu en farem tractament conjunt.
D'alguns elements, a més, s'ha parlat abastament en presentar les característiques generals dels
tal de fiscalitzar l'augment del tràfic comercial a un tercer punt clau marítim del país, el port de l'Ampolla (/*m'
Lletres trameses, 794, f. 43). C. MARISTANY afirma que les contínues falconades dels pirates nordafricans a la costa
tarragonina i l'existència de nombrosos aiguamolls, deixaren Cambrils com a principal centre demogràfic i economic
costaner entre Tarragona i Tortosa (Senyoria i població al Camp..., p. 75).
El duaner s'encarregaria igualment de portar l'anomenat llibre de manifest de les mercaderies (ACA, Generalitat
Deliberacions, 144, ff. 459-460).
Com els porters barcelonins es determinar que haguessin de "fer escombrar y tenir netes les botigues de aquel'3
hahont se faran los exercicis de dit General, y també lo loc del consistori que lo députât local allí tendra" (ACA,
Generalitat, Deliberacions, 142, ff. I128-1128v). Semblants condicions de cura dels locals de la institució —i e" e's
mateixos termes— seran fixades per al duaner de Perpinyà en augmentar el seu salari de cinquanta a seixanta
anuals (1575) (ídem, f. 1097).
Amb un salari anual de divuit lliures i cinc lliures i cinc sous per cada dia que anés fora de la ciutat de Girona
Generalitat, Lletres trameses, 790, f. 52v). A la Vall d'Aran i el Pallars existeix un sol receptor que es troba en
dificultats per cobrar dels collidors i es veu en l'obligació de deixar a Aran un porter encarregat de compel·lir-los al
pagament (1575) (Ídem, Lletres trameses, 791, f. lOOv).
A principis del 1583 el consistori atorga a una nova guarda ordinària a Tarragona la funció de guardar "la ciutat,
platja o port de mar de aquella", a una altra a Tortosa, la de custodir els ports dels Alfacs i l'Ampolla "y a la boca del riu
de Tortosa", i a una tercera la de la "vila, platja, terme i territori de Mataró" (ACA, Generalitat, Deliberacions, 148, "•
420-420V i 787v).
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oficis del General i per això ens centrarem en aquelles que els són més propis. Així, a l'origen del
regiment d'aquells oficis trobem el nomenament, teòricament reservat en tots els casos —i aquest
és probablement un dels elements que féu més temptadors els càrrecs de diputat i oïdor— al
consistori general. A la pràctica, però, diversos testimonis fan pensar que, si més no, un nombre
important dels colliders no reberen la seva provisió des de la capital.
Encara molts més no
acudien a Barcelona per tal de jurar l'ofici davant el consistori de diputats i oïdors i donar les
fermances legals necessàries, acte que s'acostumava a celebrar a través de procuradors,
162
comunament menestrals propers al beneficiat que residien a la capital.
El salari dels colliders i guardes ordinàries oscil·là entre els dos i els tres sous per lliura despatxada,
depenent del volum de treball que comportés la seva destinació (dos a Argelers el 1562 o tres a
Sant Celoni el 1575). Les Corts del 1585 fixaren a la baixa aquesta remuneració en els dos sous,
tret d'aquells casos on els collidors rebessin prèviament "salari cert". La visita del 1590, però,
demostrà que molts collidors es feien pagar quantitats superiors, a base d'adulterar els comptes
presentats als sobrecollidors i diputats locals. La retribució proporcional a les mercaderies
gestionades convertia la major part de les taules en un ofici molt poc atractiu. Aquell mateix any,
les impressions del visitador de la Sobrecol·lecta de Ponent eren ben aclaridores: el tauler
d'Alcarràs es negava a acudir a Lleida per ésser examinat, al·legant que no comptava amb cap
vicari en el seu ofici, "y que tant se stimava que li llevassen dit offíci com si lo y dexaven, per lo
poch profit que-n rebia". Deu dies després, el sobrecollidor trobà tant o més desganat el collidor de
Bellpuig d'Urgell, qui afirmà no disposar de provisió de nomenament ni llibres, "que ell havia molt
temps tenia ganes de deixar-lo, per ço que no tenia res de salari, sinó dos sous per lliura del que
feya, y que no li valia deu reals l'any".
A la pràctica, molts collidors es procuraren ingressos alternatius, principalment a través del
control dels anomenats albarans de guia i de remesa que els negociants havien de portar amb les
seves mercaderies, pels quals diversos testimonis dels anys seixanta ens informen que molts taulers
es feien pagar entre dos i sis diners, tot i les explícites instruccions contràries de Barcelona.
Algunes guardes ordinàries lleidatanes foren censurades la tardor del 1575 en fer pagar
indegudament "per les cauquilles que posen en les càrregues de les robes y mercaderies que per allí
passen, y altrament composen qui les porten". També collidors i guardes atorgaven mercaderies en
propi ús sense coneixement dels diputats locals o les extenien més enllà del que havia estat acordat
per aquells, aprofitant després per fer-se pagar aquests favors. Una altra font d'aprofitament dels
oficis alternativa als salaris consistí a eludir la declaració dels fraus capturats: a la diputació local de
Camprodon (1565), per exemple, els collidors i guardes oblidaren intencionadament fer-los arribar
al receptor de la col·lecta, qui per constitucions era obligat a rebré'ls davant el diputat local i
portar-ne relació. No mancaren tampoc composicions irregulars per altres conceptes, com ara les
" El 1590, els visitadors de la Sobrecol·lecta de Ponent descobriran que molts dels collidors no disposaven de
Provisions en regla i que fins i tot el tauler de Balaguer, cap de col·lecta, exercia l'ofici d'ença del 1582, mercès a un
simple nomenament del diputat local (ACA, Generalitat, Visites del General, 12, f. 12v). Aquest descontrol fac.litava a
alguns, com ara a Corbera de Rosselló (1579) fer-se passar per collidors i despatxar albarans fraudulents (ídem,
Deliberacions, 145, f. 247), una pràctica que ha estat igualment detectada en casos de falsos familiars del 5>ant Otici
(f-M. BLÁZQUEZ, Op. cit., pp. 125-126).
En el cas de les guardes ordinàries, però, sembla que l'obligació de presentar caucions: havia de; complimentar-se no
a Barcelona sinó davant el corresponent diputat local (ACA, Generalitat, Deliberacions, 139, f. 808; i 141, t. 5¿4).
ACÁ, Generalitat, Visites del General, 8, f. 139; i 12, ff. 11 i 13v.
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detectades a Valls (1598) a càrrec d'un dels colliders, credencers i guardes ordinàries, contra els
traginers i altres que acudien a despatxar les seves mercaderies "prenent y composant aquells, no
volent-los may despatchar fins a tant li donen alguna cosa per tinta", a més de no anotar molts
pagaments rebuts als llibres corresponents.
Els collidors de les grans taules del país, en canvi, gaudien de salaris importants, no lligats al gruix
de la negociació a les seves taules. En el cas de Girona el pas del cobrament de dos sous per lliura
del drets ingressats a un salari anual de 30 lliures es produí el 1575, a canvi d'una ampliació del seu
horari a la Casa local. Dos anys abans, en canvi, el consistori acordà un salari de 90 lliures per als
dos collidors perpinyanencs "ahont, per ser frontera de França y la més principal taula de
Cathalunya après de la de Barcelona, se offerexen contínuament molts grans treballs y fadigues".
Al llarg del nostre període, els consistoris no es limitaren a aplicar pujades salarials mecàniques,
sinó que valoraren amb detall l'adequació del salari a la importància de taula: així, per exemple, en
el cas d'Amposta (1574), s'aprofità una vacant en l'ofici de collidor per reduir el salari de 36 a 20
lliures, perquè "antigament era molt lo comerci, tracte y pas de dita vila, lo qual ara no és tant per
causa d'ésser midat lo pas y trànsit de la gent per lo peril dels moros y altrament".
Els casos de desídia en l'exercici de l'ofici eren considerables. El consistori general de diputats i
oïdors acostumà a censurar al llarg del nostre període sobretot casos de manca de residència al lloc
de la taula —com ara a Tremp el 1594—, de poca cura dels llibres de registre portat al dia cada
terça —"sinó [recrimina el consistori al collidor de Malgrat de Mar el 1562] que u continuau en
papers volants, y may cloheu ninguna terça"— i de fer exempcions irregulars de determinats
productes, com ara a Prada de Conflent (1582), on els collidors deixaven de gravar la sal, ferro,
mena i altres mercaderies subjectes als drets d'entrades i eixides. A més, però, alguns oficials
mostraren una incapacitat evident per a l'exercici de les seves comeses: el taulers de Guimerà i
Algerri, per exemple, acabaren reconeixent-se analfabets durant l'examen al qual foren sotmesos
per un visitador el 1600, encara que el primer es justificà afirmant que "quant ell ha de fer alguna
165
cosa en dit offici ya trobe qui lo y scriu".
Les investigacions sobre la incapacitat o les malifetes dels collidors foren encarregades sovint a
persones independents amb prestigi local. Rectors, com ara el de Falset l'estiu del 1583, reberen
l'encàrrec d'informar-se sobre el comportament del collidor de la vila. La Diputació no rebutjà la
col·laboració puntual dels batlles locals —en el cas del Pont de Suert (1561), el consistori
encarregà al batlle local que custodiés els llibres i encunys del General fins a l'arribada d'un nou
collidor— o de les justícies baronals: l'alcaid del castell de Torà rebé l'encàrrec el 1582 &
custodiar una guarda ordinària del General "per delictes comesos en son offici".
Els consistoris
del nostre període no dubtaren a portar fins a les darreres conseqüències l'exigència &
responsabilitats contra aquells collidors que no donessin compte satisfactori dels seus oficis. Sabem
de collidors portats a empresonar a Barcelona, com ara en el cas del de Camprodon (1571) '•

164
ACA, Generalitat, Deliberacions, 134, f. 415; 138, f. 599; 140, f. 277; 141, f. 614- i 142 f. 1144v i Llet'eS
trameses, 779, f. 114; 783, f. 34; 792, f. 93v; 801, ff. 64v-65v; i 814, f. 158.
165
ACA, Generalitat, Lletres trameses, 779, f. 155v; i 798, f. 150; V 244, s.f.; i Visites del General 15, f. 880; i 21. *
8111.
166
ACA, Generalitat, Deliberacions, 147, f. 187; 148, f. 514v; i Lletres trameses, 779, f. 24; i 800, f. 4v.
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encara amb major freqüència, suspesos en els seus oficis. El collidor dels drets del General a
Barcelona (1573) fou primer suspès i mesos després executat en béns i encantades les seves dos
cases del Born, arran d'un deute acumulat de cinc mil lliures.
Els deutes propis de l'ofici, però, no foren l'única causa de suspensió d'alguns colliders. N'hi ha
que derigiren o col·laboraren en la comesa de fraus d'importància, com ara el collidor de Vilaller
(1579) —acusat de treure a Aragó en frau 211 moltons— qui resistirà els comissaris tramesos per
a la seva captura des de Barcelona: "ab gent armada y coadunada, se féu fort en una torra ab animo
y propòsit de matar a dit commissari y altres qualsevol que-1 volguessen pendre". Els consistoris
insistiren sovint als diputats locals sobre la seva obligació de controlar les activitats dels collidors
de la seva demarcació. Pel que fa a la seva extracció social, els collidors, credencers i guardes
ordinàries foren reclutats sobretot entre els rengles dels mercaders, encara que trobem també un
nombre considerable de menestrals —principalment paraires (5%) i sabaters (3,4), calceters i
sastres (2,5) i botiguers de teles i draps (1,7)— i artistes, entre els quals cal destacar l'elevat
nombre de notaris (9,6%) i apotecaris i adroguers (3,0) (quadre 24). En conjunt, els estaments
privilegiats, militars, ciutadans i burgesos honrats, clergat i gaudints escassament representaven un
168
de cada deu nomenaments, mentre artistes, menestrals i pagesos arribaven gairebé a la meitat.

Quadre 24. Categoria social dels collidors, credencers i guardes ordinàries de la Diputació
(1561-1600)
Militars
Clergat
Ciutadans i burgesos honrats
Gaudints
Mercaders
Artistes
Menestrals
Pagesos

10
1,6
31 4,8
23 3,6
6 0,9
253 39,4
95 14,8
162 25,2
63 9,8

Total

643

100

Les característiques socials dels collidors, credencers i guardes extraordinàries es mantingueren
força estables al llarg de tot el període, encara que s'aprecia una reducció progressiva del pes del
clergat—del 6,4% el 1561-1578 a només un 2,4 entre 1578 i 1599—, així com un augment del
nombre de pagesos dedicats a l'ofici —d'un 7,6 a un 12,2 per als mateixos períodes. En conjunt, a
més, el pes de les quatre categories privilegiades abans esmentat anà en clar descens passant d'un
!2,8% a només un 7,4. Els grups amb major pes, mercaders, menestrals i artistes mantingueren
una presència enormement equilibrada al llarg dels dos períodes. D'altra banda, la presència dels
Privilegiats en aquells oficis fou relativament més important a les demarcacions corresponents a
167

k

'

l

L'any següent, el seu substitut serà igualment suspès i definitivament privat de l'ofici després que 'no ha girat to
que deu dins lo temps que era obligat y que és en gran mora de pagar lo que deu", acumulant un deute de dos mil
Ihures (ACA, Generalitat, Deliberacions, 138, f. 622; i 141, ff. 403, 474, 708 i 755v).
A tall comparatiu, sobre l'extracció social -bàsicament mercantil- dels administradors de les "tablas" navarreses,
v
egeu l'estudi de C. BARTOLOMÉ, "Las Tablas de Navarra...", pp. 154-155.
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les principals ciutats i viles del país (Tortosa, Lleida, Girona, Tarragona i Perpinyà), on arribaren
a representar un 15,4% dels nomenaments, gairebé el doble que a la resta del país. Diferències
encara menors, es comptabilitzen si analitzem l'extracció social dels colliders, credencers i guardes
ordinàries domiciliats a la capital de la col·lecta i els de la resta del territori. En aquest cas, els
privilegiats representen un 12,5% dels nomenaments a ciutat per un 9,4 a la resta de la col·lecta,
mentre a la resta dels oficis les diferències són pràcticament imperceptibles, a excepció del lògic
augment de pagesos entre els collidors al camp (16,8%) i de menetrals a les capitals de col·lecta
(29,0%).
Els titulars d'alguns oficis específics ens ofereixen un perfil molt particular i lògicament lligat a les
seves funcions. És el cas, per exemple, dels guardes dels portals, ofici típicament urbà en el qual els
menestrals dominaren abassagadorament amb més del 67,7% dels nomenaments, per només un
16,1% dels mercaders, un 9,7% dels artistes i un 6,5% dels pagesos. Tant aquests portalers, com els
collidors, credencers i guardes ordinàries desenvoluparen les seves activitats bàsicament a la seva
ciutat o vila. Només en un 12,6% dels casos trobem nomenaments per a destins diferents al de la
pròpia residència, encara que les diferències al respecte entre les col·lectes són molt marcades: la
major part de les demarcacions més perifèriques, importaren quantitats notables d'oficials, en
proporcions que sovint arriben a doblar la mitjana citada per a tot el país.

Les funcions de policia i els mosquetes o guardes extraordinàries del General
Finalment, a la base de l'administració territorial de la Diputació trobem els mosquetes o guardes
extraordinàries, que podríem qualificar com la policia de la Generalitat. A diferència dels collidors,
actuaven de forma itinerant pels carrers de les ciutats i viles i als camins, i en contrasta amb les
guardes ordinàries no disposaven d'un salari estable, sinó que eren remunerats amb l'entrega d'una
169
quarta part dels fraus que ells descobrissin i fossin definitivament condemnats.
Cal creure, pef
tant, que la seva activitat fiscalitzadora es situava fora de qualsevol control i suscitava abundants
protestes a nivell local, com ara la dels jurats de Móra d'Ebre (1566), decidits a enviar a Barcelona
170
I
un síndic que exposés les seves malifetes al consistori.
Diputats i oïdors insistiren en la
necessitat que els diputats locals s'esforcessin a controlar "compositions, lladronisis y maldats"
com ara les denunciades el mateix 1566 a Perpinyà, contra les quals els diputats locals havien
demostrat una censurable inacció "no obstant sien notòries a vós y a vostre assessor, no són

També els guardes dels drets de bolla eren obligats pel capítol 81/1481 a "fer cerca una vegada totes semanes, Per
los botiguers, sastres, costures, baxadors e altres qui graudar poguessen lo dret de la bolla, no però en jornades
sabudes, más variant aquelles". Encara a fi de facilitar les tasques d'inspecció a les botigues, el capítol 96/148'
prohibí als sastres tenir taullels amagats als seus obradors, "sinó en la porta o en part que palesament se pugue veure, e
que haja a tenir les portes ubertes, talment que sens difficultat los ministres del General puxen entrar en les dites cas»
per véurer o regonéxer di frau algú se comet al General en aquelles" (Capítols dels drets y altres..., ff. 40v-41 i 45V)D'altra banda, el capítol 5/1537 incentiva igualment les guardes ordinàries amb una recompensa de 50 sous per ^.
acusat i sentenciat, complementària al seu salari habitual (ídem, f. 112v). J.M. CASTILLO ha detectat l'existència —^
tot inviable a Catalunya— de certs pactes entre la Diputació i la Batllia general segons els quals els guardes eren
designats de comú acord entre els arrendataris de les dues institucions a fi que vetllessin per l'execució alhora de 1£S
Generalitats i els impostos reials ("El sistema tributario...", p. 112).
El consistori encarregà una investigació al diputat local de Tortosa perquè "rebuda y vista aquella pugam càstig^
les dites guardes dels mals tractes y sobreganes que fan a la gent (ACA, Generalitat, Lletres trameses, 783, f. 85v.
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castigades ny castigats". Però, quins són aquests excessos? Les notícies a la documentació de la
Diputació ens ofereixen tota mena d'exemples. En la majoria dels casos es tractava de
composicions alternatives al control, com en el cas de les guardes apostades als portals de Lleida
(1574) —dedicades no pas a la inspecció de les mercaderies ni al control de la forma en què han
estat despatxades, sinó a demanar "tres o quatre o més reals per strenes, y sens mirar res,
líberament, dexen passar tota cosa"— o a la col·lecta de Puigcerdà (1598), on es deixaven passar
totes les mercaderies sense declarar a canvi del pagament d'entre quatre i sis reals.
Les queixes arribades sovint a Barcelona, però, no només feien referència a la desviació dels
mosquetes en les seves obligacions, sinó a tota mena de delictes sota la cobertura de l'ofici, des de
la violació de la francesa "madó" Bertrana Pujol al camí entre Manresa i Montserrat (1560) al
robatori d'un altre francès, Joan Cantillat (1575), a qui dos guardes del General havien pres un
paquet de merceria correctament despatxat a Barcelona "y aturant-se lo més y millor que-ls
aparegué, li tornaren lo restant". Les autoritats del General tenien clar que no podien comptar
amb aquests oficials per a les operacions més delicades: el 1596 el consistori ordenà al diputat local
de Lleida que no participessin a les escortes de "persones principals y monedes" que entressin per
la frontera de ponent "per no ser desbalijades ses recamares y per a que sien posades en esta taula
del General". El descrèdit d'aquests oficials venia accentuat a més pel fet que molts lladres s'hi
feien passar per assaltar els caminants o demanar-los composicions. El 1565, els casos d'aquesta
mena de suplantacions semblaven multiplicar-se per tot el Rosselló "axí en lo Pont de Pedra de
dita vila, com en lo camí de Salses, y en altres partides de aqueixa vila y Deputació local de
Perpinyà, [els falsos guardes] roben o composen els caminants". D'entre tots els successos del
nostre període, el més sonat fou sens dubte el robatori del seguici del cardenal Granvela al seu pas
per Barcelona (1579): la Diputació aconseguí la captura de set persones —altres s'exiliaren— que
s'havien fet passar per guardes extraordinàries i havien robat i composat en nom del General,
entre la Creu Coberta i Sants "los de la companyia del senyor cardenal Granvela y altres que
„174
passaven .
A fi d'evitar tant les connivencies com les possibles topades, els consistoris de la Diputació
procurà evitar en la mesura del possible el contacte entre els oficials fiscalitzadors i els mercaders i
traginers fiscalitzats. Així, per exemple, a la Diputació local de Balaguer s'ordenà als guardes que
"ningú d'ells menge, y bega, y altrament estiga en companya de qualsevol traginers, ganadés,
marxants o altre genero o specie de caminants, passatges, tractants y negociants mercaderies, de
qualsevol sort o specie, en hostal o taverna alguna". Es decidí, a més, apartar-los del control de les
fires celebrades a les viles principals.'" La resposta habitual als excessos dels mosquetes foren les
i /1

m ACA- Generalitat, Lletres trameses, 783, f. 114.
A proposta dels mateixos mosquetes: "no us cal pagar, sinó donar-nos uns quants reals, que nosaltres vos dexarem
passar sens que pagueu dret algú" (ACA, Generalitat, Lletres trameses, 790, f. 151v; 801, f. 173v; i 815, f. 83).
174 ACA, Generalitat, Deliberacions, 134, f. 11; Lletres trameses, 778, f. 12; i 792, f. 9v.
ACA, Generalitat, Deliberacions, 135, f. 323; 139, f. 915v; 143, f. 402; 145, ff. 218v i 344; i Lletres trameses, 782,
f-5133; i 812, f. lOOv.
ACA, Generalitat, Lletres trameses, 802, f. 127. El diputat local de la Seu d'Urgell (1596) es queixarà d'aquestes
connexions, en referir-se a dos mosquetes al seu servei: "sis dies a que no-ls he vists y tmch per a mi que siran anats a
fer la quístia dels formatges en Andorra, perquè són molt amichs ab los andorrans, y de dits andorrans may pendran
nengun frau, y si tenen molta amistat ab tots los treginers de qualsevol part que sien, com poden fer be son oflici
(ídem, V 246, s.f.).
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constants i fulminants revocacions en l'ofici davant les queixes arribades a Barcelona. A més,
l'elevadíssim nombre dels problemes suscitats pels mosquetes portà els consistoris a realitzar
periòdicament revocacions generals, que trobem ja des del 1560, acompanyades de la prohibició
als diputats locals de proveir-ne de nous, sense el control de Barcelona. Els efectes d'aquesta
primera revocació no foren concloents i a principis del 1562 el consistori decretà una nova
revocació general de totes les guardes extraordinàries "per lo gran abús se és fet y per les grans
quexes ne venen als dits senyors députais". Noves revocacions generals es succeïren, si més no, el
1568 i 1575, a les quals seguiren vuit suspensions particulars entre 1576 i 1578 relacionades amb
altres vuit mosquetes que no complien amb les disposicions del consistori o els seus delegats
territorials. A partir del 1578, un dels primers actes dels consistoris entrants —abans o després de
la crida de publicació de la visita— fou la pertinent crida de revocació de tots els mosquetes
176
existents, repetida el 1581 i 1584.
Conscients de la situació, els consistoris del darrer terç del XVI molt rarament s'enfrontaren a les
177
jurisdiccions ordinàries, fossin reials o baronals, en defensa dels seus mosquetes. Al contrari, el
1585 el consistori general ordenà el diputat local de Tortosa que anés a Ulldecona per prendre dos
mosquetes de les presons del comanador, els confisqués i revoqués les provisions dels oficis, i els
restituís a mans d'aquell "per a que líberament los puga castigar de qualsevol delictes que en coses
178
no tocants al General hajan comes en los loes y tèrmens de sa jurisdictió". Els consistoris es
mostraren prou amatents a evitar que l'ofici es convertís en via de fugida habitual de les
jurisdiccions ordinàries, com ara en descobrir el 1576 que el diputat local tortosí havia nomenat un
mosquete per "traure'l de poder de procurador de Miravet". Tal fou la sensibilitat del consistori al
respecte, que sembla acceptar un tàcit dret dels barons a vetar els nomenaments dels seus vassalls,
com ara en el cas d'un pagès reusenc proposat 1pels
arrendataris de la bolla, rebutjat pel Capítol
. . 79
tarragoní i suspès immediatament pel consistori.
Els consistoris intentaren controlar d'alguna forma l'activitat dels mosquetes amb la imposició
d'un acte de jurament, sagrament i homenatge en començar el servei davant els diputats locals (un
acte que encara que sembla que havia de celebrar-se a Barcelona, a la pràctica era delegat pel
consistori). Després, els mosquetes havien d'actuar portant sempre al damunt la provisió de
180
.
nomenament, a fi de mostrar-la quan calgués.
A fi d'evitar-ne protestes, els consistoris
controlaven ocasionalment la nacionalitat dels titulars de l'ofici, encara que a la pràctica sembla
181
haver-hi un bon nombre de francesos. En alguns casos es procedí a la revocació de mosquetes
176
ACÁ, Generalitat, Deliberacions, 134, ff. 4 i 16v; 143, ff. lv-2; 145, f. 4v; 147, f. lOv; 149, f. 9; i Lletres trameses,
778, f. 30; i 785, ff. 50 i 62.
Fins i tot alguna revocació —no és pas l'únic cas—, com ara la del pagès de Samalús Joan Prats (1585), es
encarregada al batlle local: "que de part de ses senyories li intime dita revocatió y li prenga la provisió de son offic'> ;
la trámela a ses senyorias" (ACA, Generalitat, Deliberacions, 149, f. 113; i 150, f. 427).
AC A, Generalitat, Deliberacions, 149, f. 149 v.
179
ACA, Generalitat, Lletres trameses, 791, ff. 174v i 216v; i 792, f. 229.
180 _
...
. . . .
,40,
En cas de pèrdua o sostracció, els mosquetes havien de demanar-ne una altra (ACA, Generalitat, Deliberacions,
f. 150).
A finals del 1581 el consistori publicà una crida revocant les provisions concedides a estrangers "axí casats corn Jjf
casats", prohibint les atorgades als no naturals encara que fossin casats amb naturals o portin molts anys residint-"1'
Una carta posterior al diputat local lleidatà aclaria que la prohibició havia estat pensada pels guardes francesos, no Pa
pels aragonesos, que n'eren exclosos (ACA, Generalitat, Deliberacions, 147, f. 76; i Lletres trameses, 798, ff ^°
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per causa d'estrangeria: el 1600, per exemple, el visitador de les col·lectes frontereres del nord, no
dubtà a revocar tres mosquetes domiciliats a Canet de Rosselló, Castelló d'Empúries i Perpinyà
182
adduint que es tracta de francesos.
Per tal d'assegurar la responsabilitat en cas de frau, el
consistori obligà les guardes extraordinàries a donar fermances en el moment de la provisió o
davant el notari i diputat local de la seva demarcació, fent-les renunciar a qualsevol for particular
183
"sotmetent-se al for i jurisdicció de dits senyors diputats".
En cas de disposar de patrimoni
personal suficient, bastava amb obligar "lur persona y béns". Al llarg del darrer terç del Cinccents,
a més, els consistoris tendiren a anar restringint l'àrea d'actuació dels mosquetes —com a una altra
mesura de control—, passant de provisions per actuar a tot el país a altres limitades a una sola o
puntualment dos col·lectes.
Molts dels mosquetes eren nomenats a petició dels arrendataris dels drets de bolla de plom i segell
de cera. Encara que era en teoria el consistori barceloní l'encarregat d'aquests nomenaments, no
dubtà en ocasions a delegar els seus poders a mans dels diputats locals, com ara en el cas de
Perpinyà el 1562: el consistori barceloní havia esperat "si algú vendria per a que-1 provehissem en
guarda, y com fins vuy no y hage vengut ningú". Davant del fracàs havia acceptat finalment
delegar el nomenament de sis mosquetes al diputat local "compartint-las en los llochs que més
necessitat ne tingan y que més convinga al bé y útil del General, procurant en posar-hi persones de
t fid
bon nom y bona fama". Al llarg del 1563 els diputats locals reclamaren amb insistència aquesta
185
mena de llicències de nomenament, però el consistori es resistí tant com pogué.
No mancaren
els casos, com ara a Vic (1566) o Perpinyà (1570 i 1573), en què els diputats locals decidiren pel
seu compte donar curs a nomenaments sense informar Barcelona, fins al punt d'obligar el
consistori a declarar pública i solemnement nul·les totes les provisions "que qualsevol députais
! 86
locals, qui de açò no tenen poder, en qualsevol temps han presumit y presumen fer" (1575).
Semblant descontrol portà a l'existència de gairebé mig miler de mosquetes en actiu en arribar la
convocatòria de les Corts del 1585 (quadre 25). Les instruccions entregades aleshores als síndics
cerverins denunciaren els nomenaments en persones "infames y dejectades, y més ordinàriament
francesos y de stranya natió", alhora que demanaven que aquests "francesos, gascons, ni gavaixs,
ni de stranya natió [no] sien fets ni criats guardes del General, i que els catalans proveïts siguin
ï R7
persones "bones y legals". Com a conseqüència de la limitació del seu nombre durant les Corts,

182

ACA, Generalitat, Visites del General, 21, ff. 8093 i 8109v.
En molts casos, molts d'aquests mosquetes ofereixen com a fermances altres menestrals o pagesos residents a la
Pròpia universitat o la mateixa Barcelona, posant de manifest les relacions entre centre i perifèria del país. Vegeu com a
exemple ACA, Generalitat, Deliberacions, 134, f. 4; 150, f. 756v.
185 ACA> Generalitat, Deliberacions, 134, s.f.; i Lletres trameses, 779, f. 144v.
"Si hi haurà aquí alguna persona de qui lo General ne sie ben servit, venint assi [a Barcelona] o enviant sufficient
poder, y donant bones fermances, lo provehirem per una Deputació local tantsolament, com fins assi es observat
fACA, Generalitat, Lletres trameses, 781, f. 13).
Encara a finals del 1581 els porters enviats a la Diputació local de Perpinyà per tal publicar les crides de la visita i
la revocació dels mosquetes referiran al consistori l'existència de moltes guardes extraordinàries 'creats o cçnlirmats
Per députais locals" (ACA, Generalitat, Deliberacions, 143, f. 47v; i Lletres trameses, 784, f. lOv; 7S7, n. I I V - U U ,
2». f. 188v; i 798, f. 74).
AHCC, Memorials i instruccions de missatgeries, s.f.
183
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els consistoris posteriors aplicaren una política disciplinada de control, realitzant únicament nous
188
nomenaments després de la revocació d'alguna llicència vigent.
Però, quins eren els rengles socials en els quals eren reclutades les guardes extraordinàries? El miler
i mig de mosquetes actius al llarg del nostre període foren bàsicament pagesos (55,8%) i els
menestrals representaren un percentatge igualment elevat (40,0%), mentre els artistes i mercaders
dedicats a aquest ofici del General sumaren poc més de quatre de cada cent casos. La progressiva
implantació de la Diputació i el seu influx a les àrees rurals del país es traduí en una ampliació
progressiva d'aquest domini dels pagesos al llarg del nostre període: passaren de representar un
33,1% dels mosquetes durant el període 1560-1569 a un 60,9% entre els anys 1578-1587 el de
major expansió de l'ofici de guarda extraordinària. Com és lògic, el pes dels menestrals en l'ofici
seguí una tendència correlativament inversa.

Quadre 25. Nombre de mosquetes en actiu per triennis (1560-1599)
1560-1563
1563-1566
1566-1569
1569-1572
1572-1575
1575-1578
1578-1581

113
88
87
55
162
315
343

1581-1584
1584-1587
1587-1590
1590-1593
1593-1596
1596-1599

472
494
185
111
91
142

El repartiment entre aquests grups era diferent, doncs, en funció de la residència dels mosquetes,
repartits un terç a les capitals de col·lecta i la ciutat de Barcelona (32%) i dos terços a la resta de
les poblacions de les diputacions locals (68%). Dins el primer segment esmentat de població
urbana, el percentatge de mosquetes mercaders i artistes augmentà fins el 3,6 i el 3,4°/«
respectivament. Un 68% de les guardes extraordinàries domiciliades a Barcelona i les capitals de
col·lecta eren menestrals i un 24,3% pagesos. Fora d'aquest primer grup, a les àrees plenament
rurals i les poblacions que, encara que importants, no eren capitals de col·lecta, les proporcions
s'invertien i més del 70,7% dels mosquetes domiciliats treballaven com a pagesos, per un 26,5% &
menetrals. Encara podem conèixer prou millor els més de 600 mosquetes del període que
treballaven com a menestrals, bàsicament a les principals ciutats i viles del país, repartits en Ia
dedicació a 93 oficis (quadre 26). Gairebé la meitat d'aquests mosquetes menestra»
desenvolupaven oficis relacionats amb els draps i el cuiro (45,5%) —especialment, sabaters
(4,4%), paraires (2,8), teixidors de lli (2,2%) i de llana (1,4)—, repartits al seu torn a parts
entre els dedicats als processos d'acabat i a l'elaboració inicial d'aquells productes. Un de cada
mosquetes menestrals eren implicats en oficis relacionats amb la construcció, especialment
(1,6%) i mestres de cases (1,4). Però aquest repartiment de funcions en el treball dels draps i e l
cuiro variava de la mateixa forma que les dades abans esmentades si ens referim als mosquetó

Una limitació semblant del nombre de guardes dels drets trobem en el cas valencià: el 1603 el lloctinent decretà
via de pragmàtica ordenà que no excedissin de 84 els dedicats al control de les imposicions reials i de 120
encarregats dels tributs del Regne (J.M. CASTILLO, "El sistema tributario...", p. 113).
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menestrals d'origen urbà i als d'origen rural. Tant al camp com a la ciutat el percentatge de
mosquetes menestrals relacionats amb el vestit i el calçat es mantenia al voltant del 45,5% amb
una precissió gairebé absoluta (no era el cas dels dedicats a la construcció, els quals constituïen
només el 5,3% dels casos a les capitals de col·lecta i Barcelona, per un 15,1% a les zones rurals,
mentre els oficis dedicats al parament de la llar i la decoració representen un 11,5% a les zones
urbanes per només un 6,5% al camp). Mentre als caps de col·lecta i la capital del Principat els
treballadors en les fases d'acabat del vestit i el calçat representen un 57,8%, a la resta de les
universitats el percentatge es reduïa fins al 33,1%, predominant del tot, per tant, els oficis
relacionats amb l'elaboració.

Quadre 26. Dedicació professional dels mosquetes del General menestrals (1560-1599)
Nombre

%

Vestit i calçat
Construcció
Parament de la llar i decoració
Metal·lúrgia i armament
Alimentació
Porters i corredors
Pesca i navegació
Treballadors
Transports
Restauració
Botiguers
Altres

281
60
57
55
40
32
26
18
16
14
10
8

45,5
9,7
9,2
8,9
6,5
5,2
4,2
2,9
2,6
2,3
1,6
1,3

Total

617

100

Ofici

La majoria dels més de 1.500 mosquetes que serviren la Diputació al llarg del darrer terç del
Cinccents no repetiren dos triennis en l'ofici —s'aprecia una durada mitjana d'1,3 triennis per
cada guarda extraordinària—, produint-se per tant, una enorme rotació, fruit de la voluntat de
control del consistori a través de les crides generals de revocació publicades en iniciar-se els
triennis centrals del darrer terç del Cinccents. Al respecte, no s'aprecien diferències notables en la
durada a l'ofici en funció de la dedicació professional o l'origen geogràfic. Si de cas, podem
destacar la valoració dels mosquetes mariners, que arriben a una mitjana de dos triennis en l'ofici
—també els mosquetes dedicats als oficis del vestit i el calçat mostren una tendència superior a
repetir un segon trienni—, o la dels residents a la Vall d'Aran (2,3 triennis) i altres col·lectes
—com àrea la Seu d'Urgell, Camprodon, Castellbò o Tremp i Pallars— on la insuficient
implantació de la Diputació obligà segurament a atorgar un vot de confiança suplementari als
mosquetes en actiu (quadre 27). Aquest valor, per tant, pot considerar-se una mesura del grau de
penetració de la Diputació a nivell territorial o gairebé una mena d'índex de perillositat de l'ofici a
cadascun dels territoris.
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Quadre 27.
Durada mitjana (en triennis) del regiment dels mosquetes per col·lectes (1560-1599)
:
Vall d'Aran
Seu d'Urgell, la
Camprodon, Castellbò i Tremp i Pallars
Cervera, Lleida, Montblanc, Tàrrega i Vilafranca de Conflent i del Penedès
Catalunya
Barcelona, Castelló d'Empúries, Manresa, Perpinyà, Puigcerdà, Tortosa i Vic
Balaguer, Berga, Girona i Tarragona
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2,3
1,7
1,6
1,4
1,3
1,3
1,2

