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PROLEG

a majoria dels pobles tenen o han tingut institucions representatives, basades en sistemes
monàrquics, republicans, en consells de notables ... A Catalunya, a mitjan segle XIV, es va constituir la Diputació del General, representació dels tres estaments -reial, militar i eclesiàstic- reunits en corts. Aquesta representació es va anar consolidant com a institució i, malgrat les guerres
i els canvis de dinastia, va perdurar fins que Felip V la va anul·lar a través del decret de Nova Planta.
Malgrat la fractura que provocaren la força de les armes i els decrets repressius, la memòria històrica pervisqué en el poble i, el 1760 les ciutats de Barcelona, València, Palma i Saragossa, elevaren el primer Memorial de Greuges de l'època de la supressió de les nostres institucions. Durant el
segle XIX va anar aflorant, entre intel·lectuals i polítics, la nostàlgia per les antigues institucions
i el rebuig de l'estat centralitzador. Al llarg del segle es va anar forjant un sentiment, el de la Renaixença, que va quallar en una formulació política catalanista nova, que impregnà persones i entitats.
No va ser fins a les eleccions del 1901, però, que el catalanisme, ja polític, i allunyat de fórmules
romàntiques, va triomfar en unes eleccions a les corts espanyoles. Així es reprenia la tradició que
s'havia de plasmar en la Mancomunitat de Catalunya, modesta fórmula d'autogovern. Aquesta
entitat, promoguda i presidida per E. Prat de la Riba, dinamitzà la modernització del país, li donà
un alè nacional i obrí el camí de la futura Generalitat de Catalunya.
No hi ha dubte que aquesta consciència, les intervencions polítiques a Madrid o l'obtenció de
la Mancomunitat van ser fruit de l'esforç de molts catalans que, des de grups encara minoritaris,
volien recuperar amb una o altra fórmula les institucions històriques arrabassades per la força. La
voluntat d'un poble, que hauria pogut desaparèixer, i la indefallença d'alguns dels seus dirigents,
van arribar a crear un clima que, el 1918, va culminar amb la famosa campanya per l'autonomia de
Catalunya, plebiscitada pels ajuntaments mancomunats.
La Dictadura de Primo de Rivera, però, va suprimir la Mancomunitat i no va ser fins el 1931 que,
en plena eufòria pel canvi de règim, Catalunya va recuperar una forma d'autogovern: la Generalitat.
Novament per la força de les armes, després de la presa de Lleida el 1938, la Dictadura franquista va abolir el nostre Estatut. Van venir moltes dècades de lluita per aconseguir el restabliment
de la Generalitat de Catalunya, fet que tingué lloc al cap de quaranta anys -bé que de manera provisional- i, definitivament, el 1980.
Aquesta obra, Història de la Generalitat de Catalunya i dels seus Presidents, ha estat l'esforç d'un
grup d'historiadors que han aprofundit l'estudi sobre l'antiga Diputació del General i, enllaçant la
tradició de les èpoques passades amb la represa de la institució, han considerat que al llarg de set
segles la Generalitat ha tingut 126 presidents.
Hem d'agrair aquest treball històric tan rigorós, que no sols ens permet de fer-ne la cronologia,
sinó que ens aporta -fins allà on la documentació ho permet- estudis biogràfics de tots ells. Em
plau de felicitar-los pel servei que han fet a la cultura i a la història de Catalunya.

L

JORDI

PUJOL I SOLEY

President de la Generalitat de Catalunya
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PRESENTACIO
a fortalesa de les institucions polítiques és la mesura de la força política d'un poble. Totes les ins-

L titucions polítiques tenen una funció ordenadora de la societat. La Diputació del General, antece-

dent directe de la Generalitat moderna, s'encarregava, a l'inici, de la recaptació d'impostos. Però, com
a corporació pública, amplià la responsabilitat als àmbits polític, social i civil.
Ara bé, una institució pública és més que el que representa la seva funció estricta. Esdevé un punt
de referència de tots els ciutadans, i, per tant, un símbol del seu nexe humà. Encara més, la seva permanència en el temps, la seva durada històrica, simbolitza la Nació mateixa. Perquè el sentit històric
de la Nació és l'afany de projectar en el futur la nostra tasca de civilitat i la nostra capacitat de rebre
l'herència cultural, social, econòmica i cívica dels avantpassats.
La convicció i el sentiment de país es fonamenten en la continuïtat històrica de les nostres institucions polítiques i en la capacitat que té el país mateix de reformar-les, de canviar-les. Els talls històrics, les revolucions i els canvis institucionals formen part d'aquesta continuïtat, que és l'experiència
de viure en una comunitat que traspassa els límits temporals de l'existència humana.
Tanmateix, la història de Catalunya és especialment dura pel que fa a la continuïtat institucional: la ingerència forana que es concretà en la separació de la Catalunya del Nord el 1659 o la derrota
que sofrírem el 1714 són dos exemples ben significatius de les dificultats a què haguérem d'enfrontarnos per a la nostra supervivència com a poble. Cal recordar les paraules de Ferran Soldevila, citades
per Maurici Serrahima en l'obra Realitat de Catalunya (Barcelona 2002): "Potser sí que som un poble
destinat a viure a batzegades; potser sí, que aquell ideal esquemàtic -fer del nostre poble un poble normal- que un dia assenyalava com a simple ideal a proposar-nos no serà per a nosaltres sinó
un ideal apetible i mai no aconseguit. Però encara aquesta mena de vida inestable i contradictòria,
convulsionada o abatuda, a la qual no han mancat ni mancarien diades glorioses, rols capdavanters,
infantaments fecunds, fóra mil vegades preferible a la mort".
És per això, per fonamentar la línia de la nostra continuïtat històrica, que cal tenir presents els qui
han tingut l'honor i la responsabilitat de ser presidents de la Generalitat. Perquè al voltant d'aquesta
institució s'hi apleguen els símbols de la nostra identitat política: la nostra personalitat col· lectiva, la
del pacte entre poble i monarquia, la d'integració i coordinació d'estaments, la d'una experiència parlamentària ben arrelada, la de la continuïtat nacional enmig de la discussió dinàstica del compromís
de Casp, la de l'afany regeneracionista amb la introducció del mètode d'elecció per insaculació, etc.
El catalanisme modern no va posar un èmfasi especial en la reivindicació de les Constitucions catalanes. Mirava més les perspectives de futur econòmiques i culturals que la reivindicació del passat, si
exceptuem el Dret Civil català. La "República Catalana com a Estat integrant de la Federació Ibèrica",
proclamada pel president Macià el 14 d'abril de 1931, fou transmutada al cap de tres dies per la "Generalitat de Catalunya", amb el reconeixement del Govern republicà espanyol. Així anaren les coses: 217
anys després, la Generalitat revivia. I després de la Guerra Civil, mantinguda la dignitat nacional a l'exili, fou restablerta, a l'octubre del 1977 sota la presidència de Josep Tarradellas i continuada des del
març del 1980 per Jordi Pujol.
El present llibre reflecteix molt bé la llarga trajectòria històrica dels presidents de la Generalitat.
Ho fa acuradament, des del punt de vista històric, atès que, a la vegada, remarca que la permanència
històrica de la Generalitat ens encara a les nostres arrels més profundes, fa una crida a la consciència
nacional a apuntalar el futur de la nostra identitat, que no tenim garantida si no és amb l'esforç dels
mateixos catalans.
JOAN RIGOL l ROIG

President del Parlament de Catalunya
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PROPOSITS
I CONSIDERACIONS

a Diputació del General, la institució de govern més tradicional de Catalunya i coneguda de forma més comuna amb el nom de Generalitat, és de les més antigues que existeixen. Aparegué
i es consolidà en època medieval, visqué un període de creixement institucional durant l'edat
moderna i ha estat recuperada en època contemporània.
Al llarg de la seva història secular, des del 1359 fins al present, la Generalitat ha evolucionat
de forma diversa i complexa, en resposta als reptes i a les dificultats que plantejava cada moment
històric.
Aprofundir l'estudi de la institució al llarg del temps és endinsar-se en una història que es
remunta al període més gloriós del passat de Catalunya, quan el país era al centre geogràfic, polític, econòmic, cultural i militar del món conegut.
Els tres estaments de poder de la societat medieval -els tres braços: el Reial, el Militar i l'Eclesiàstic, que de forma general representaven el poble ras, la noblesa i l'església- adoptaren el
pactisme com a sistema d'entesa entre ells i amb el rei, sistema que es convertí en un tret específic definidor, clau en el nostre esdevenidor històric.
El representant o diputat del Braç Eclesiàstic, per la seva preeminença protocol-lària, i només
sota aquest concepte, presidia les reunions del conjunt de diputats i oïdors. Cal recordar que el consistori era col.legiat i que el terme de Presidència és un concepte contemporani.
Aquesta obra es basa en l'aprofundiment de la història de la Generalitat de Catalunya i dels
seus presidents, a partir de la recerca en la biografia dels seus diputats i oïdors, en la seva gestió,
en la seva obra de govern.
La Generalitat fou anul·lada per Felip V de Borbó, a partir del Decret de Nova Planta del 1716;
la institució fou anorreada per la força militar. Des d'aquest moment fins a la l'establiment de la
Mancomunitat, aconseguida per voluntat del poble de Catalunya el 1914, pervisqué una general
catalanitat en els sectors més amplis de la societat. Un sentiment col·lectiu de pertinença i de fidelitat a una història i una cultura comunes i uns valors simbòlics compartits per a encarar el present
i el futur del país: els conceptes que defineixen una nació.
En època contemporània, la Generalitat republicana del 1931 va ser fruit de la voluntat i força
politicosocial dels sectors populars catalans que esmicolaren un passat recent espanyol, basat en
un corrupte poder centralista i agrariolatifundista.
Des dels orígens de la Diputació del General, el 1359, amb Berenguer de Cruïlles, fins l'any
2003, amb Jordi Pujol, s'ha fet una acurada investigació de la biografia i l'obra de govern dels 126
presidents de la Generalitat que juraren el càrrec, l'ocuparen efectivament i n'exerciren funcions
executives. Persones procedents de tots els territoris del país, de banda i banda dels Pirineus.
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Aquest estudi ens obre la porta de bat a bat a visions inèdites de la nostra història i hi ofereix noves
interpretacions, fins ara poc o gens conegudes.
El criteri seguit ha estat el d'incloure una introducció a cada període, per a explicar de forma
més entenedora el moment, conjuntura o època històrica i les reformes o canvis en l'estructura o
funcionament de la institució. També, per a situar en èpoques d'acusada conflictivitat social i política o en temps de guerra una breu narració que ajudés a entendre els esdeveniments.
Es tracta d'una obra adreçada a tothom, elaborada a partir d'una recerca rigorosa que ha obert
nous camins per a conèixer el nostre passat, un estudi fet per notables historiadors i estudiosos
d'arreu del país. La base d'aquesta història ha estat l'anàlisi i la interpretació de pergamins, dietaris,
protocols, acords, correspondència, fonts eclesiàstiques i religioses, testaments, arxius, memòries,
patrimoni cultural divers, quadres, pintures, informes, oficis, estadístiques, premsa i bibliografia.
La col·lecció inclou el conjunt documental i gràfic més adequat i complet, com també uns annexos que han estat considerats d'interès: la relació de tots els presidents de la Generalitat de Catalunya; un glossari de termes d'època medieval i moderna per a ajudar el lector en la comprensió
d'oficis, càrrecs, títols o noms que avui dia no són comuns; una selecció bibliogràfica dividida en
els grans períodes històrics i que, per a l'època contemporània és específica per a cada capítol del
llibre i, finalment, l'índex que permetrà trobar els noms propis, la toponímia i els fets històrics que
hi són esmentats.
Tot plegat ha estat possible gràcies a la lucidesa de tot el grup editorial d'Enciclopèdia Catalana, que van creure, des del seu inici, en la viabilitat del projecte. He de destacar -a més de la confiança dipositada en mi en acceptar la proposta d'aquesta magna obra-la professionalitat, el rigor
i la voluntat de servei intel·lectual de Jesús Giralt, Director Editorial, i el de Josep Maria Ferrer,
Director de Grans Obres.
La tasca més constant de coordinació general ha estat a càrrec d'Anna Carbonell i el seu equip,
que han estat els responsables més directes de la qualitat d'aquesta obra.

JOSEP MARIA SOLÉ I SABATÉ

Doctor en Història Contemporània

ol

LA GÈNESI DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA:
DE LA CORT DE CERVERA A FERRAN 11

I359 - I5 18
Maria Teresa Ferrer i Mallol

Sant Jordi matant el
dr<lc, tront.::!l Of' 1';¡ltrlT

J. la capella de Sant
Jordi d.1 Palau de la
Generalitat,
AIH01il sa.dulI1Í,

'41 0 l'
MNAC
J.c.w.. J.Sf: .. M.M.

'ONI':
mTO:

LA GÈNESI DE
LA GENERALITAT
DE CATALUNYA:
DE LA CORT
DE CERVERA
A FERRAN 11

La Generalitat o, com era anomenada a l'edat mitjana, la Diputació del
General, fou una comissió amb poders delegats per les corts que nasqué
a mitjan segle XIV com a organisme temporal, es consolidà com a institució permanent al darrer quart del segle XIV i rebé una organització
definitiva el 1413 que la independitzà de les corts pel que fa a 1'elecció dels
diputats i al funcionament de la institució.
La Generalitat és una de les institucions històriques catalanes més
significatives i originals. Bé que es creà com a comissió econòmica, encarregada d'administrar el donatiu de les corts al rei, sense cap representant de la Corona, en algunes èpoques fou un poder paral.lel al del sobirà, que normalment hi col·laborava, però
que en ocasions s'hi enfrontà.
El nom inicial de la institució, Diputació del General, indicava que ostentava la representació de la totalitat de la societat catalana. Pere el Cerimoniós, a la Cort de Cervera del 1359, es referí al «general de Catalunya, ara congregat a la Cort que celebrem a la
vila de Cervera». Aquest general o generalitat del país representat a corts s'articulava en
tres braços: el Braç Eclesiàstic, el Braç Militar o Nobiliari i el Braç de les ciutats i viles
reials, anomenat Braç Reial. El Braç Eclesiàstic representava no solament l'estament
eclesiàstic sinó també totes les viles i llocs que pertanyien a l'Església catalana; el Braç
Militar representava els membres de l'alta i de la baixa noblesa i tots els llocs que posseïen, i el Braç Reial era format per les ciutats i viles sota jurisdicció reial directa. La
Diputació del General es basà també en aquest esquema d'organització.
EL PERÍODE DE FORMACIÓ
DE LA DIPUTACIÓ
DEL GENERAL

ls orígens de la Diputació del General han estat motiu de recerca i de discussió
entre els historiadors. L'any 1923, el professor Antonio de la Torre demostrà que
no es podia parlar de Diputació del General des de les Corts de Montsó del 1289, sinó
que calia esperar l'època de Pere el Cerimoniós. Assenyalà que, el 1289, el 1292, el
1300 i el 1323, les corts havien votat impostos que havien de ser recollits durant un
període de temps variable, i per a recaptar-los havien creat organismes delegats de les
mateixes corts, amb exclusió del poder reial. Però aquestes delegacions no originaren
una institució, perquè no hi hagué continuïtat. La guerra amb Castella de 1356-69
afavorí el naixement de la Generalitat perquè exigí la continuïtat de les comissions
delegades de les corts, que enllaçaren les unes amb les altres, tal com ho demostrà
M. Teresa Ferrer el 1984.
Aquesta guerra, dita dels dos Peres perquè fou protagonitzada per Pere el Cerimoniós a la Corona d'Aragó i per Pere el Cruel a Castella, es desenvolupà de mane-
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ra molt desf~-l.Yorable a la confederació catalanoaragones;:¡, que veié el seu territori envaït i. parcialment ocupat. La dependència del Cerimoniós respecte de les
cons per 11 n;:¡ 11c;.a l' l;:¡ gllerr;:¡ fou absoluta. El patrimoni
de la Corona estava en gran part hipotecat i en mans
de tercers, de manera que el monarca no en podia obtenir prou recursos. D'alLra banda, els poders dcl rei
estaven limitats per constitucions atorgades a corts i
per privilegis; no podi;:¡ cre;:¡r impostos nous i generals
si no era d'acord amb les corts. Pere 111 hagué d'acudir-hi per obtenir diners i tropes per a la guerra. Ho va
fer el 1357, el 135X i, altra vegada, el 1359. La importància dels donaüus obligà el sobirà a cedir a la cort
més prerrogatives pròpies, i aquesta hagué d'organitzar una comissió de diputats amb poders per a recaptar el donatiu i per a despendre'l en els gravíssims
afers de la defensa.
Des de la fi del segle XIV s'ha consideral que la
Diputació del General, o Generalit;:¡t de C;:¡talunya, va
néixer a la Cort celebrada a Cervera el 1359, perquè des
de ll;:¡vors lli llaguc> sempre una Diputació del General.
La Cort de Cervera, sense consciència de crear u na i nstitució nova, contribuí a forjar-ne un aspecte quan deflni les funcions dels diput;:¡ts i ;:¡torgà als membres de
Com pil<lci6 dels ("(lpíto ls i ;.¡ ctc-'s
J . la Curl J. COlv.,a Jd 'l5 ')
les comissions de corts atribucions que no havien tinMF.("TJ-AC:A .\'¡' ru' l.ilillll.
gut anteriorment i que no variaren gaire durant una
Yolum~. Sèrie G, 157, t1:6. r
RrPR.. J.P.
colla d'anys.
Un segon pas en la formació de la Diputació es féll a les Corts de Monlsó de
T3()2-()3, on foren creats els impostos més característics de tots els que van nodrir les
arqlles de la Diput<~ció del General: les generalitats, destinades a durar uns quants
segles: el dret d'entrades i eixides - soure l'exportació/importació- i el dret de la
bolla -sobre la fabricació i comercialització de teixits-o Pou aquesta Cort la que creà
la figura de la terna de dipl1tats, un per braç, residents a Barcelona, com a òrgan
suprem de la institució, malgrat que hi havia altres diputats que s'ocupaven de diverses tasques. Aquesta estmctura, només amb els tres diputats residents a Barcelona,
fou la que s' imposà, bé que no pas immediatament.
La Diputació del General es consolidà definitivament a la Cort de Barcelona-Lleida-Barcelona-Tortosa de I3()4-()5, que decidí emetre deute públic amb la fermança de
les ge neralitats i que garantí la continuïlat de la institució emissora i dels impostos
mentre aquest deute no hagués estat amortitzat. De moment encara no hi havia
voluntat de convertir-la en lma institució permanent, però sí que hi havia la necessitat d'allargar-ne la vida mentre no s'hagués amortitzat el del1te, cosa que resultà
impossible i que n'assegurà la pervivè ncia.
F(l NT;
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Durant vuit anys, del 1367 al 137.5, fou assajada
una nova formula de Diputació, de perfil simplement administratiu. Un gerent O «regent la Deputació de Catalunya» tingué Cllra dels afers de la GeneraliLaL; fou elegit per les corts i assessora I. i controlat
per tres oïdors de comptes. Durant aquest temps no
hi hagué diputats residents a Barcelona. Des del
1375 , la Dipulació del General tornà a ser governada
per una terna de diputats residents a Barcelona, amb
una terna d'oïdors. Però l'afany de disminuir despeses encara va fer assajar una altra fórmula reduïda
de Diputació, sense oïdors , des del 1380 fins a la
rdorma del 1413.
Els anys inicials de la formació de la Diputació
del General, la seva funció estigué lligada a la defensa
del Principat durant la guerra contra Castella de I35669, ajudant o substituinl el rei en aquesta tasca no
solarnent a Catalunya sinó als dos regnes envaïts pels
castellans, València i Aragó. Passats els moments
bèl·lics més durs, s'intentà reduir la institució, no tan
sols formalment i respecte a les despeses qt¡e cornportava sinó també amb relació a les seves atribucions. Si duranL la guerra amb Castella els diplllats
residents a Barcelona i els consellers podien decidir
t\sst"mblt"il Jt-'I!'i U~a lKt!S,
Llib,,' Vud. 13~O
amb la mateixa autoritat que les corts, les darreres
mNT AHC-P r1:;IlU
diputacions del segle XIV foren simplement administradores del pal.rimoni de la Generalitat, amb poders
molt restringits. De fet, es té la im pressió que les corts no volien ced ir les atrihucions
pròpies a la Dipulació si no era necessari per circurnsLàncies excepcionals. Malgrat la
limitació dels poders, la Diputació acomplí una missió política important en els dificils moments del traspàs de la corona de Joan Ta Maltí l l'Humà el 1396; el seu paper
fou més feble en rnori r aquest rei sense successió, el T4 TO, i suhseguir un interregne
de dos anys.
LA CONSOUDACTÓ DE LA

DIPUTACIÓ DEL GENERAT.
T.'ANY

1413

a consolidació definitiva de la instihlció arribà a la CorL de Barcelona del 1413
dLlrant el regnat del primer rei de la casa Trastàmara, Ferran d'Antequera, el qual
hagué de cedir a una ofensiva dels hraços, que aprofitaren la seva dehilitat inicial per
manca d'arrelament al país per a subjectar la Monarquia amb un seguit de pactes que
afectaven diferents vessants del poder i de la justícia.
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La fórmula orgànica adoptada per a la Diputació fou la de dues ternes, una de
diputats residents a Barcelona i una d'oïdors, amb un membre de cada braç a cadascuna. L'elecció quedà desvinculada de les corts i adoptà el sistema de cooptació per
part dels diputats cessants, fins llavors usat només per a substituir els diputats que
morien durant el seu mandat o abandonaven el càrrec.
Des del 1413, la Diputació del General tingué una nova missió: vetllar perquè les
constitucions i les lleis de Catalunya fossin respectades i publicar o interpretar els
acords de corts. Dins la teoria política del pacte entre Catalunya i la Monarquia que
les oligarquies del país volgueren imposar a la Corona, sobre la Diputació requeia la
responsabilitat de fer respectar aquest pacte per part del rei i d'actuar de contrapès de
l'autoritarisme monàrquic, un paper d'indubtable importància política i que prenia
atribucions a les corts.
LA GUERRA DE LA
DIPUTACIÓ DEL GENERAL
CONTRA EL REI JOAN II

ou precisament com a defensora de les constitucions i privilegis de Catalunya que

Fla Diputació s'enfrontà a Joan II i dirigí l'aixecament dels catalans contra aquest
monarca. Ambdues parts pretenien models d'estat diferents, d'una sobirania reial
molt limitada l'una i molt més àmplia l'altra; hi havia també interessos econòmics i
socials molt divergents entre el rei i 1'oligarquia catalana.
Durant el regnat d'Alfons el Magnànim, el partit popular de Barcelona, la Busca, havia aconseguit desplaçar del poder municipal1'oligarquia aristocratitzant ciutadana, la Biga, la qual es fortificà a la Diputació fins que aconseguí recuperar el poder
a la ciutat el 1460. Mentre Joan II havia estat lloctinent del Magnànim, germà seu,
havia afavorit la Busca a la ciutat i la causa dels remences al camp, cosa que atemptava contra els interessos dels terratinents, eclesiàstics o nobles, i dels estaments
ciutadans més alts. La indignació popular a tot Catalunya pel tracte donat per Joan II
al seu primogènit, el príncep de Viana, que fou empresonat, donà motiu a la Diputació per a actuar contra el monarca, al qual imposà la Concòrdia de Vilafranca (juny
del 1461), que limitava la seva sobirania d'una manera radical, fins al punt de no
poder entrar al Principat sense el consentiment del General. Després de la mort del
príncep de Viana, el mateix 1461, les posicions es van radicalitzar més encara, els
pagesos de remença es van revoltar i la Diputació acusà el rei de fomentar la revolta
i d'atemptar contra la integritat territorial del Principat, ja que en la seva aliança amb
França, per tal d'obtenir suport militar, li havia cedit el Rosselló i la Cerdanya com a
penyora. La Diputació del General declarà Joan II enemic públic de Catalunya i
començà el 1462 una guerra que dividí profundament la societat catalana i que durà
deu anys.
La Diputació tingué sempre el suport de la ciutat de Barcelona, governada per
gent de la mateixa tendència política. Joan II sabé moure's amb habilitat tant en el
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tc.rreny diplomàtic com en el mililar, mentre que la
Diputació hagué de buscar nou sobirà perquè la solució
d'una república govc.rnada per la Ge neralitat no era ben
vista en l'àmbit internacional. El suport forà depengué
del candidal I.riat: el rei J::nric TV de Castella, Pere de
Portugal i Renal d'Anjou, successivament, tots descendents col.latc.rals de la dinastia barcelonina. Malgrat
aquestes designacions de rei, de fet fou la Diputació la
que governà Catalunya durant el temps de la gu e rra i la
que controlà estretament els nous sobirans. Joan 11, que
conservà el suport dels regnes de València, Aragó i
Mallorca i d'un bàndol dins de Calall.Ulya, obtingué,
però, la victòria.
La capiwlació de Pedralbes, el 24 d'octubre de 1472,
posà fi a la guerra i fou molt generosa amb els vençuts.
El rei es comprometé a respectar ks constihlcions i els
privilegis de Catalunya, a retornar els béns confiscats, a
alliberar els presoners, etc. , però féu anul·lar la Concòrdia de Vilafranca. Pel qu.e fa a la Generalitat, s'uniren la
Diputació que s'havia enhontat al rnonarca i la reialista,
formada pel diplltal rnilitar Bernat SaporLcl1a, que havia
fugit prop de Joan 11 quan començà la guerra.
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a capihllació de Pedralbes havia ratificat l'existència de la Diputació, els Sel.lS drets
i les vies de finançament, però la institució sortí de la guerra moll afeblida i emleu Lada. Fins i tot la gent del propi bàndol, inclosa la ciutat de Barcelona, li va retreure els
errors de plantejamenl i l'allargament de la guerra i la culpà de la ruïna que havia paUL
Catalunya. RI desprestigi sofert, el desgavell financer i l'acusació d'endogàrnia van afàvori r la intervenció del rei Ferran el Ca tòl ic, que suspengué les eleccions del 1488 i
nomenà directament els dipuLats i els oïdors, actuació que repetí el 1491; es tractava
cI'una intervenció irregular, perquè es féu sense el consentiment de les corts. L'any
1493, acabada la guerra amb Granada, el rei convocà corts a Catalunya, on no solament fou canviat el sistema d'elecció clels diputats, per tal d'eliminar l'endogàmia,
sinó que fou aprovada la reforma dc. la Diputació clel General, encaminada a privar-la
del paper polític que havia tingut des del 1413 i a convertir-la en un organisme administraLiu. Res no s'oposà, des de llavors, a la instauració de la rnonarquia autoritària
a la corona calalanoaragonesa.
La darrera etapa del període medieval (1494-T51X) fou la de la implantació de la
reforma del rei Catòlic. R. Salicrú q lla 1ifica aquesta eta pa de decandida i inercial. poc
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Monedes principals de l'Occident cristià durant la baixa edat mitjana
Divises internacionals

Monedes de denominació equivalent o semblants

Valor (3 l'edat mitjana va ser molt fluctuant)

OR

FLORí DE FLORÈNCIA

FLORí D'ARAGÓ

Valor inicial:

Moneda creada el 1252 a la ciutat de Florència
i que es convertí en una divisa de molt prestigi.
Fou adoptat com a patró per molts països i ciutats
europees durant els segles XIII i XIV. El seu ús
freqüent i el crèdit que assolí feren que també
s'utilitzés com a referent de valor

Moneda de la corona catalanoaragonesa, creada el 1346
per Pere III el Cerimoniós sobre el model del florí florentí

Valor el 145+ 13 sous

DUCAT DE VENÈCIA

PRINCIPAT

Valor inicial: 24 sous o 12 croats

Moneda creada el 1284 a la ciutat de Venècia.
Fou adoptat com a patró per molts països i ciutats
europees, sobretot durant el segle XV

Moneda del Principat de Catalunya, creada el 1493 per
Ferran el Catòlic sobre el patró del ducat venecià

EXCEL-LENT

sous

11

rals de plata

Valor inicial:

11

Valor inicial:
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Moneda de Castella, creada el 1475 pels Reis Catòlics
sobre e! patró de! ducat venecià

ALTRES
Molts països i ciutats adoptaren el patró del ducat de Venècia,
entre ells la resta de territoris de la corona catalanoaragonesa,
on s'encunyaren ducats de Mallorca, ducats de València,
àguiles o triomfs de Sicília i ducats de Nàpols

ÉCU O ESCUT DE FRANÇA

sous tornesos

Moneda creada el 1296 al Regne de França i que
patí nombroses modificacions físiques i de valor

CRUZADO DE PORTUGAL

PAclFIC

Moneda creada el 1457 per Alfons V de Portugal

Moneda encunyada a Barcelona, entre e! 1464 i e! 1478, per
Pere de Portugal i inspirada en el patró del cruzado portuguès

Valor inicial: 18 sous

ARGENT

GROS

CROAT

Moneda encunyada en diferents estats i ciutats
europees, que corresponia a un múltiple del diner.
Originàriamente equivalia a 12 diners, raó per
la qual es convertí en la representació del sou
en moneda

Moneda catalana creada el 1285 per Pere II el Gran,
que es convertí en la més emprada a Catalunya fins l'inici
del segle XVIII

Valor inicial: I sou o 12 diners
Valor el 145+ 18 diners
Valor a l'inici del segle XVI:
24 diners

ALTRES
Molts països i ciutats incorporaren una moneda forta d'argent
en el seu sistema monetari, entre ells la resta de territoris
de la corona catalanoaragonesa, on s'encunyaren
l'alfonsí o ral de plata de Sardenya, el ral de València,
e! ral de Mallorca, el pirral de Sicília, el salut de Nàpols ...

BILLÓ

(aliatge d'arg('nt i coure)

DINER

DINER DE BARCELONA

Moneda, inicialment d'argent i després de billó,
adoptada per molts països i ciutats europees durant
l'edat mitjana i un període de l'època moderna

Fou la moneda bàsica durant els segles XI i XII. Posteriorment,
l'auge del comerç ocasionà l'aparició de monedes d'argent i d'or
de més valor, més aptes per a les noves necessitats.
No obstant això, es mantingué com a moneda de petit valor

Valor inicial: I/240 de lliura
o 1/12 de sou

ALTRES
Molts països i ciutats disposaven d'aquesta moneda, que patí una
transformació de valor progressiva al llarg dels segles. El seu nom
variava segons el país: diner o menut, denaro o piccioli, denier o petit ...
Botet i Sisó, J.: Les monedes catalane~, voL 11
Barcelona 1996; Garcia rJ('til, 11; Mirct i Mestrc,

FONT:

AUTOI<A:

T. Marot i Salsas

i 111 (1911), Barcelona; Crusafont i Sabater, M.: Història de la moneda catalana. Interpretació i criteris metodològics, Ed. Crítica,
Miró i Alaix, M.T. i Ribé Monge, G.: Diccionari d'arqueologia, e-d. TERMCAT, Barcelona 2002
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efectiva en els afers de llarga durada i en la resolució de problemes realment importants, bé que tampoc no fou L<ln dòcil; en suma, es Lractà d'una època d'assentament
de la reforma i de transició entre la vigorosa GeneralitaL medieval i la tlltura, i lambé
vigorosa, Generalitat modern<l.
ELS MEMBRFS
DE LA DTPUTACIÓ

ots els diplLLats, tant els primers temps com després de la consolidació del I4I3,
eren iguals, i no n'hi havia cap amb poder per a presidir. Només per qüestions
protocol·làri es el diputat eclesiàsLic era esmentat en primer lloc i seguram e nt ocupava una posició central a les cerimònies, sempre que no hi figurés algun membre de
la família reial, cas aquest en què li hauria correspost la preeminència.
Al començament, el nombre de diputats del General fou variable. La COlt de Cervera del 1359 n'escollí dotze, q'ualre per braç. Aquest nombre tan elevat resultà incrementat per dotze dipul<lls més, també qualre per braç, que foren elegits corn a consellers i oïdors de comptes dels diputats del propi br<lç. No s'indicà quins serien els
diputats resid e nls a Barcelona, com es féu després. Aquesta primera vegad<l, segurament a causa de la novetat de tan grans poders com els foren <ltOl'gats, el nomenament fou connrmat solemnemenl pel rei i mbricat per 2I prelats i eclesiàstics,
24 nobles i 30 representanls dels municipis reials de Catalunya.
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Les Corts Generals de Montsó de 1362-63 mantingueren encara un nombre molt
alt de diputats que, comptant els oïdors, foren vint, a més d'un diputat particular per
a Mallorca: sis pel Braç Eclesiàstic, sis pel Braç Militar i vuit pel Braç Reial. En aquesta ocasió el Braç Reial havia aconseguit una representació més alta en el conjunt de
la Diputació atès que el seu esforç econòmic igualava el dels altres dos braços junts.
En aquestes Corts es procurà que el conjunt de Catalunya i de l'antic Regne de Mallorca quedessin representats en un sector o altre de la Diputació. Dels tres diputats militars, un havia de ser un home de paratge de Mallorca, és a dir, de la petita noblesa
local. L'altre diputat per Mallorca, que no entrava en el còmput dels vint, havia de ser
ciutadà i resident a l'illa, i tenia la missió de recollir i administrar els diners del donatiu de les illes Balears. Una de les novetats més notables de la constitució d'aquesta
nova Diputació és que les corts establiren, en alguns casos, la quota de diputats que
corresponia a cadascun dels grups que componien els braços Eclesiàstic i Militar, de
manera que els diputats havien de ser proposats per cada grup, els rics homes, els
cavallers, els bisbes, l'orde de l'Hospital i les catedrals. Al Braç Reial, el nomenament
correspongué a cadascuna de les ciütats i viles a les quals fou atribuïda una quota de
participació en la Diputació. Una altra novetat interessant fou la decisió que a Barcelona hi hagués sempre tres diputats, un per braç, mentre que els altres viatjarien pels
afers de la Generalitat. Aquesta terna resident prefigurà, doncs, el que havia de ser
la Diputació en el futur.
La Cort de Barcelona-Lleida-Barcelona-Tortosa de 1364-65 rebaixà el nombre de
diputats a quinze, bé que, fora d'aquest nombre, els ciutadans de Mallorca havien de
tenir un diputat. La Cort de Barcelona del 1365 confirmà la terna de diputats elegida
a la Cort precedent i nomenà quatre nous diputats adjunts, un per cada braç, llevat
del Braç Reial, que en tingué dos. Entre el 1367 i el 1375 no hi hagué diputats residents perquè la Diputació fou administrada per un regent. Quan la Cort de Lleida del
1375 restablí la figura dels diputats, fou nomenada una nova terna; també les Corts
Generals de Montsó de 1376, la Cort de Barcelona de 1377-78 i la comissió reorganitzadora de la Generalitat, que actuà seguidament, optaren per escollir una terna. Des
de llavors quedà fixada la terna i la representació paritària entre els braços.
Pel que fa al perfil social dels diputats, en la Diputació de Cervera del 1359 hi
hagué primeres figures tant al Braç Eclesiàstic com al Militar: el bisbe de Girona i el
prior de Catalunya de l'orde de l'Hospital, o Bernat de Cabrera, comte d'Osona, i el
vescomte Hug de Cardona. A la de Montsó encara hi havia un bisbe al Braç Eclesiàstic, mentre que al Braç Militar ja no hi havia membres de l'alta noblesa. A les diputacions posteriors el representant del Braç Eclesiàstic fou generalment un canonge, a
vegades amb una dignitat catedralícia; la Cort de Lleida del 1375 nomenà el bisbe
Romeu Sescomes, però fou substituït tot seguit. Encara un altre bisbe, Alfons de
Tous, fou diputat eclesiàstic, però accedí a aquesta alta dignitat quan ja era diputat;
quan fou nomenat diputat substitut era només rector de l'església del Pi. Pel que fa al
Braç Militar, cal destacar l'elecció del comte d'Empúries l'any 1375. Després de la reforma del 1413, sembla que els alts càrrecs eclesiàstic es van interessar més pel càrrec
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de diputat; fou ocupat per uns quants bisbes, fins i tot per l'arquebisbe de Tarragona,
i molt sovint pels abals dels grans monestirs catalans: Montserrat, Ripoll, Poblet, Santes Creus, Age r, Breda, etc. i també per canonges i alguns membres de l'orde de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem. L'alta noblesa siLuà alguns dels seuS membres a la
Diputació: foren diputats el vescomle de Perellós, el comte de Pallars durant la guerra
contra Joan 11, el comle de Cardona i el vescomte de Canet, a més d'alguns me mhres
de les famílies Centelles, Cervelló, Pinós, Montcada, Bellera i Castre; la resta eren
cavallers o donzells, és a dir, membres de la haixa noblesa. Al Braç Reial, es procurà
alLernar els ciutadans de Barcelona amb els d'altres llocs de Catalunya.
pel que ra a l'elecció de diputats i oïdors, es desconeixen els mecanismes d'elecció durant el període en què [oren escollits a les corts. Se suposa que l'elecció es decidia dins de cada braç i que cada grup intern del braç feia la seva proposLa_ NormalmenL e ren triades persones qlle llaguessin participat en la cort. Al Braç Reial. llevat
de poques excepcions, solia ser escollit un dels quatre síndics de Barcelona, la ciutat
que era el cap del braç. Si algun diputat moria, emmalaltia o renunciava el càrrec, els
diputa ls restants li havien de busca r un substitut dins del ma teix braç. Les Corts de
Montsó de 1362-63 maren més prim i acordaren que el substitut [os de la mateixa
condició que el cessant i, si era del Braç Reial, del mateix lloc, atès el repartiment de
càrrecs que s'havia [eL e n aquelles corts entre els diferents grups o les diverses ciu-
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tats. Un sistema similar de substitució es mantingué després de la reforma del 1413.
Si algun diputat es comportava d'una manera incorrecta, podia ser expulsat del càrrec
pels seus companys.
Des de la reforma del 1413, les corts no intervingueren més ni en el nomenament dels diputats ni en el d'oïdors, que foren elegits pel sistema de cooptació, és a
dir, pels diputats o oïdors cessants. A fi que el càrrec no es pogués perpetuar en uns
pocs grups socials de determinats llocs, quedà prohibit que recaigués en persones del
mateix bisbat, vegueria o lloc d'on fossin els diputats cessants durant els dos triennis
següents al seu cessament. El 1433 s'establí que les persones que haguessin ocupat el
càrrec no poguessin ser reelegides fins quatre triennis després.
L'any 1455 fou adoptat un sistema mixt de cooptació-insaculació que pretenia evitar els abusos que comportava el sistema vigent. Els diputats i els oïdors cessants
havien de proposar de manera individual i secreta un candidat per cada càrrec; les sis
paperetes s'introduïen en rodolins de cera i es posaven en un bací amb aigua, d'on un
nen n'escollia un, a sort, per a cada càrrec. Aquest sistema tampoc no evità el control
dels càrrecs per l'oligarquia dominant. El 1493, Ferran el Catòlic modificà el procediment d'elecció i implantà la insaculació a partir d'una matrícula extensa de candidats,
procediment que és explicat detalladament en la introducció del període 1494-1518.
El període d'actuació dels diputats no era previst en les diputacions sorgides de
les Corts del 1359 i de 1362-63; estava lligat a l'acabament de la tasca que els havia
estat confiada, és a dir, l'administració del donatiu. Dels nomenats el 1359 se sap que
encara actuaven pel novembre del 1362, mentre que els nomenats en 1362-63 no reteren comptes fins el 1367. Posteriorment es generalitzà el costum que el mandat s'estengués fins a les corts següents. La Cort de Barcelona de 1377-78 convertí el costum
en norma quan disposà que els diputats exercissin el càrrec fins que fossin cessats
per les corts. La renovació solia fer-se quan les corts ja eren avançades o poc abans
que finalitzessin. Des de la reforma del 1413, la durada del mandat dels diputats quedà fixada en tres anys.
Les atribucions dels diputats foren definides per la Cort de Cervera del 1359:
recaptar el donatiu i nomenar el personal necessari per a fer aquesta feina, manllevar
diners amb la garantia del donatiu per un període màxim de dos anys, expedir i signar documents públics i utilitzar un segell, decidir qüestions relacionades amb les
tropes de terra pagades per la Cort (especialment autoritzar la sortida del Principat de
les tropes catalanes i la contractació de tropa estrangera), determinar l'armament
d'un estol i nomenar-ne el capità i, finalment, la facultat més important, decidir els
afers més delicats, juntament amb els diputats consellers, com ho hauria fet la Cort.
Els diputats no tenien, però, facultats executives. No podien procedir contra els morosos en el pagament del donatiu, tasca que pertocava als oficials reials ordinaris.
Només en el cas que els ordinaris no fessin les execucions sol·licitades pels diputats,
aquests podrien fer-les. Amb aquestes precaucions es devia voler evitar la superposició de jurisdiccions diverses i, sobretot, la disminució de les atribucions dels oficials
ordinaris.

Institucions de l'administració general i municipal de Catalunya
Rei
(lloctinent)

Prhnogèrritigovennadorgener.U

Exèrcit

(Casa, Cort i Exèrcit)

Governador de Catalunya o portantveus del general governador
Audiència

Veguers
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Majordoms (nobles)

Camarlencs

Canceller

Majordoms (cavallers)

Cambrers
Barbers
Allotjadors
Metges
Escrivans secretaris
Etc.

Vicecanceller

Cancelleria

Audiència

Mestre racional
President del Reial Patrimoni
ofici del mestre racional

Tresorer

Batlle general
de Catalunya

Oficis subalterns

Consell Reial

Oficis subordinats
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Montagut
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Oficis subalterns

Batlles locals

Corts locals

Casa

Escuders
Falconers
Atzemblers
Cavallerissos
Etc.

Almirall

Conestable

Diputats

Oïdors de comptes

Oficials subalterns
Escrivà major
Regent dels comptes
Racional
Etc.

Mostassaf

Municipals
Assemblees

Magistrats executius

Deliberants
Consultives
Decisòries

Oficials subalterns
Clavari
Racional
Mostassaf
Etc.

En l'exercici de les seves atribucions, les obligacions dels diputats eren: prestar
jurament de no despendre els diners recaptats més que en afers de la guerra i de la
defensa de Catalunya, retre comptes als oïdors dues vegades l'any i estar-se a Barcelona mentre durés la recapta i l'administració del donatiu. El rei no els en podria fer
sortir, altrament cessaria l'ajuda que les corts li havien concedit. Aquesta darrera disposició mostra la decisió ferma de situar la seu de la Diputació a la capital de Catalunya i, alhora, la voluntat de marcar les distàncies amb la Monarquia.

Escrivà de ració
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En la primera Diputació, els representants dels braços Eclesiàstic i Militar foren
denominats diputats, mentre que els representants del Braç Reial eren administradors. Aquesta diferència en el nom sembla respondre a una certa divisió de funcions
entre els diputats; mentre que els dels braços Eclesiàstic i Militar s'havien d'ocupar de
les decisions de caràcter estratègic de la guerra, els del Braç Reial havien d'administrar el donatiu, cosa per a la qual estaven més preparats. Les Corts de Montsó de 136263 detallaren les funcions que els diputats havien d'acomplir d'una manera similar a
com ho havia fet la Cort de Cervera, però a aquelles funcions calgué afegir-hi l'administració dels impostos de les generalitats, creats llavors. A aquesta tasca se sumà, des
del 1365, el control de l'emissió de deute públic, censals i violaris, el pagament de les
pensions d'aquests títols de deute i l'amortització del capital quan es podia. La Cort de
Barcelona de 1379-80 modificà les funcions dels diputats, ja que, per causa de la
supressió de la figura dels oïdors, el diputat eclesiàstic i el militar hagueren de fer-se
càrrec de la revisió dels comptes del diputat reial, que passava a ser únic receptor i
administrador dels diners del General. Des del 1413, els diputats tingueren la missió
de vetllar pel respecte i compliment de les constitucions, usatges i costums de la
Terra, tasca de gran importància política. Cal afegir que entre el 1421 i el 1431 dirigiren també un servei especial, la 'guarda dels esclaus', per a assegurar contra fugues
els esclaus mascles de propietaris habitants o residents al Principat de Catalunya.
Els dotze diputats consellers escollits per la Cort de Cervera del 1359 tingueren
la missió d'aconsellar els dotze diputats, però també la de revisar els seus comptes i
foren, per tant, els primers oïdors de la institució naixent. Els diputats els havien de
retre comptes dues vegades l'any, una per Sant Miquel i l'altra vuit dies després de
Pasqua. Les Corts de 1362-63 i 1364-65 nomenaren una terna de diputats cadascuna,
amb l'encàrrec específic d'actuar com a oïdors. La darrera cort esmentada, però,
nomenà una segona terna d'oïdors adjunts, amb la missió d'oir els comptes dels
diputats de Montsó, ja que la feina devia ser excessiva per a la primera terna. Entre el
1367 i el 1375 hi hagué quatre ternes d'oïdors, que foren els únics diputats mentre la
Diputació fou administrada per un regent. La Cort de Lleida del 1375 i les de Montsó
de 1376 nomenaren una terna d'oïdors cadascuna, mentre que la de Barcelona de
1377-78 en nomenà dues, una de les quals havia de revisar els comptes dels diputats
nomenats en corts anteriors, des de les de Tortosa del 1365, és a dir, des que havia
començat l'endeutament de la Generalitat. Els oïdors foren suprimits per la Cort de
Barcelona de 1379-80 i tampoc no en foren nomenats per les Corts de Montsó de
1383-84, ni a les de 1388-89. La reforma del 1413 consolidà la terna d'oïdors, el procediment d'elecció de la qual fou el mateix que per als diputats.
El perfil social dels oïdors fou generalment més baix que el dels diputats; en el
Braç Eclesiàstic solien ser canonges o dignitats similars, llevat de l'excepció de les
Corts de Montsó de 1362-63, que elegiren per a aquest càrrec l'arquebisbe de Tarragona. En el Braç Militar solien ser cavallers o donzells.
A més dels diputats i oïdors descrits fins ara, en algunes ocasions es nomenaren
diputats consellers, i d'altres destinats a funcions puntuals. La Diputació elegida a la

Cort de Cervera del I359 distingí només entre dipuLals
i consellers dels dipulals, que havien d'actuar també
com a oïdors. Segons aquesta cort, els consellers
havien de ser consulLals pels diputats abans de manllevar diners, abans de consentir que els homes a
cavall de Catalunya sOliissin del Principat, o qlle fos
contractada tropa estrangera; lambé havien de demana r-los parer sobre la conveniència de destinar u na
part de l'ajuda a armar una nota i per a fer el nomenament del capità i, en general, sobre totes les qüestions
dubtoses. Les decisions coni un les de di putats i consellers le n ie n el mateix valor que si haguessin estat acordades a les corts. De les di feren ts dedicacions dels
diputats nomenats per les Corts de Montsó no se'n té
prou informació; en canvi, se sap que la Cort de Barcelona-Lleida-Barcelona-Torlosa de T364-65 nomenà
de nou una terna de consellers dels diputats, que només tenien la missió d'aconsellar en afers importants.
La Cort de Barcelona de T365 tornà a ampliar molt els
consellers dels diputats, que foren quatre per braç, llevat del Braç Reial, que en tingué cinc. Les Corts de
Montsó de 1388-89 restabliren els diputats consellers
i en nomenaren sis, dos per braç.
El perfil social dels diputats consellers era genera 1men t més alt que els dels diputats residents; el cà rrec suposava només reunions per a a fers excepcionals,
reunions que podien compaginar amb les activitats
pròpies, generalment de molta responsabilitat.
F.ls dipl.ltats encarregats de fer les mostres de tropes i estimes de cavalls només existien en temps de
guerra.
En altres ocasions foren nomenats procuradors
Cas ulla de Sant ¡ordi,
per administrar un determinat donatiu, tasca que
atJibni'n¡.¡ ¡.¡ Antoni Sadurrli , lrt!sor <.l~1 Palau
de la t;eneralitat, Barcelona 1458
havia estat l'original i definitòria dels diputats resip,
dents a Barcelona, però que resultà difícil d'assum ir
des que la Dipulació tingué impostos, censals i violaris propis per administrar. Les tasques ordinàries de la Diputació van acaparar la disponibilitat dels diputats. Un nomenament d'una terna de procuradors del donatiu
nou fou fet a la Cort de Barcelona del I365. Les Corts de Montsó de 1388-89 nomenaren una terna de diputats per a adminislrar els diners votats per a la defensa de
Catalunya contra les tropes del comte d'Armanyac que havien envaït el Principat. F.ls
dipulats residents a Barcelona s'hi referien com els «administradors de la guerra
FONT.
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residents a Barcelona»; actuaren almenys durant l'any 1389. El 1396, el Parlament de
Barcelona, convocat després de la mort sobtada de Joan l per proveir el que fos necessari per a la defensa de Catalunya davant l'amenaça d'invasió del comte de Foix, també nomenà una comissió de sis persones, dues per braç, per a administrar el donatiu atorgat, juntament amb els diputats. Més endavant, durant l'interregne que seguí
la mort del rei Martí l'Humà, el Parlament de Catalunya escollí una altra comissió de
sis diputats, dos per braç, adjunta als diputats residents a Barcelona, per tal d'administrar el donatiu concedit pel Parlament per a la guerra de Sardenya i altres necessitats de la defensa. Tingueren un mandat de tres anys i uns poders similars als dels
diputats residents.
ELS DIPUTATS
LOCALS

ls comissaris als quals els diputats residents a Barcelona delegaven funcions
recapta tòries en diverses àrees de Catalunya, generalment basant-se en les vegueries o en els bisbats com a demarcacions territorials ben delimitades, s'anomenaven
diputats locals. Hi ha constància de l'actuació de comissaris territorials des del 1364,
segurament nomenats pels diputats de les Corts de Montsó de 1362-63; són mencionats també per la Cort de Barcelona del 1365, pel Parlament del 1366, etc. La Cort de
Lleida en nomenà directament nou, un per cada bisbat, l'any 1375, mencionant-los ja
com a diputats locals i encomanant-los la gestió de la col·lecta de les generalitats i el
lliurament de les quantitats recaptades als diputats residents a Barcelona -als quals
restaven subordinats-, així com la persecució del frau. Com els diputats residents a
Barcelona, eren cessats per les corts, però normalment eren nomenats pels diputats
i no per les corts. Quan el mandat dels diputats residents a Barcelona esdevingué
triennal, també ho fou el dels diputats locals.

E

EL PERSONAL
DE LA DIPUTACIÓ

es de la Cort de Cervera del 1359 els diputats pogueren contractar gent que els

D ajudés en la seva tasca: col·lectors, escrivans i porters.

Les Corts de Montsó de 1362-63 autoritzaren el nomenament d'un comptable,
Huguet de Cardona, mentre que la de Barcelona aprovà la contractació d'un regent,
Pere Vicenç. Ja s'ha assenyalat que aquest regent i, després, Bernat Bussot substituïren els diputats en el regiment de la Diputació del General entre els anys 1367 i 1375.
Des del qII, els diputats comptaren amb l'ajut de dos advocats assessors, que
eren doctors en lleis. Al llarg del segle XV la nòmina s'anà ampliant, i la Diputació
disposava, a més, d'un advocat fiscal, un escrivà major i ajudants, un racional i ajudants, receptors, credencers, exactors, albaraners, porters, un drassaner i altres càrrecs a mesura que la institució anà creixent.
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ELS RECURSOS
ECONÒMICS
I PATRIMONIALS DE LA
DIPUTACIÓ DEL GENERAL

l sistema tributari de la Generalitat es basà en el dret d'entrades i eixides (importació/exportació) i el dret de la bolla de plom i del segell de cera (fabricació i comercialització de teixits), creats a les Corts de 1362-63. Més endavant, el dret de la
bolla s'amplià amb un dret sobre les joies, i el safrà, un producte d'exportació molt
important, fou objecte també d'un dret especial.
En contra de l'ús medieval, basat en el privilegi i l'exempció, els impostos de la
Generalitat foren d'aplicació general a tot Catalunya, a tots els estaments i als estrangers, malgrat que aquesta darrera inclusió provocà protestes de diferents estats i
represàlies contra els mercaders catalans a Itàlia, per exemple en forma d'impostos
especials. L'establiment d'aquests impostos significà una revolució fiscal.
Les tarifes de les generalitats foren fixades normalment per les corts, però fou
missió dels diputats aclarir els dubtes, publicar ordinacions per a regular aquests
impostos, organitzar xarxes de control i de recapta, vigilar i perseguir el frau i el contraban, molt freqüent a través de les valls d'Aran i d'Andorra; hagueren de solucionar
també les nombroses resistències a pagar. Es distingiren en aquesta resistència els
homes de la vall d'Andorra, que finalment aconseguiren no pagar per les mercaderies de consum propi que hi entraven des de Catalunya o des de Gascunya; només
havien de pagar per les que seguien cap a Catalunya o cap a França.
La solució adoptada per a la col·lecta dels impostos fou sovint l'arrendament en
subhasta al més donant, a vegades per períodes molt llargs, deu o dotze anys. Acabat
el període d'arrendament, calia estudiar les reclamacions dels arrendadors, que sovint
demanaven indemnització si el rendiment dels impostos havia estat inferior al previst.
Durant la guerra contra Joan II, la Diputació creà noves taxes sobre la sal, les teles
de lli i cànem i els nòlits, per a sostenir l'esforç bèl·lic, i també collí un fogatge; hagué de
contreure, a més, nombrosos deutes. Sovint els diputats hagueren d'avançar quantitats al
rei, en cas de necessitat, a compte del donatiu de la cort següent o fer-li préstecs sobre
penyores: les joies de Joan l i la vila de Montblanc, el 1396, o els llocs de Cadaqués, Roses,
Llançà, Garriguella, Empúries i la muntanya de Sant Pere de Rodes, el 1409.
Les Corts de Montsó i altres de posteriors dedicaren molts recursos a la construcció de galeres i a la formació d'un estoc de veles, rems, eixàrcia, aparells, armes,
fins i tot bombardes, i municions. Durant molt de temps, els vaixells de la Diputació
foren el complement necessari de tots els armaments navals empresos pel rei o per les
ciutats marítimes catalanes. El patrimoni de la Generalitat s'enriquí amb dues cases de
l'antic call, comprades entre el 1400 i el 1403, de les quals només es conservà una,
nucli de l'actual Palau de la Generalitat. Una seu pròpia fou un senyal clar de la voluntat de permanència d'una institució que havia nascut accidentalment i que s'havia anat
configurant i consolidant lentament durant la segona meitat del segle XIV.
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a Diputació del General nasqué a causa d'una guerra que assolà Aragó i el País
Valencià i arruïnà Catalunya: la guerra amb Castella, dita dels dos Peres. El
nucli original de la Diputació fou la comissió econòmica elegida a les corts per
a administrar el donatiu concedit al rei per a la defensa del país.
A mitjan segle XIV regia la corona de Catalunya-Aragó Pere III el Cerimoniós
(1336-87), un monarca força bel·licós que es comprometé en nombroses guerres interiors i exteriors. Castella era governada per Pere l el Cruel (1350-69), guerrer i venjatiu, que abocà en la contesa tot l'esforç dels seus regnes, més extensos i més poblats
que els de la confederació catalanoaragonesa, en un afany d'anorrear el contrari,
de conquerir el país i d'annexar-lo a Castella. El Cerimoniós tenia uns objectius més
limitats: l'annexió dels territoris a la frontera de Castella amb Aragó i amb València,
que des de feia temps eren reclamats.
La guerra s'inicià el 1356, i les hostilitats obertes duraren fins el 1369, any en què
Pere el Cruel fou assassinat pel seu germanastre bastard Enric de Trastàmara. Però
el conflicte no s'acabà oficialment fins el 1375 per la negativa del Trastàmara, esdevingut rei, a lliurar els territoris castellans que havia promès al Cerimoniós en canvi
de l'ajut rebut en la lluita contra Pere 1. Fou, doncs, una llarga guerra, malgrat que
entre el 1356 i el 1369 hi hagué períodes de treva.
L'esforç financer que la corona catalanoaragonesa hagué de fer per a sostenir
aquesta guerra fou extraordinari, i sovint en circumstàncies molt difícils, amb una
gran part d'Aragó i del País Valencià ocupada per les tropes castellanes. Les guerres
anteriors havien deixat el patrimoni reial molt empobrit, de manera que el Cerimoniós hagué de recórrer constantment a les corts per a demanar ajut econòmic; això
féu que el finançament del conflicte esdevingués molt lent, la qual cosa impedí sovint
una resposta immediata als atacs ràpids i per sorpresa que llançava Pere l de Castella, el qual no tenia cap obstacle legal a l'hora d'imposar contribucions extraordinàries
per a la guerra i recaptar-les tot seguit, o de fer lleves de tropes. El poder més limitat
dels monarques catalans resultà, doncs, perjudicial per a la marxa dels esdeveniments, bé que en altres moments aquesta estructura de poder fou beneficiosa.
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EL PRIMER PAS
PER A LA CREACIÓ
DE LA GENERALITAT:
LA CORT DE CERVERA
DEL

1359

urant la guerra, foren moltes les convocatòries de corts, però la major part dels

D historiadors antics i moderns han coincidit a assenyalar la celebrada a Cervera el
1359 com a origen de la Diputació del General, perquè a partir de llavors les diputacions escollides en les diverses corts se succeïren sense interval, bé que la institució,
de fet, no havia estat creada encara amb caràcter permanent. Joan Francesc Boscà,
autor d'un Memorial Històric, inclogué entre els apèndixs d'aquesta obra una llista
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dels diputats i oïdors de comptes de la Generalitat de Catalunya i la inicià amb els
diputats nomenats per la Cort del 1359; aquesta era la tradició de la mateixa institució, que Boscà pogué conèixer de prop perquè exercí el càrrec de racional de la Diputació. Ignacio Rubio y Cambronero, en el seu treball sobre la Diputació del General
de Catalunya, igualment fa néixer la Generalitat amb la llista dels diputats elegits el
1359, que trobà en una nota del manuscrit de les Constitucions de Catalunya compilat per Narcís de Santdionís, jurista gironí del segle XIV. Santdionís també podia
estar-ne ben informat, perquè assistí a la Cort de Cervera com a síndic de Girona i
signà, amb d'altres, la confirmació reial del nomenament dels diputats. Així mateix,
Pere Serra i Postius, un erudit i acadèmic barceloní que visqué entre la fi del segle
XVII i la primera meitat del XVIII, reuní els noms dels diputats del 1359 per a encetar
una llista, que arriba fins el 1710.
La configuració de la Diputació del General no quedà enllestida en la Cort del
1359, però s'hi féu un primer pas. L'aportació més important fou la reglamentació de
les funcions dels diputats, encarregats per delegació de les corts de recollir i administrar l'ajuda concedida pels tres braços al rei, tasca en què havien d'actuar amb
independència total del monarca. El més destacat dels poders que els foren atorgats
fou que les seves decisions, preses amb el consentiment dels diputats consellers,
tenien el mateix valor que les adoptades per les corts. Es volia, així, garantir la possibilitat de prendre decisions ràpides en aquell context de guerra tan greu, sense haver
d'esperar una nova convocatòria de l'assemblea.
El donatiu sol·licitat pel rei a Cervera fou molt més important que altres vegades,
la qual cosa l'obligà a cedir més facultats a la delegació de corts. En aquesta primera
ocasió els diputats nomenats foren dotze, quatre per braç, i a més es designaren dotze consellers, que eren persones molt significades dins de cada grup, com per exemple l'arquebisbe de Tarragona, el cap del Braç Eclesiàstic. La Cort de Cervera no tenia
la intenció de crear un organisme nou i permanent, com ho demostra l'ordre de cremar els comptes i altres escriptures quan els diputats acabessin la seva tasca, a fi que
no fossin trobats en el futur. (Aquesta mesura ja l'havia pres la cort precedent per evitar que el rei pogués aprofitar, per a ajustar el seu aparell fiscal propi, les informacions de focs o altres dades utilitzades per a recollir el donatiu aprovat.) Aquesta decisió no hauria tingut sentit si s'hagués volgut crear una institució nova, ja que la
conservació de la documentació és la base de tota bona administració.
EL SEGON PAS: LES CORTS
GENERALS DE MONTSÓ
DE

1362-63

a institució rebé una nova empenta en les Corts Generals de Montsó de 1362-63,
en les quals foren creats els impostos més característics de tots els que nodriren
les arques de la Diputació del General: les generalitats. Aquestes mateixes corts
assenyalaren l'inici de la Diputació d'Aragó i de la Generalitat Valenciana, regnes on
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tanlbé roren imposades les generalitats. Des d'aquell moment la institució seguí un
camí més o menys pa ra l-lcl en tots tres territoris.
Les Corls Generals de Monts6 foren convocades per la reobertura de la guerra
amb Castella. Al mes de rnaig del 1361 s'havia signaL la pau a Deza-Terrer, però pel
juny del T362 fou trencada per Pere el Cruel, que atacà per sorpresa i sense declaració de guerra els regnes de Pere el Cerimoniós. El rei catalanoaragonès, que es
trobava a Perpinyà, decidí reUIl ir els catalans en Parlamenti sol·l ici tar-los ajuda. El
Parlament se celebrà a Barcelona a la primeria de juliol, però les nolícies que
començaren a arribar de la frontera aragonesa sobre el setge de Calataiud per les tropes caslellanes i sobre la captura de les rorces que anaven a allxillar la ciutat -capilanejades pel comte de Luna j pel comte d'Osona, un dels diputats pel Braç Militar
del 1359- obligaren el Cerimoniós a canviar d'estratè.gia perquè no hauria pogut
obLenir del Parlament una ajuda prou important. Llavors convocà Cort de Catahmya,
que tingué lloc enLre l'agost i el setembre del T362 i acordà concedir-li ajudes per al
pagament de tropes a cavall. Sembla que no hi hagué temps per a escollir nous dipu tats i que els mateixos oficials reials s'encarregaren de cobrar el fogaLge concedit. Però
els recursos obtinguts eren limitats, i només permetien pagar les tropes durant uns
sis mesos.
Davant la graveLaL de la situació a la frontera aragonesa, Pere 111 convocà Corts
Generals de tots els regnes a Montsó, bé que les corts de cada regne runcionaren per
separat. La Cort catalana alorgà al monarca 1:,0 000 lliures d'or anuals (65 000 els
braços F.clcsiàstic i Militar conjuntamen l i 6S 000 el Braç Reial) per a dos anys i set
mesos i el producte d'lln nou impost, el de les generalitats, que havia de tenir dues
modalitats, un impost soure la producció i venda de draps i un allre d'entrades i eixides, sobre l'exportació/impOliació.
La Cort catalana decidí que, per a administrar el donatiu i ocupar-se dels arers
de la defensa de Catalunya, fossin elegits vi n Ldi putats, més un de residen t a Mallorca, ja que la Diputació de Catalunya també representava aquest antic regne.
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EL TERCER PAS: LA CORT DE
BARCELONA-LLEIDABARCELONA-TORTOSA
DE

1364-65

a convocatòria de la Cort de Catalunya (i Mallorca) poc temps després de la celebració de les Corts de Montsó obeí a la marxa desastrosa de la guerra amb Castella. El 2 de juliol de 1363 havia estat signada la concòrdia de Morvedre, que per al
Cerimoniós era una pau humiliant perquè consolidava les conquestes de Pere l a
Aragó i a València. Però, ni tan sols en aquesta ocasió, el rei castellà no respectà l'acord i reprengué les hostilitats al mes de desembre del mateix any. Pere l ocupà tot
el territori meridional del País Valencià, llevat d'Oriola, que caigué l'any 1365, i passà a Morvedre -l'actual Sagunt-, que era a les seves mans des de l'etapa anterior
de la guerra. Des d'aquí, inicià el setge de la ciutat de València per terra i per mar.
Quan, finalment, el Cerimoniós pogué socórrer-la, Pere el Cruel es tancà novament
a Morvedre.
Amb el rei absent, la Cort fou presidida per la seva esposa, Elionor de Sicília.
Començà a Barcelona el 2 d'abril de 1364 i a la darreria d'aquest mes ja havia concedit una primera ajuda urgent al rei, la meitat del fogatge d'un any; pel juliol, atorgà
un donatiu de 120 000 lliures, i en la pròrroga de Tortosa, un donatiu molt important de 325 000 lliures anuals durant dos anys, destinat a pagar 1 500 homes a cavall
anualment.
La decisió de vendre censals morts i violaris fins a un total de 100 000 lliures
fou determinant per a la institucionalització i la permanència de la Diputació del
General. La garantia del deute públic que es creava eren els impostos anomenats
generalitats, previstos fins llavors com a recàrrecs temporals; la Cort hagué de declarar que aquests impostos no serien suprimits fins que els censals venuts no haguessin estat amortitzats i totes les pensions pagades, cosa que no s'aconseguí mai.
Resultava necessari garantir la continuïtat de la Diputació per tal d'assegurar l'administració del deute; per aquest motiu es decidí que, passats els dos anys del donatiu votat per la cort, els tres diputats residents a Barcelona escollirien tres persones,
una per braç, que tindrien tant de poder com els diputats mateixos i que s'encarregarien de pagar les pensions i amortitzar els censals. No sembla pas una casualitat
que els primers registres de la sèrie que conté les lletres trameses pels diputats
siguin, precisament, del 1365. La Diputació organitzà una cancelleria a imitació de
la del monarca i abandonà el principi de destrucció de la documentació generada.
Els diputats sabien que la institució perduraria i que la documentació anterior seria
una eina imprescindible de funcionament. L'emissió de deute públic fou, doncs, un
altre dels passos importants en la configuració de la Generalitat i el que li assegurà
la permanència. En canvi, no era clara, encara, la forma que adoptaria la institució
en el futur.
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LA PRIMERA REFORMA
REDUCTORA:
EL PROTAGONISME
DEL REGENT DE LA
DIPUTACIÓ DE CATALUNYA

a continuació de l'ofensiva del rei castellà pel Regne de València i el perill tan greu

L que suposava havien obligat Pere el Cerimoniós a convocar novament corts a Barcelona pel juliol del 1365. En aquest cas li concediren un donatiu de 100 000 lliures,
a més de 40000 florins per a pagar l'entrada a Castella del comte de Trastàmara, del
qual esperaven que obligués Pere el Cruel a afluixar els seus atacs dins la corona catalanoaragonesa. Aquell any, Pere III aconseguí recuperar Morvedre, però el tomb favorable de la guerra fou determinat per la intervenció en el conflicte de les Companyies
Blanques del francès Bertrand Du Guesclin. S'inicià llavors la guerra civil a Castella
-que havia d'acabar en l'assassinat de Pere el Cruel, l'any 1369, a mans del seu germanastre Enric de Trastàmara-, per la qual cosa la guerra amb Catalunya quedà en
suspens, perquè el Cruel estava molt absorbit pels problemes interns. El 1367 el Cerimoniós convocà corts a Vilafranca del Penedès per tal de demanar una ajuda per a
prosseguir la reconquesta dels llocs ocupats pels castellans tan bon punt s'acabés la
treva amb Castella.
La Cort analitzà l'organització de la Diputació del General; en aquell moment en
què la guerra havia cessat, considerà que era una entitat massa cara. Ja no calia una
institució amb una estructura àmplia i representativa de tots els braços que pogués
substituir les corts quan no eren reunides. Per tal d'estalviar, i per adaptar-se a la nova
situació, fou suprimida la figura dels diputats residents a Barcelona i, en canvi, es
potencià la del regent dels comptes, que passà a convertir-se en regent de la Diputació
de Catalunya. La Diputació esdevingué, doncs, una entitat administrativa de gestió. La
Cort de Barcelona de 1368-69 reforçà la figura del regent, a qui foren confiades les tasques que abans havien acomplert els diputats. La seva gestió quedava sotmesa, només,
a la supervisió dels oïdors de comptes, amb els quals s'havia d'aconsellar per a les
qüestions importants. Aquest sistema de gestió fou vigent fins el 1375.
RETORN AL SISTEMA
DE DIPUTATS RESIDENTS
A BARCELONA A LA CORT
DE LLEIDA DEL

1375

'amenaça d'invasió de Catalunya per les companyies d'armes reunides per l'infant Jaume de Mallorca obligà a convocar corts a Lleida al començament de l'any
1375. Calia preparar la defensa del Principat contra aquestes tropes, que arribaren a
prop de Barcelona, però que finalment passaren a Aragó i entraren a Castella, ja que
l'infant s'havia aliat amb Enric de Trastàmara. La Cort reflexionà sobre l'organització
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de la Diputació del General i, potser a causa del context de guerra, decidí retornar al
sistema de tres diputats residents a Barcelona, un per braç, sense eliminar la figura
del regent dels comptes, que hauria d'actuar conjuntament amb ells.
Les amenaces del duc d'Anjou contra les terres de la corona catalanoaragonesa
obligaren el rei a reunir novament les Corts Generals a Montsó en 1376. Els regnes
prometeren al monarca 325 000 lliures, 178 000 de les quals correspongueren a
Catalunya i Mallorca; aquesta vegada s'acordà que els diners s'obtindrien d'imposicions sobre els cereals i la carn i de noves generalitats. Les Corts es negaren a atorgar
un subsidi per a la guerra de Sardenya, perquè consideraren que no hi estaven obligades ja que era una qüestió patrimonial del rei. S'avingueren, però, a fer-li un préstec de 50 000 florins, 27 400 dels quals provinents de Catalunya i Mallorca.
Pel que fa a l'estructura de la Diputació, les Corts mantingueren la terna de diputats residents i el regent dels comptes. Malgrat que els diputats escollits a Lleida
havien actuat durant un temps molt breu, es renovaren tots els càrrecs.
UNA NOVA REFORMA
REDUCTORA.
LA SUPRESSIÓ DELS OïDORS

es corts foren convocades a Barcelona el 1379 per tal de demanar ajuda per a una
expedició amb un doble objectiu: sotmetre Sardenya i intervenir a Sicília. Aquesta gran expedició no es portà a terme i el donatiu obtingut s'usà per a la defensa de
Sardenya. La Cort de Barcelona tornà a reformar l'esquema del personal que regia la
Diputació; després d'haver-se assajat la supressió dels diputats, ara foren suprimits
els oïdors. Continuava la cerca d'una fórmula eficaç, però poc costosa, per a regir
aquella institució que s'havia fet imprescindible.
Els diputats elegits per la Cort de Barcelona de 1379-80 mantingueren una relació
tensa amb el rei i en moltes ocasions hagueren de menester un intermediari per a negociar-hi. El monarca, mancat de recursos, els demanava galeres armades per a ambaixades, defensa marítima etc., i s'irritava quan els diputats, que tenien vaixells, armes i eixàrcies, es negaven a deixar-los-hi. Havien passat els temps en què els diputats podien
decidir com si les corts estiguessin reunides, si bé per a afers greus havien de consultar
els diputats consellers; ara tenien uns poders molt limitats, inconvenient que resultava
agreujat si, com en aquest cas, eren poc hàbils en la formulació de les negatives.
L'any 1383 foren convocades a Montsó unes noves Corts Generals de tots els regnes perquè hi havia un clam col·lectiu contra els consellers i oficials del rei, tant per
les responsabilitats polítiques en la conducció de dues guerres desastroses contra
Gènova i contra Castella, com per les acusacions de corrupció i malversació. Pere el
Cerimoniós procurà desviar el debat cap a una qüestió que li interessava més: una
expedició a Sardenya que, aprofitant el moment de desconcert després de l'assassinat
d'Hug III d'Arborea i la seva filla en el transcurs d'una revolta popular, hauria permès sotmetre l'illa, on el domini català havia quedat reduït a Càller i l'Alguer i poca
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cosa més. Però la Corl es negà a entrar en aquest terna sense haver resolt abans la
demanda de justícia, de manera que aviat es féu palesa la impossibilitat d'arribar a
acords constructius enlre el rei i els braços. El Cerimoniós aprofità la necessitat de
sotmetre el seu gendre, el cornle d'Empúries, per a deixar la corl inconclusa i Il1arXar
cap a rigueres després que fossin escollits nous diputats.
LA DARR.ERA DIPUTACIÓ
ABANS DF. LA REFORMA
D.EL

1413

o hi hagué cap nova convoca lòria de corts fins a la de les Generals de Monts6 del
1388, reunides per a concloure les del T3~3 i demanar ajuda contra una nova
revolta a Sardenya i contra la invasió de Catalunya per les tropes dd comte d'Armanyac, el qual exigia indemnització per uns drets sobre el Regne de Mallorca que afirmava que li havien estal venuts per la infanta Elisabet de Mallorca. Hn realitat volia
un rescat per no atacar, però la Corona no cedí al xantatge, i un gran exèrcit envaí
Catalunya. Això comporlà la suspensió de les corts, que ja no foren concloses en la

N

resta del regnat de Joan I per manca d'interès del monarca, el qual no volia cedir a les
demandes dels braços.
Abans que les corts foren suspeses es procedí a l'elecció d'una altra terna de
diputats de Catalunya, que hagué d'ocupar el càrrec una llarga temporada, perquè
Joan I no convocà més corts i Martí l'Humà no ho féu al Principat fins el 1405 (una
llarga cort que tampoc no s'arribà a cloure per la mort del rei i que no renovà la Diputació). Naturalment, un exercici tan dilatat provocà diverses substitucions en la terna
de diputats residents, de tal manera que, a la fi, no en quedava cap dels nomenats per
les Corts de Montsó el 1389. Els poders d'aquests diputats foren limitats, com els dels
darrers representants de la institució, i quan es presentà la necessitat de fer alguna
despesa extraordinària els calgué consultar els membres més destacats de cadascun
dels braços. A més, havien de tenir molta cura a no extralimitar-se en les seves atribucions -en alguna ocasió els procuradors del Braç Militar protestaren contra ells
només perquè havia corregut el rumor que deixarien diners al rei-o En canvi, eren
competents per a organitzar estols destinats a protegir el comerç marítim -o participar-hi en l'organització-, ja que estaven obligats a defensar la percepció dels impostos de les generalitats, que baixaven quan les rutes marítimes esdevenien insegures a causa de la presència de corsaris.
FUNCIÓ POLÍTICA DE LA
DIPUTACIÓ DEL GENERAL
EN ELS PRIMERS TEMPS

a Diputació del General fou en principi un organisme econòmic, però els poders

L de decisió sobre l'administració del donatiu de les corts li donaren poder polític,
almenys durant la guerra amb Castella. Els diputats de cada regne controlaren de fet
els exèrcits reials, i el monarca hagué de negociar amb ells la seva estratègia. En les
ocasions que es produí una situació de buit de poder en les instàncies supremes de
govern, la Generalitat de Catalunya assumí les responsabilitats polítiques que li pertocaven com a delegació dels estaments representats a corts. Així, per exemple, quan
pel maig del 1396 Joan I morí inesperadament mentre el seu germà i successor, l'infant Martí, era absent a Sicília, els diputats ajudaren la nova reina Maria de Luna a
assegurar la successió en la persona del seu marit.
La Generalitat hauria pogut acomplir una funció política molt important en morir
Martí l'Humà sense successió masculina legítima i produir-se l'interregne, que durà
dos anys. Si els diputats i els consellers de Barcelona ho haguessin volgut, podien
haver reconegut com a rei Jaume d'Urgell-el lloctinent general, càrrec tradicionalment propi dels hereus de la Corona-, com ho havien fet l'any 1396 amb Martí l'Humà, sense esperar la decisió dels altres regnes, que en aquella ocasió es limitaren a
presentar una protesta formulària, almenys Aragó. Però els diputats s'inhibiren de la
qüestió successòria i es limitaren a continuar administrant els recursos de la Generalitat per a la defensa del Principat i de Sardenya.
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Berenguer de Cruïlles
n¡Sl1li DJ:i GIRONA

(Pcralallada 13TO

La Cort reunida

3 C:~rv~ra

Barcelona I362)

el 1:{5s> num('n~ ~ls següents diputats ~cl~siàstics:

Rcrcnguer de Cmïl1es, bisbe d~

e irona

Pere Arnau de Parcstorl.es, prior de CatalunY'l, (lt~ l'orde de l'HospitJI
Romeu

SeS(OHl(~S,

paborde de TarragoTla

Arnau de Busquets, doclor (~ Tl

d~crets

i canonge dc

nat'c~lona

bisbat gironí posseïa un patrimoni imporlant en
ls diputats nomenats per al I3~'aç Mi1it¡¡r fill'cn:
Bernat de Caurera, cOlllte ci Osona, cavaller;
terres, feus i rendes que donaven al bisbe un gran
Hug ue Cardona, vescomte ue Cardona, donzell;
pouer i int1uència al seu lerritori. Berenguer de
Ponç d'Altarriba, cavaller, i Ramon de Pegucra,
Cruïlles esmerçà en el govern de la seva diòcesi
donzell.
una energia nola ble per tal ue manlenir la juris.
dicció
Com a administr¡¡uors del llraç Reia I foren noeclesiàstica sobre els coron¡¡ts - persones
I::s(ul dels CI1l111('~.;,
TrIlHIt"st i r J.~ S;lnl
que
havien
rehul ordes menors però no feien vida
menats: Pere Desplà, ciuladà de Ban.:e1ona; Pere de
Miquel de C11l,lle,;.
Cirolla
Carcasson¡¡, ciutadà de lleida; Francesc Pavia, ciueclesiàstica sinó totalment 1aica- i diversos drets,
FONT. I\r M· EC:,I\
tadà ue Girona, i Pere Borró, burgès de Pe1l1inyà.
com les notaries eclesiàstiques o les immunilalS.
A més, es nomenaren quatre consellers dels
Per aquest motiu topà amb alguns pouers. El 1349
eXlgL a l'infant Ramon Berenguer, cornte d'Empúries i
dipulats per braç. Els del I3raç Eclesiàstic [oren: Pere de
oncle del monarca, la revocació d'un imposl perquè consiClasquerí, arquebisbe de Tarragona; Hug Desbac, hishe
u'Urgell; Guillem Àrnau de Palau, degà d'Urgell, i Galceran derava que alemptava contra la immunitat eclesiàstica, i hi
de Montcorh, oficial de Girona. Pel Braç Militar es nomemantingué encara un altre plet perquè l'infanl es negava
naren: Bernal de Cabrera, cavaller, pare del comte u'Osona;
a retre-li homenalge pels feus que lenia per la seu ue GiRamon d'Anglesola, senyor de Bellpuig, cavaller; Berennma.
guer Despujol, cavaller, i Ramon Arnau Sacirera, c¡¡valler.
Les notaries foren motiu d'una topaua amb el rei Pere el
Els consellers dels diput¡¡ts uel Braç Reial foren: Romeu de
Cerimoniós, moll gelós de les seves regalies. El 1352 el rei
Busquels, ciutadà de Barcelona; Pere de Muntanyana, ciuvo1i¡¡ imposar el monopoli uel nOlariat a Giron¡¡ als nOlaris
ladà de lleida; Arnau de Messina, de la vila de Cervera, i reials, però l'exercici uel nOlariat pels rectors ue parròquies
Valentí Sapera, de Vilafranca del Penedès.
i els escrivans ue les caledrals O dels monestirs era un uret
Berenguer de Cruïlles (m. 1)62) era bisbe ue Girona i consagrat pcr un ús immemorial, i lambé una fimt d'inGIl de Bernat de Cruïlles i de Peratallaua; membre, per
gressos als quals els clergucs no volien renunciar. La protesta del bishe obligà el monarca, ue moment, a fer marxa
tant, u'una important família nobiliària que posseïa un
exlens senyoriu ¡¡1 Baix .t:mpordà. El seu oncle Gilabert de
enrerc i a declarar que la prohibició no afectava els drets ni
del bisbe ni de l'Església de Girona. T.'¡¡ny següent, però, el
Cruïlles, sagristà i després bisbe ue Girona (I334-35), Ue·
gué ¡¡favorir els inicis de la seva carrera eclesiàstica. Des
Cerimoniós uonà suport a la ciutat i als ciutadans de Girouel 1)2I fou canonge ue la catedral de Girona, i cabiscol na en els plels que mantenien amb el bisbe i asseguri que
des del 1334; elegit hisbe de Girona al uesembre del 1348, no toleraria que el hishe causés perjudicis als drels i a la
fou nomenat pel papa Climent VT i consagral el I349. El
jurisdicció reials. Aquesla segona top¡¡ua es degué al zel
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antiherètic del hisbe: segons Berenguer de Cruïlles, amb
l'ajut de l'inquisidor Nicolau Rossell havia trobat més de
500 heretges al bisbat (compresos els usurers) , algun s del s
quals havien apel·lat a l'arquebisbe de Tarragona i al rei
-segon s el hishe, sense raó-o Tamhé tingué topades amb
altres sen yors. A Llagostera, els ofici als de Pere de Montcada, que havien pres possessiú de la jurisdicció civil del castell de T.loret i de l'escrivania i notaria del terme -propietat
del rector de la parròquia - , foren excomunicats pel hisbe
Cruïlles fins que s'arribà a una sentència arbitral l'any I)57.
Pel que fa al govern de la diòcesi, efectuà visites pastorals
a set,-mta-vuit parròquies (T350) , bé que no se sap si ho féu
personalment. i el I36 2 visità el monestir d'Amer. Celebrà nombrosos sínodes, un altre instrument important de
control i adoctrinament de la clerecia, en els quals es prengueren acords per a defen sar els drels de l'Església . T: assistència als sínodes era obligatòria per al s clergues, sota pena
d'excomunió, càstig al qual el hishe Cruïlles afegí penes
pecuniàries. Només causes justiflcades eximien de l'assistència, però calia enviar-hi un altre clergue. Combaté també l'heretgia, al costat dels dominicans Nicolau Ros sell i
Nicolau Eimerlc. Sufragà l'acahament del retaule d'orfehreria de la catedral de Girona, començat pel seu antecessor, i
hi aplicà les multes imposades als clergues incontinents.
Con st¡.¡ (lue posseïa, a títol personal, tluinze llibres de ternes
de religió i dret, que foren venuts a la seva mort. L'assistència a la Cort del 1359 il'acceptaciú del càrrec de diputat
sem les úniq ues manifestacions que es coneixen de la seva
intervenció en afers públics. Pel que fa a l'exercici d'aquest
càrrec, a l'Arxiu Diocesà de Girona s'ha conservat documentació de disposicions de corts sobre fogatges i concretament un fogatjament de dos braços de 1357-58, que potser
havia de servir de model del que ell i els altres diputats
havien d'organitzar per acord de la Cort del 1359 . També
amh relació a la guerra amb Castella, el I)62 prometé (Cm tribuir a les obres de les muralles de Girona amh 500 sous.
Degué morir a Barcelona perquè hi fou soterrat, a l'esglési¡.¡
de Framenors. Les dades biogrànques que es tenen de Berenguer de Cruïlles mostren, doncs, un horne d'Església
que, només a causa de la greu crisi que vivia el país, intervingué en els afers públics.
Pere Arnau de Parestortes, o Peres tortes (m. Ij62?), era
prior de Catalunya, de l'orde de l'IIospital de Sant Joan de
Jerusalem. L'any 1319 ja era frare de l'orde, i fou comanador de la casa de Sant Celoni almenys des del T3j() (potser
abans) i fins al 1347, any en què fou nomenat prior de Catalunya; sembla que també havia intervingut en la comanda
de Masdeu, al Rosselló, on hauria iniciat la construcció del
claustre dels Grans Carme s de Perpinyà el 1333. 121 1340 fou
acusat d'haver instigat un ava lot popular que es regi strà a
Sant Celoni contra el veguer del Vallès , a qui la gerlt nafrà
el cavall: per aquest motiu, el veguer de Barcelona l'empresonà, però el bisbe de la ciutat el defensà i declarà l'inter-

Pero 111 . r.lil,,·e de f1r¡L,¡ /,'gi, d" I.. C¡¡rlolxa
dr. Valldwút. segle X IV
~ .J"'I:

nr.·Pri1'! rn :t

dicte a Barcelona. Com a prior de Catalunya, procurà d~fen 
sar els drets de l'orde i dels seus vassalls: el 1351 fou protagonista d'un enfrontament amb Guillem de Montcada, senyor de Mequinensa , p~r perjudicis causats a va ssall s de
l'IIospital a Artesa; la resolució d'aquest contenciós fou
confiada a l'arbitratge de tres personatges: l'infant Ramon
Berenguer, comte d'Empúries , Lope de Luna, senyor de
Sogorb i comte de T.una, i Berenguer d'Abella. També procurà ampliar el poder i el patrimoni de l'orde, aprontant les
vendes de la jurisdicció reial sobre una gran part de les localitats catalanes efechlada per Pere el Cerimoniós amh vista
a reunir diners per a pagar les despeses de les nombroses
guerres que a1ligiren el seu regnat. Concretament. l'any
1·357 comprà el mer i mixt imperi i tota la juri sdicció de Barberà i de l'Espluga de l:rancoJí. Assistí corn a prior de Catalunya a la Cort del T359 i acceptà el càrrec de diputat pel
Braç Eclesiàstic, no solament com un servei al país sinó
també com una manera d'assegurar la influència del seu
orde ~n els afús nacionals, atesos els extensos territoris que
ahastava a Catalunya i l'elevat nombre de vassalls que tenia.
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Portugal, per tal de conquerir Castella i
Romeu Sescomes (m. T380) ftm bisbe
Lleó; s'acordà que Pere el Cerimoniós no
de Lleida entre el T361 i el 1380. Era
ajudaria F.nric de Trastàmara, que Pere
nebot de l'arquebisbe de Tarragona,
el Cruel pagaria les despeses de guerra
Arnau Sescomes, i sens dubte aquesta
que havia ocasionat a la corona catalanocircumstància afavorí la seva carrera
aragonesa i que la infanta Elionor, filla
eclesiàstica, que s'inicià amb una canondel Cerimoniós, es casaria amb el fill del
gia en aquesta catedral. L'any T345 ja
Príncep Negre, el futur Ricard Il. A més,
ocupava el càrrec de prior, i el 1350 accefou signada una treva amb els represendí a un altre d'important, el de paborde,
tants de Pere el Cruel de Castella. Les
després de la mort del cardenal Bernat
negociacions foren represes a Tarba i
d'Albi, bisbe portuense. Com s'esdevenia
Auloron, després de la nova entrada
sovint, la gestió econòmica del cardenal
no havia estat prou clara i havia tret
d'Enric de Trastàmara a Castella el maBerengu cr cif' C.nlïll~s r~pr~~ ~ulal con1 :l
teix any 1367, tant amb els represengrans sumes de diners de la pahonlia, en
dOflant, altar d'o.dcbrcria de la Se'l1 dc·' C.iTOT!iI ,
tants anglesos com amb els de Pere el
perjudici dels canonges i porcioners; per
111f'Strf-' nartornt'!u , ~ ~¡.;l ~ Xl V
Cruel i els de Navarra; en les negocia aquest motiu, Romeu Sescomes reclamà
cions hi participà novament el bisbe de
aquestes quantitats al germà i hereu del
Lleida. En el tractat d'alianr;a amb Navarra del 1370 -un
cardenal. H plet acabà en una concòrdia, l'anYlj54, per la
tractat dirigit contra Enric de Trastàmara-, un dels sigqual l'hereu prometé restituir T 500 florins. Governà l'arxidiòcesi de Tarragona en el període de seu vacant, entre la nants fou també el bishe de Lleida. Amb Ramon Alemany
de CelveJló, governador de València, formà l'ambaixada
mort de l'arquebisbe Sancho López de Ayerbe (T357) i la preenviada a la frontera amb Castella per tal de negociar la pau
sa de possessió del seu successor, Pere de Clasqueri (1358).
Cal fer notar que un nebot seu, anomenat també Romeu entre tots dos estats; només s'arribà a l'acord de posar les
Sescomes, fou nomenat veguer reial a 'l'arragona potser per diferències en mans del papa i dels cardenals. Participà
també, juntament amb l'arquebisbe de Saragossa, Ramon
a millorar les tenses relacions entre la jurisdicció eclesiàstiAlemany de Cervelló, Dalmau de Mur i Ramon de Celvera,
ca i la reial. A Lleida, després del seu nomenament episcodegà d' Urgell, en les negociacions que, finalment, portaren
pal , el l361, promulgà decrets sinodals importants, consagrà la nova església de Sant Joan (1372) i fundà a la catedral la pau amh Castella, l'any 1375: una mica abans , el 1373,
la capella de Jesús . m1373 fou comissionat pel papa Grego- havia negociat amb Berenguer de Relat, tresorer del rei, la
devolució dels béns dels Cabrera, llevat del comtat d'Osona,
ri Xl per a l'aprovació de l'orde militar de Sant Jordi d'Albma, a la qual donà la regla de sant Agustí, tal com l'obser- a Bernardí de Cabrera, un home que havia de ser, en el
vaven els hospitalers. La seva actuació política fou molt futur, un gran servidor de la Corona. Fou un dels marmesnotahle. Encara com a paborde de Tarragona, participà actisors de la reina Elionor de Sicilla, tercera esposa del Cerivament en la Cort de Cervera del 1359; quan finalitzà, ftm moniós. Ben a1 contrari de llerenguer de Cmïlles, el bisbe
nomenat un dels quatre diputats del Braç Eclesiàstic. La
Romeu Sescornes fou, doncs, un home profundament interessat per la política del seu temps i per l'exercici del poder.
seva gestió deb'llé ser bona, perquè les Corts de Montsó de
Arnau de Busquets (m. 1370), el qualt diputat del llraç
1362-63, la de Barcelona del 1)65 -per al donatiu HOUF.clesiàstic, era doctor en decrets i canonge de Barcelona. El
i la de Lleida del 1375 el nomenaren novament diputat: això
l'ohligà a residir llargues temporades a llarcelona i hagué
r351 ja era canonge i procurador de la Pia Almoina dels
de ser substituït per Ramon Gener, cabiscol d'Urgell, tant pobres de la seu de Barcelona: els anys 1352 i 1353 fou, a
més, auditor de comptes de l'ohra de la seu, i el 1369, proel 1364 com el 1376 . Cap al 1367 era un dels consellers
curador de la sagristia; custodiava també el segell del capímés escoltats pel rei Pere el Cerimoniós, que li confià missions diplomàtiques impoltants. Sembla que, com el com- tol. Del 1357 al T370 fou vicari del bisbe de Barcelona; com
te d' Urgell, el vescomte de Cardona i Juan Fernandez de
a vicari, s ' ocup~ de jutjar processos eclesi~stics . Com a proIIeredia, castellà d'Amposta, el bisbe era contrari a Enric curador del bisbe, assistí a la Cort de Cervera del 1359. La
de Trastàmara. Per això, després de la batalla de Najera del
seva presència i, sens duhte, la seva capacitat possibilitaren
1367, en la qual Enric de Trastàmara i el seu aliat el comte la seva elecció com a diputat. L'experiència acumulada en
aquest càrrec i l'adquirida en la revisió de comptes a la catede Dénia, cos i del Cerimoniós, havien sofert una gran
derrota, s'imposà la seva opinió de buscar la treva amh Pere dral situaren repetidament el seu nom entre els elegits per
a ser oïdors de comptes. foormà palt de la terna d'oïdors de
el Cruel i l'amistat del poderós príncep de Gal-lcs, el seu
aliat. El bisbe i els magnats abans esmentats, juntament les Corts de Montsó de 1362-63, bé que com a suhstitut
de l'arquebisbe de Tarragona, Pere de Clasq\lerí, el qual
amb Lope de Gurrea i Jaume Desbr, negociaren una aliança amb els representants del príncep, amb Navarra i arnb
renuncià pel gener del 1365, i fou oïdor de comptes adjunt

de la Cort ue Barcelona-Lleida-Barcelona-Tortus<.t de 1)64i, novament, de la COlt de Barcelona de 1368-69. A més ,
ales Corts de Tortosa de 13n4-65 fou designat pel Braç Esclesiàstic perquè s'ocupés de la remuneració dels diputats
de les Corts ue Monlsó i de les persones que havien lreballat
per a ells. En conjunt, la seva p;n1icipació en els òrgans de
la Diputació del General sembla haver estat molt tècnica.
Bernat ut.: Cabrera, comte d'Osona (? - Tordehumos ,
Caslella I368), era fill del vescomle llernat (lI) de Cahrera,
conseller del rei , i ue Timbor de fenollet, filla uel vescomle
d'T11a i de Canel. El seu germà gran, Ponç, havia rebut el
vescomlat de Cabrera en uonació, l'any I344 , quan el seu
pare es retirà al 1110nestir ue Breda. Però Ponç morí el 1349,
sense haver tingut successió de la seva esposa, Beatriu de
Caruona, i per aquest motiu el vescomtal reverLÍ al pare,
que el cedí al fill segon , Bernat (111). Poc després , el 1350,
Bernat es casà amb Margarida de Foix, filla uel vescomle de
Castellbò, un matrimoni principesc; com que el germà
de l'esposa dilatava el pagamenl del dot, de 2n5 000 sous,
l'any 1353 Bernal de Cabrera aconseguí que, a compte del
uot, li fos cedida la part Montcaua ue Vic, de les dues en què
eslava dividida la ciutat. El 1356 permutà amb el monarca
la part reial de Vic amb Vilafranca del Penedès, que pertanyia als Cabrera, i així esdevingué senyor ue tota la ciutat.
Aquesta ambiciosa operació, que posava una ciutat sencera
en mans senyorials, fou complelada amb la creació uel
comtat d'Osona, el I356, que li fou conceuit; era el premi als
serveis prestats a Sardenya pel seu pare i per ell mateix en
l'expedició del l3S3 i en la segona expedició ellCapçalaua pel
rei el 1354. Abans, e1monarca havia retornal a J3ernat de
Cabrera el vescomtat de Bas, que anleriorment el mateix
Bernat li havia cedit. La possessió del vescomtat permeté
formar un estat nobiliari dels més poderosos uel país, que
ues de les lerres interiors de Vic arribava Ens a la costa de
Blanes i el Maresme. RI comtat comprenia el vescomtat de
Cabrera i el de Bas, Vic i, a més, Montclús, Montpalau, Sanl
Iscle, Sollerra, Vall d'Osor, Anglès , Sau, Taradell, Viladrau,
Voltregà, Torelló, Cahrera, Roda, Orís, Gurb, Tona i Malla i
altres llocs més petils. La donació de la part reial causà gran
uescontenlament a la ciutat de Vic, tant a l'elil urbana com
al bisbe, que reclamà la reversió de la part reial a l'Fsglésia,
puix que no s'havia respeclal la condició de permanència
en el Patrimoni reial esllpulada en la cessió u'aquella parl
ue la ciutal fela per l'Església al rei l'any I315. La revolta ciuladana hagué de ser sufi)(ada per la força; el bisbe fou uesterrat i li foren conl1scades les rendes, mentre que ell excomunicà llernat de Cabrera i posà tol el bisbat en interdicte,
és a dir, sota la prohibició de celebració de culte. Finalmenl
la llüestió es resolgué i el bisbe pogué tornar de l'exili a
Avinyó. El creixent poder dels Cahrera i l'ascendent sobre el
rei havien determinat la formació d'una facció contrària en
el si de l'alta noblesa calalana, aglutinada al voltant de l'infant Ramon Berenguer, oncle del rei i comle d'l:impúries;
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en formaren part el comte ue Pallars i els vescomtes de Castellhú i ue Cardona, malgrat el parentiu que aquesl darrer
havia contret alguns anys ahans amb els Cabrera, arran del
matrimoni de la seva germana amb el difunt Ponç. Bernat
de Cahrera, comle d'Osona, i el vescomte ue Rocaberlí desafiaren el comte d'Emptnies iniciant, l'any I357, una de les
guerres de bàndols nohiliàries tan freqüents a l'edat mitjana. A causa d'aquest cun1licle, molts nobles demanaren
guiatge per a assisllr a la Cort del 135R. Ni la Corl ni el rei
no aconseguiren pacificar-los, només hi reeixí l'infant Pere,
germà de Ramon Berenguer d'Empúries . Fn la Cort ue Cervera uel 1359, cadascun dels hàndols uel Braç Militar tingué un diputat: el rnateÍX comle d'Osona, d'una hanua, i el
vescomte Hug de Cardona, de l'altra . No se sap el grau de
col.Jahoraci6 que hi hagué entre ells, però ambdós estigueren, des del I357, en faccions polítiques oposades. La seva
tasca corn a diputat ue Calalunya degué ser més aviat limitada. FI 1:~n2 fim envial a socórrer Calataiuu en el marc de
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cara era jove. Més endavanL, el rei reconegué l'error de la
la guerra que enfrontava Pere III a Castella. La missió catacondemna i l'execució del seu pare i, a la fi de l'any Ij72,
lana fracassà, i els cavallers catalans fe>ren fets presoners.
retornà a Bernardí, fill de Bernat, els béns famili ,Jrs conilsMentre Bernat de Cabrera era captiu, sabé que el seu pare
havia estaL empresonat. Li era aLribuïda la responsabilitat cats; n'exclogué, però, la ciutaL de Vic, amb el terriLori d'una llegua a l'entorn i el casLell de Sel1fores, que els Cabrera
dels resultats tan adversos de la guerra éJfnh Castella i del
havien comprat el 1362 i que el rei Pere havia donat, el
fi:acàs de la pau amb Pere el Cruel, que ell havia negociat.
La facció del consell reial i la maLeixa reina, que li era Lan
I3G8, al hisbe de Vic com a esmena per l'alienació de la
contrària, havien convençuL el monarca de la Lraïció del seu jurisdicció de Vic a BernaL de Cabrera, contra el conveni
signat amh el bisbe l'any I3T5 de no alienar-la mai a ningú.
conseller; desesperaL per aquestes terribles notícies i desiLBernat lli de Cabrera tingué una vida marcada per la lragèjós de venjar-se, el comte d'Osona, fins i tot ahans que el
dia del seu pare; un home que semhlava desLlnat a ocupar
seu pare fos executat, l'any I3G1, es posà al servei del rei
un lloc preeminenL a la política catalana, morí, en canvi, a
de Castella i ocupi llocs destacats en l'exèrcit castellà des de
l'abril del 1363; se sap que prengué part en una hatalla naval l'exili.
Hug 11 de Cardona, vescomle i després comte de Cardoque es desenvolupà prop de Cartagena el q64, on l'estol
cas Lellà, capitanejat per l'almirall Martín Yiñez, assessorat na (I328? - T4oo), era ml d'IIug Tde Cardona i de Beatriu
d'Anglesola i membre d'una de les famílies més imporper Bernat de Cabrera, infligí una greu derrota a l'estol caLalà, comandal pel vescomte de Cardona. Ris dominis del
tants de la noblesa catalana. Ork de pare el 13H, romangué
algun temps sota la tuLela de la mare. Es casà, en primeres
comLe d'Osona foren confiscats l'any 1"365 i donats a l'innúpcies, amb illanca d'Aragó, GlIa de l'infant Ramon Hefant Joan, el primogènit del rei Pere el Cerimoniós. Desrenguer, comte d'Rmpúries, que morí el 137I; en segones
prés de la derrota de Pere el Cruel, el 1:~66, el comt~ d'Onúpcies, amh Beatriu de Luna, i en
sona marxà a França; estigué pres a
terceres , amb Isabel d'Urgell, gerBaiona en poder del Príncep Negre,
mana del seu gendre (ja que la seva
aliat de Pere el Cruel, <lue no el volfilla ileatriu s'havia casat amb el
gué lliurar al monarGJ casLellà, quan
comte Pere d'Urgell l'any T363). De
aq uest el reclamà, com a presoner
Blanca d'Aragó tingué una sola l111a,
seu, sinó que l'alliberà. El comle
aproflLà la intervenó{¡ anglesa en la
BeaLriu, mentre que de la segona esposa, Beatriu de Luna, tingué una
guerra civil castellana, i especia lment
nodrida descendència, quaLre fills i
l'espectacular derrota soferLa pel
sis filles. Des de ben aviat fou entrecomLe de Trastàmara i el comte de
nat en lCl guerra, l'ofici que correspoDénia a Najera, el ~ d'abril de Ij67,
nia al seu es Lament. Malgrat que era
per a intenLar recuperar els seus
només un adolesc:ent, inLervingué ja
dominis a Catalunya. EnLrà a Montsoriu i, amb l'ajut de mercenaris casen la campanya de l'any I344 al Rosselló contra el rel de Mallorca, que
tellans, intentà recuperar el vescomacahà en la reintegració del Regne
tat de Cabrera i el comtat d'Osona;
comptà amh el suport d'alguns
de Mallorca a la corona catalanoaragonesa. L'any I347, ell i el comLe de
amics, com Pere de Milany i el vescomLe de Roca bertí, però el rei envià
Pallars reberen l'encàrrec d'expulsar
contra seu el governador de Catalules tropes de Jaume de Mallorca de
nya, Berenguer d'Abella, i el vescomla Cerdanya. Participà en l'expedició
a Sardenya del I354, amb la qual el
te de CasLellbò, que l'expulsaren dels
seus castells del MonLseny, mentre
rei Pere intentà sotmeLre la revolta
que l'infant Joan es dirigia a Vic amb
dels senyors d'origen genovès del
altres tropes per com batre la revolta
nord de l'illa. Prengué part també en
atiada pel comte. BernaL de Cabrera,
les lluiLes pel poder de l'estament
després de recuperar els seus fills,
nobiliari, que sovint acahaven en
que es trobaven a MonLsorlu, es retienfronLaments armats . Malgrat que
primer els Cardona s'havien acostat
ri novament a França, on deixà espoals Cahrera <lmb el matrimoni del
sa i filla, i s'enrolà en les tropes d'Enfill gran de Bernat de Cabrera amb
ric de 'l'rastàmara, l'antic enemic del
Pere I el Cwd, miniatl"·' oci "eHle XIV
seu pare i d'ell mateix. Morí el I368
una germana d'Hug, el casal11ent
d'aquest darrer amb una filla de l'in en el setge de Tordehumos, quan en -
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fant Ramon Berenguer, comte d'J::mpúries, determinà el
seu pas al hàmlol contrari, ja que la família reial, els oncles
del rei, els seus fills i la mateixa reina sentien una gran rancúnia contra el privat. Així, doncs, participà en la lluita nobiliària del 1357 contra els Cabrera i els Rocabertí amb el
seu sogre i el comte d'Urgell, la qual cosa molestà el monarca, En la Cmt de Barcelona del 135 g aquest els retragué que
cap d'ells no l'hagués ajudat en la guerra contra Castella,
malgrat que els ho havia demanat, F.s referia, segurament,
a les convocatòries enviades als membres de l'orde de cavalleria de Sant Jordi, instituït pel rel el I353, per tal de poder
comptar arnh un nucli militar de gent escollida, unit a la
seva persona per llaços especia ls de fidelitat; els membres
de l'orde l'havien de seguir amb les hosts de cadascú en
qualsevol empresa militar, encara que [os fora de Catalunya,
quan eren convocats; l'orde havia estat una hona solució
per a superar la negativa de la noblesa a combatre fora de
Catalunya, quan era convocada en virtut dels Usatges, dels
quals s'havia fet una interpretació restrictiva. Convocat,
doncs, C0111 a memhre de l'orde el 1)5<), el vescomte participà activament en la guerra contra Castella, per terra i per
mar, al fi-ont que li [ou indicat en cada ocasió, F.I r:159 intervingué en la defensa marítima de Barcelona, atacada per
l'armada castellana, i amh Bernat 111 de Cabrera comandà
l'estol que persegui el del rel de Castella, Aquell mateix any
assistí a la Cort de Celvera, on fou elegit diputat; llavors
encara era qualificat de donzell, és a dir, no havia estat
armat cavaller, El 1362, potser aprofitant la pau amb Castella, Hug de Cardona es trohava combatent al costat de
Roger Bernat de Castellhò i els Foix contra els Armanyac,
per!> arn h la represa de la guerra tornà i fou citat, el I :l(j:l,
perquè amb la màxima urgència anés a ArClgÍl, cap a la banda de Tauste, per resistir l'entrada de Pere el Cruel. 'l'ambé

el 1363, fou un dels tres capitans de l'exèrcit enviat a socÍlrrer València -amb l'infant primogènit Joan i el comte
d'Urgell-, En aquest període de guerrCl s'inicià el lligam
dels Cardona amb el càrrec d'almirall dels regnes, Pel desembre del lj(j:l, Hug de Cardona ja ocupava aquest càrrec
i arribà a un acord amb Gilabert de Cruïlles, que havia estat
nomenat capità general de la flota, perquè actués com a
lloctinent seu. L'any següent, el 1364, prengué el comandament de la Ilota, però no es pot dir que tingués gaire èxit.
Els cata lans eren hatuts no solament per terra sinó també al
mar, am on sempre s'havien sentit més forts; de tota manera, la flota contribuí decisivament a salvar Barcelona , VCI lència i Mallorca, a guardar la costa dels atacs castellans i a
assegurar el proveïment a les zones més castigades per l'enemic. P,Jssat aquest periode difícil. el 1387, el rei Joan T
li concedi l'almirallat a tots els regnes arn h caràcter vitalici,
bé que el T397, tres anys abans de la seva mort, ja el substituí el seu 1111 Joan, H vescomte de Cardona mantiTlgué hones relacions amb el germanastre del rei, ]'intlIlt Ferran,
aspirant a la CoyonCl castellana i en altre temps cap de les
UnioTls nobiliàries que s'havien enfrontat al Cerimoniós
els anys 1347 i 1348, De tota manera, el rei Pere volgué
agrair anys després (1375) els selveis prestats a la Corona
pel mateix vescomte i els seus avantpassats, amb la creació
del comtat de Cardona, que situava la seva família en el
rang més alt de la noblesa catalana, al costat dels detentors
dels antics comtats d'Empúries, Urgell i Pallars i el nou
comtal, destinat a un infant reial , de Prades; Bernat de
Cabrera, comte d'Osona, l'havia precedit en un honor similar, però el seu comtat havia desaparegut, engolit com ell
mateix per la tempesta de la guerra i de la desgràcia del
gran privat. El nou comtat comprenia els extensos territoris
que els Cardona posseïen a la Segarra, l'Anoia, el Bages i el
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Solsonès, possessions que encara s'ampliaren quan el comte heretà el vescomtat de Vilamur, pertanyent al seu oncle
Ramon d'Anglesola. Hug de Cardona sembla haver estat
un home interessat per la vida parlamentària i per la discussi6 uels afers públics. A més d'exerór corn a dipuLaL per
la Cort del 1359, fou designat conseller dels diputats de la
Cort de Barcelona uel r:365 i oïdor de comptes a la Cmt uel
T367, i participà activament en diverses reunions de corts.
En les del J37T, per exemple, manikstà el seu desacord amh
les decisions preses per defensar Catalunya contra l'amenaça d'enLrada de tropes estrangeres, i concreLament s'oposà a la concessió d'un uonatiu per a substituir la convocatòria ue l'usatge Princeps namque, corresponent a la lleva
general. També hi dissentiren els seus aliats habituals , els
comtes d'l:impúries, d'Urgell i de Praues i el vescomte de

Castellbò. El primer comte de Cardona fou un home, en
suma, ue gran poder en el seu temps; conseller destacaL del
rei, prestà serveis a l'exèrcit i a la marina i participà en la
vida parlamentària i en les activi Lats de la Diputació del
Ceneral.
Ponç u'Altarriba era un cavaller de la cornarca d'Osona,
fill de Pere d'Altarriba. Ponç tenia el casLell de Meda en feu
per Pere de Malla i una part del delme de Roda , tamhé en
feu pd maLeix personatge, almenys a l'entorn de l'any 1338;
a més, tenia propietats a Sant Julià de Vila tOlta i alguna casa
a Vic, on solia residir. Com molts altres cavallers, exercí un
càrrec de govern comarcal i fou veguer ue Girona-Besalú
el 1349. Potser gràcies als ingressos obtinguts en aquest
càrrec, aquest mateix any preLenia comprar el castell u'016.
El 135T es casà amh Gueraldona d'Oluja, que ap()1tà al matri-

moni el lloc de Benavent, una pelita localitat que només
tenia cinc focs el 135R. Les rendes d'aquesta propietat no
devien ser suficients per a mantenir la famíli<l , i Ponç d'Altarriba s'endeutà. Per tal de pagar els deutes, vengué a
Berenguer llertran, senyor de Gelida, un censal sobre Benavent. Però les diAcult<lts sembla que continuaren perquè
l'any J368 venb'Ué Benavent al noble Guillem Ramon de
Montcada. És possible que les seves dl11cultats provinguessin de la desgràcia dels Cabrera, als quals sembla que devia
estar lligat ja que, quan assistí a la Cort de Cervera del 1359,
ho feu en nom propi però també com a procurador del comte d'Osona. És possihle, doncs, que la seva elecci6 com a
diputat en aquella Cort reflectís una divisió entre els cavallers similar a la que hi havia entre l'alta noblesa i que s'hagués fet un repartiment de càrrecs entre tots dos bàndols.
Ramon de Peguera (m. 1388) era un donzell que posseïa
senyorius al Berguedà, Bages i Osona: Olost, Peguera,
Gurb, llalsareny, Vinyoles, Cornel, Gòso] i F.spunyola; s'ha
dit que la seva baronia abastava en total una superfície
d'uns 120 km2., bé que no formava un nucli comparte. Era
flll de llernat de Peguera i de Blanca de Bell-llor i es casà
amb Alamanda de Cervell6, amb la qual tingué tres HIls: el
primogènit Ramon, Andreu i Guillem. Amplià els senyorius heretats amb noves adquisicions. Així. l'any 1353 romprà la jurisdicció del rastell de Tornamira al rei, on sembla
que tenia una part de la propietat, però no tota, perquè
també hi tenia drets Roger Bernat de foix. Comprà igualment les senyories de Santa Creu de Mujal (Castelladral) i
Sant Genís de Massadella (1370) <11 consell de Manresa i, el
1376, la baronia de Lluçà a Pere Galceran (IIT) de Pinós. Sc
sap que posseïa també el lloc d'Olopte, a la Cerdanya, cap
al 1370. Es desconeix la data del seu naixement, però el
1356 encara era sota la tutoria de Ramon de Merlès. Quan
treS anys després assistí a la Cort de Cervera del 1:359 era,
doncs, molt jove i ho prova el fet que fos esmentat com a
donzell, és a dir, que no havia estat arrnat cavaller. La joventut no fou obstacle perquè fos nomenat diputat, corn el
mateix comte d'Empúries, que també era jove. Probablement simpatitzava amb la faróó nobiliària contrària a Bernat de Cabrera i equilihrà ambdues faccions dins de la
Diputació - un nohle i un cavaller de rada bàndol-;
aquesta aflliaóó anti-Cabrera es pot suposar pel fet que
després aparegui com a majordom de la reina Elionor de
Sicília, esposa del Cerimoniós, que odiava Bernat de Cabrera; es té constància que ocupava aquest càrrec al principi
del T3()5, però probablement j<l l'exercia des d'abans. Potser
per encàrrec de la reina, acompanyà l'infant Joan quan,
l'any T3()(), presidi el Parlament de Barcelona de ciutats i
viles. Exercí el cànec Ans a la mort d'Elionor, i després
en fou marmessor testamentari. Passà llavors a ocupar el
mateix lloc de majordom prop del rei, però fou suspès
de l'oAci, com altres consellers reials l'any 1383, a causa de
l'enquesta que les Corts Generals reunides a Montsó vol-
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gueren menar contra oficials del monarca i del primogènit,
acusats de cormpci6, abusos de poder, etc. Sc sap que, a
més de participar en la guerra contra Castella, li fou con·
fiada també alguna missió diplomàtica, com una amhaixa.
da a Castella el 1367. F.n resum, es pot dir que fou l'exemple del cavaller (lue mirava d'aconseguir càrrecs a la COlt
per tal de millorar la posició social i econòmica de la seva
família i exercir influència en els afers púhlics. La seva
col·laboració amb la Diputació del General no fou ocasio·
naL Repeti el càrrec de diputat en substituir Pere Desplà,
nomenat a la Cort de 1377-78, i participà, a més, en la comissió reorganitzadora de la Diputaòó del 1377.
Pere Desplà (m. a 1383) era un ciutadà de Barcelona que
canvià d'estament i passà a ser cavaller. Fill de Ramon DespIà i de Margarit<l, pertanyia a un llinatge originari d'Alella,
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que s'havia establert a la Ciutat Comtal sense aballdonar els
decisiva a l'hora d'allunyar de la confederació catalanoarainteressos del lloc d'origen. Posseïa terres i Tnasos al terme
gonesa l'amenaça de les tropes castellanes de Pere el Cruel.
d'Alella, i l'any 1353 comprà la jurisdicció dcllloc a Pere el
Pere de Carcassona, ciutadà de Lleida, pertanyia a una de
les famílies més destacades de la ciutat. Corn altres ciutaCerimoniós, amb pacte de retrovenda; aquesta clàusula de
redempció tim usada el 1,66 pel rei, que recuper;l la jurisdans adinerats , els Carcassona havien adquirit alguns sedicció, després que els habitants del lloc en paguessin el
nyorius. La localitat d'Almenar els pertanyia, almenys, des
preu. Més o menys en a(l1lesta època, sembla que l'any
del T367, ja que figura en el fogatge d'aquest any, amh 317
T364, Pere Desplà comprà el terçó, o tercera part, dels delfocs, la qual cosa indica que era un lloc important. El 1350
mes de la parròquia d'Alella, que equivalia a una mena de
Pere de Carcassona havia comprat el castell i el lloc de l'Rspluga Calba al monestir de Vallbona per
000 sous barsenyoria . Posseïa també una part de la lleuda de Mediona,
un impost que es pagava a l'entrada i a la sortida de Barcecelonins, amb el mer imperi i la jurisdicció, però més tard,
lona i que, tot i tenir molts partícips, devia proporcionar
l'any T368, ell i la seva muller Constança vengueren el lloc
a Jaume Conesa, conseller i protonotari del rei. Pel (!1le fa
rendes importants; no se li coneixen activitats mercantils.
Pere, que sem hI a que no tingué descendència, féu hereu un
a la seva activitat parlamentària, se sap que fou síndic de la
nll de Bartomeu de Vilafranca, donzell, que s'anomenà, per
ciutat de Lleida a la COlt de Cervera del 1359, la qual cosa
explica que formés palt de la primera Diputació. Posterioraquesta causa, Pericó Desplà. A la ciutat de Barcelona ocupà un gran nombre de càrrecs, que culminaren en el de
ment no es desen tengué dels afers derivats de les COlts, perconseller en cap, per al qual fou escollit l'any 1564, novaquè l'any 1367 fou enviat per la ciutat de Lleida a 13arcelona,
amh cinc ciutadans més, per a concretar la contrihució
ment el 13G8 i encara el 1371; abans, havia estat conseller
acordada a la cort.
segon (1362) i havia representat1a ciutat en les corts diver·
ses vegades. Fou un dels síndics de Barcelona en la Cort de
francesc Pavia era ciutadà de Girona i pertanyia a una de
les famílies de rnercaders gironins més importants i amh
Barcelona del 1358, en la de Cervera del 13S9, en la del 1365
rendes més elevades; des que aparegué el deute púhlic, a
i en la del 1373. Rn la Cort del 1359 hi tingué una presència
molt activa ja que, juntament amb Romeu Sescomes, del
mitjan segle XIV, començaren a esmerçar importants
Braç Eclesiàstic, establí com haurien de contribuir els llocs
quantitats de diners en la compra de censals i violaris.
que havien canviat d'estament per alienació de la jurisdicConsta que l'any q60 formava societat amb els mercaders
Pere Ferrer, Bernat Preses i Ramon Freixes, amb un capital
ció per palt del rei o per la conversió de ciutadans en cavallers o generosos; l'acord que redactaren fou ratificat encade 3 000 lliures barcelonines; sembla que es dedicaven especialment al comerç de blat. Els Pavia pertanyien a la mà
ra per la Cort deli 363. Aquesta presència tan sovintejada a
les unts explica que los designat diputat més d'una vegada:
mitjana, però enllaçaren amb una família de la mà major,
els Sunyer. La seva palticipaciú en la Cort de Cervera del
l'any 1359, novament a la Cort de Barcelona del 1365 com a
diputat adjunt i procurador del donatiu nou, amb impor1359 com un dels dos síndics de la ciutat de Girona féu poso
sihle la seva elecció com a diputat.
tants tasques econòmiques a realitzar, i en la Cort del T377,
bé que en aCl1lesta ocasió pel I3raç
Pere Borró era un burgès de
Militar. Efectivament, l'infant
Perpinyà que havia estat mestre
Joan l'havia armat cavaller aquell
racional de Jaume TT de Mallorca,
..;",.."'_I-r.I-I-..,tcb~\t,illt.lftt[ll
però passà al partit de Pere 111 en
mateix any 1377 i, a petició de l'interessat, havia demanat al rei que
Jt el moment de la guerra que rein concedís el títol i les prerrogatives
tegrà el regne mallorquí a la code castell, atermenat, a la seva casa
rona catalanoaragonesa. El 1347 el
d'Alella, al Maresme, tenne (lue
Cerimoniós li confià una enquesta
hauria estat el de la parn'Kluia d'Acontra els oficials reials que ha·
lella. Pere Desplà era llavors convien exercit durant els anys anteseller de l'iniint primogènit, però
riors a la vegueria de Rosselló i
també consta que el mateix rei li
Cerdanya. També fou un dels tres
havia connat alguna missió delisíndics de la ciutat de Perpinyà
cada, com la de cobrar, l'any T37T,
presents en la Cort de Cervera del
un deute del rei de França, que
1359, la qual cosa permeté la seva
suposadarnent devia ser l'a portaelecció com a diputat. Indubtableció francesa per al pagament de les
ment, era una persona amb una
Snld.ts " ,·"y"lI. "¡¡pllel,a del
tropes de Bertrand Du Guesclin, el
preparació exceHent per a la tasca
Uib,,' Vua, segle XIV
cap de les Companyies Blanques,
de recollir i administrar el donatiu
que havia tingut una intervenció
de corts.
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Fn la Cort de Cervera del I :~59 s'escolliren dotze diputats ,
quatre per braç (els del Braç Reial eren anomenats llavors
administradors) , entre els quals no es distingí quins serien
els diputats residents a Barcelona, com es féu després. A
més, la Cort decidí nomenar quatre consellers per braç,
amb la missió d'aconsellar els diputats i administradors i
de revisar els seus comptes.
Les atribucions i obligacions dels diputats 10ren ben
especificades en la reglamentació aprovada per la COlt. T.es
atribucions consistiren, en primer lloc, en el nomenament
de col·lectors que cobressin el donatiu per bishats i vegueries , i d'escrivans i porters que els ajudessin en aquesta
tasca. Així mateix, podien manllevar diners, obligant l'ajuda concedida per la Cort, per un període no superior a dos
anys. Prèviament, però , s'havien d'assessorar amb els ccmsellers que havien estat escollits. Si l'emprèstit es fda a
precs del rei, els interessos podien ser deduïts de l'ajuda.
En tercer lloc tenien la potestat de consentir, amb el sUpOJt
dels consellers, que els homes a cavall de Catalunya sortissin del Principat si ho sol·licitava el rei, i que fos donat salari a gent de guerra de fCl1:a de Catalunya si no es trobaven
catalans que volguessin servir. Havien llc decidir, tam bé
amh les indicacions dels consellers, destinar una part de l'ajuda a armar una flota i nomenar-ne el capità. !iren custodis dels diners de l'ajuda a Barcelona que cada braç per
separat guardava en una caixa de dos panys, de la qual
tenien la clau dos dels diputats o administradors. Signaven
documents públics i utilitzaven un segell on constava que
achlaven en nom de les COltS. Decidien, amb l'assessorament dels consellers, les qüestions du btoses, tal com ho
podrien fer les COltS. Els diputats no tenien, però, facultats
executives; per exemple, no podien procedir contra els
morosos en el pagament del donatiu acordat ales corts, tasca que pertocava als oficials reials ordinaris. Només en el
cas que els ordinaris no fessin les execucions sol·licitades
pels diputats, aquests podrien fer-les.
Les obligacions principals dels diputats consistien a:
prestar jurament i homenatge (els eclesiàstics, només jurament) de no despendre els diners recaptats sinó en afers
de la guerra i de la defensa de Catalunya; retre comptes als
oïdors elegits per la cort dues vegades l'any, una per Sant
Miquel i l'altra vuit dies després de Pasqua, i romandre a
Barcelona mentre durés l'administració de l'ajuda (el rei no
els en podria LCr sortir, a Itrament cessaria 1'a juda (lue les
corts li havien concedit). Aquesta darrera disposició mostra
la decisió ferma de situar la seu de la Diputació a la capital
de Catalunya i, alhora, la voluntat de marcar les distàncies
am b el monarca. Es pretenia evitar que els diputats haguessin de seguir la cort reial itinerant, la qual cosa hauria pogut
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comportar una certa dependència. T.'amenaça de cessació
de l'ajuda al rei, si es trencava aquesta norma, indicava clarament que no es volia cedir en el principi d'ausoluta independència respecte al poder reia 1. Fn efecte, es té constàn cia que el 25 de març de T3()o el rei convocà els diputats o
administradors i els seus consellers perquè fossin a 13arcelona vint dies després de Pasqua, però, corn que va veure
que ell )lO hi podria ser, els convocà a Lleida per alIo de
maig. Els diputats no hi van consentir i el monarca hagué
de revocar la convocatòria, excusar-se per haver oblidat
aquella disposició i agrair que l'haguessin avisat.
La principal tasca dels diputats i administradors d'aquest
mandat fou la d'organitzar la recaptació dd donatiu aprovat per la cort, que pujava a 2.RR 000 lllures a pagar en dos
anys, de les quals el Braç Reial pagava la meitat, mentre que
l'altra meitat la pagaven els braços Eclesiàstic i Militar. L'ajuda havia de ser destinada a pagar el salari de l 800 homes
a cavall cada any, la meitat dels quals havien de ser armats
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-amb armadura completa de cap a peus- i l'altra meitat
alforrats -amb una armadura molt més lleugera, en part
de cuiro-o Una part dels diners havia de ser destinada a les
indemnitzacions per als propietaris dels cavalls morts o
inutilitzats en accions de guerra. Les tropes pagades per les
corts havien d'estar en servei vuit mesos l'any, durant l'època més apropiada per a la guerra, de la primavera a la tardor, quan els cavalls podien trobar pastures als camps. Per
a recollir aquests diners, la cort acordà requerir el fogatge a
tots els llocs de Catalunya, amb un màxim exigible de vint
sous per casa o foc, o el 5% del salari dels qui treballessin i
visquessin a casa d'altres i no en tinguessin de pròpia. Els
encarregats de recollir i administrar aquests diners foren
els diputats. El rei ordenà a tots els seus oficials, governadors, veguers i batlles que executessin el que els diputats els
diguessin amb relació al donatiu de cort. Els manà, a més,
que fessin fer una crida explicant a la gent el perquè de l'exacció. Com que es temia que hi hagués aldarulls perquè
ningú no pagava de grat, el monarca amenaçà amb la pena
de mort els qui posessin impediments a la tasca dels col-lectors o els maltractessin.
Sembla, però, que les dificultats més grans per a recaptar el fogatge no provingueren de les poblacions del Braç
Reial, sinó d'alguns membres de l'estament nobiliari, com
el comte de Pallars, que n'impedí el cobrament. També el
comte d'Osona, malgrat que era un dels diputats i que hauria hagut de donar exemple, figurà entre els morosos. Pel
novembre del 1360 el rei manà al governador i als veguers
de Catalunya que convoquessin hosts per a dos mesos per
confiscar els béns als qui no havien pagat i els autoritzà a
executar represàlies contra els vassalls dels morosos, confiscant-los els béns que portessin, a qualsevol lloc on es trobessin. No obstant això, en 1361-62 els problemes de cobrament persistien entre els nobles i també en alguns
municipis. Entre els nobles deutors hi figuraven encara el
comte d'Osona i Ponç d'Altarriba, tots dos diputats, un oficial de la Reial Tresoreria, Pere Desvall, i altres nobles com
Arnau de Canet, Berenguer d'Abella, Guillem Ramon de
Cervelló i Arnau d'Orcau, als quals havien d'exigir el pagament per via executiva.
Segons el nomenament dels diputats, confirmat pel rei
i rubricat per molts membres de les corts, els diputats
podien gastar al seu parer fins a 30 000 florins d'or del
donatiu, encara que la guerra amb Castella cessés, bé perquè fos signada una pau o una treva llarga, bé perquè s'a-
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conseguís la victòria i la recuperació, almenys, de les ciutats
i viles perdudes. Se sap que els consellers dels diputats
foren convocats en alguna ocasió per tal de requerir el seu
assessorament i la seva autorització en una despesa extraordinària de guerra que el rei demanava. El 21 de desembre de 1359, pocs dies després del nomenament dels
diputats, alguns dels seus consellers es van reunir a Cervera, on s'havia celebrat la cort, per tal d'autoritzar els diputats a empenyorar el donatiu, a l'interès que convingués,
per a reunir 60 000 florins que calia enviar a Aragó per
una causa secreta. Aquesta causa era la recuperació de la
ciutat aragonesa de Tarassona, ocupada pels castellans.
L'alcaid castellà, Gonzalo Gonzalez de Lucio, havia pactat
amb els representants del Cerimoniós el lliurament de la
ciutat en canvi de 80 000 florins i havia donat com a hostatge el seu fill, com a garantia del compliment del pacte. La
Diputació del General de Catalunya aportava, doncs, una
bona part de la quantitat acordada; pel febrer del 1360 Pere
Arnau de Parestortes, prior de Catalunya i diputat del Braç
Eclesiàstic, en lliurà 30 000 a Bernat de Cabrera, que els
rebé en nom del rei; aquesta era la contribució dels braços
Eclesiàstic i Militar, mentre que el Braç Reial féu una aportació idèntica, que fou lliurada per Pere de Carcassona,
administrador, i Pere de Muntanyana, conseller. En tots
dos casos, els diputats demanaren informació i garanties
sobre el tracte i que, si el 10 de març Tarassona no s'havia
retut, els diners els fossin retornats.
Una bona part del donatiu de corts de Catalunya hagué
de servir per a pagar les tropes d'exiliats castellans que servien el Cerimoniós. No es trobaren prou catalans que volguessin servir el rei dins del contingent de l 800 homes a
cavall que la cort havia ofert de pagar. Per tant, el 1361, el
monarca demanà als diputats que paguessin els 100 homes
castellans a cavall amb els quals el servia don Tello, germà
del comte de Trastàmara, la meitat dels quals eren armats i
l'altra meitat alforrats. També hagueren de pagar les tropes
capitanejades per l'infant Ferran, germanastre del rei Pere,
que servia amb 700 homes a cavall. En canvi, ja no pogueren pagar altres contingents castellans com el del comte de
Trastàmara i el de Diego Pérez Sarmiento. Després de la
pau de Deza amb Castella (1361), els diputats s'ocuparen
d'afers residuals de la guerra, per exemple, la paga d'indemnitzacions de cavalls perduts o el pagament a les tropes
que havien servit als mesos anteriors, però també reclamacions als morosos en el pagament del fogatge.
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Romeu Sescomes
BISBE DE UFIDA

(? - ? 1380)

!:in data desconeguda, però scglJratl1F.nt. al Il1F.S de febrer del1j6j , form eSlüllils pels hra~'os vint diputats.
Els residents a Barcelona i els oïdors forF.n ds següents:

Diputat eclesiàstic: Romeu
Diputat

mílital~

Sl~sroTT1l~!j,

bishF. dF. LlF.ida

Guillem de Togores, Glvallcr

Dipul.al. rei.al: Pere de Santcliment, ciutad:1 dl' Ban:cJoTl;¡
OïJ()/, edesiàsl.ic: Pere de Clasquerí, arquebisbe de TarragoTl;¡
OïJ()/, militar: Berenguer de Pontons. c¡¡valler
Oïdor reial: Ramon de Senyers , mercader

omeu Sescomes, bisbe de Lleida,

de Vilafranca del Penedès

tituir el bisbe l{omeu Sescomes, elegit
com a diputat resident en aquella cort.
aqUf~sta
Tingué, doncs, una llarga actuació en
segona ocasió ja era hishe de Lleida,
diferents àmbits de la Diputació.
mentre que durant la Cort de Cervera
Guillem de Togores era un cavaller
Cnmb¡:¡t !1ntre dos ('lvill1~rs , ta uliJ c.l,= t,=~iUiJ.l,
palau del Marquès de l.lió. , eg le XIV
cra encara paborde de Tarragona. En
membre
d'una família de Sabadell que
l'UN t: Ai~a
un moment indeterminat del mandaL,
posseïa el territori conegut com la quadra de Togores, situada al nord del castell d' !\rraona, on hi
fou substuït per Ramon Gener.
Ramon Gener o janer (m. 1388/92) era canonge i cabishavia la casa senyorial fortificada de les Togores jussanes;
col, és a dir xantre, de la seu d'Urgell; a més , era rector de
a mé:;; tenien drets a la propieLaL i i urisdlcció de Sa badell,
la parròquia de Sant Andreu de Palomar, a Uarcelona, una
que compartien amb el comLe de foix i els Sentmenat,
acumulació de càrrecs forc,;a freqüent entre l'alta clerecia bé que lanL els Togores com els Sentmenat eren feudaLaris
de l'edaL mitjana. Testà el 24 d'ahril de 1'388 i , per tant, se
dels Foix; els drets del comte de Foix passaren després a la
suposa que morí poc després. Quatre anys més tard, un
reina Elionor de Sicília, al rei Pere el Cerimoniós i, més
dels seus marmessors vengué els seus llibres de dret canòLard, a l'infant Martí. Guillem de Togores par Lici pà en les
nic. L'any 1358, ja havia tingut experiència en una tasca
Corts Generals de Monts6 com a procurador del comte Ra similar a la de diputat quan, en representació del bisbe
mon Roger de Pallars, del vesconte Dalmau de Rocabertí,
d'Urgell, havia negociat amb el rella manera de dur a terdel vescomLe d'Illa i de Canet, i de Gilahert i BernaL de
me el fogatjamenL del 1358 acordat, en principi, només pd
Cruïlles. Participà en la guerra contra CasLella i l'any 1363
Brac,; .l:iclesiàstic i per part del Braç Militar, menlre que la
fou convocat perquè anés cap a 'fauste i Eixea, on s'havien
resta preferí altres sistemes, especialment una pròrroga de
de concentrar aILres nobles i cavallers per d defensar l'Aragó.
les imposicions per LaI d'obtenir els diners del donatiu proPere de Santcliment (m. a 1:391), ciuLadà de Barcelona,
mès. Més endavant, a la Cort de Barcelona del 1365, fou
era el diputat del Braç Relal. Pertanyia a una família que
designat un dels q uaLre consellers dels diputats pel Braç
posseïa un ric patrimoni al Pla de Barcelona: la Lorre de
Eclesiàslic; durant l'etapa en què la Diputació del General
Bell-lloc a Sant Andreu de Palomar, amb molins i masos,
{ou regida per un gerent o regent, fou designat oïdor de
la casa forta de Santa Maria de Badalona, la casa de la
Murtra, a Locar de Santa Coloma de Gramenet, i diverses
comptes pel Braç Eclesiàstic 1367, i novament a la Cort
propietats a Santa Coloma. Tamhé esmerçà diners en la
de 137°-71 i a la de 1372-73. Cessà com a oïdor a la Cort de
Lleida del 1375, però esdevingué de nou diputat per subscompra de censals. Malgrat aquesL paLrimoni, que li ator-

Rhavia estat membre de la primera
Diputació. Quan fou elegit en
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gava gairehé Un estatut de cavaller, romangué en el ciutadanatge i ocupà càrrecs municipals d'importància, com
conseller quart el ID7 i conseller en cap el T359 . Fou veguer de Barcelona amb mandats que s'iniciaren el 1351 i
el 1354. l'ou síndic de Barcelona éI les Corts de Montsó de
1)62-63, càrrec que tingué com a conseqüència el de diputat. No se li coneixen altres vincles amb la Diputaciú del
General. El 1365 fou enviat com a amhaixador a Gènova
per demanar que l'esmentada ciutat italiana no ajudés el
rei de Castella.
Ramon de Carcassona, ciutadà de Lleida, substituí temporalment Pere de Sélntclirnenl. Com Pere de Carcassonél,
que formà part de la primera Diputació, pertélnyia a una de
les tnnílies ciutadanes més destacades de Lleida i era senyor dcllloc d'Almen ar. Fou, a m és, batlle de Lleida l'any
13 6 7,

L'oïdor eclesiàstic, Pere de Clasquerí, renuncià el càrrec
el 1:3 de gener de 1365 i, per aquesta causa, calgué nomenar
un subsLltut del mateix estam ent. El nomenament recaigué
en el doctor en lleis i canonge de Barcelona Arnau de Busquets.
FI. ¡':I NANÇAMUNT DE

LA GUURRA AMB CAS' I'E I.I. A
I LA CR E AC I Ó DELS
IMPOSTOS DE LA
GEN E RA l.l ' I'AT

Les Corts de Montsó havi en decidit que fossin elegides vint
persones per a adminis trar el donatiu i preocupar-se dels
é1fers de la defensa de Catalunya , sis pel Brac,: Eclesiàstic
- dos prelats . un cavaller de l'orde de l'Hospital i tres repre-

senlanls de catedrals- , sis persones més pel Braç Militar
-dos rics homes i <111atre cavallers, un dels quals havia
d'ésser de Mallorc:a- i vuit persones pel Braç Reial - cin(: de
ciutats i tres de viles-o Aquesta distribució es procurà que
los la més representativa possihle de tot el conjunt de Catalunya. El Braç Reial , especialment, hi féu participar totes les
ciutats i viles imporlanls amb un complicat sistema, fins i
lol de lorns de mig any; potser hi havia hagul queixes contra la representació alribuïda gairebé sempre a B<'IH:elona i,
en menor proporció, a Lleida. D'aquests vint diputals, lres ,
un per braç, havien de ser oïdors de comples. El representant del Braç Reial, per acord d'aq uest braç, havia de ser de
Vilafranca del Penedès. Altres sis persones d'aquestes vinl,
dues per braç, s'havien d'encarregar de passar revisla (o de
«prendre mostra», en el vocahulari medieval) als homes a
cavall pagats per la Generalital i de fer els albar<'111 s dels
salaris de cadascun perquè poguessin ser pagats; a més de
fer-los, havien de subscriure els albarans i de segellar-los
am b el segell de Calalunya, és a dir, am h el segell de la
Dipulació. Els dos representants del Braç Reial havien de
ser l'un de Manresa i l'altre de Cervera, i calia renovar-los
cada any. T.es onze persones reslants -tres pel Br<lç Eclesiàstic, tres pel Braç Militar i cinc pel Braç Reial- havien
de ser els diputats encarregats de rebre els diners del donatiu i d'administrar-lo. Rl Braç Reial conllnuà repartint els
càrrecs de diputat enlre les ciutats i viles: un havia de ser de
Barcelona, l'altre de T.leida, el tercer calia que fos mig any
de Barcelona i mig any de Lleida, el quart havia de ser de
Girona i el darrer de Perpinyà. À més, estava previsl un
altre diputat resident a M<lllorca, que no enlrava en el còmput dels cinc que corresponien al Braç Reial; aquest diputat
calia que fos ciutadà i havia d'encarregar-se de recollir i
<ldministrar els diners del donatiu de Mallorca i de les altres
illes.
El Braç Reial havi<l aconseguit aquesta vegada una representació molt més alta en el conjunt de l<l Diputació que els
altres dos braços. De fet era força lògic, perquè també el seu
donatiu er<l molt superior, el doble; no obstant <lixi'>, en el
futur s'imposà la representació paritària dels braços. Les
Corls disposaren que, dels vint diputals, lres havien de residir a Barcelona , un per braç, menlre que els altres havien de
via~ar pels afers de la Generalitat. Aquesta tem<l residenl
prefigurà, doncs, el que havia de ser la Diputació en el fUlur.
Les Corts pactaren també que, si calia decidir afers illlportants, havien de prendre parl en l'acord almenys un prelat,
un ric home i un cavaller de Cat<llunya, un cavaller de
Mallorca i dos ciutadans de Calalunya. Si es tractava d'afers
lT<lnscendentals, hi havien de ser tots. Rls diputats havien de
lenir, en un lloc segur de Barcelona, una caixa amb tres
panys i tres claus, on es guardarien els cabals; cada diputat
resident en tindria una clau. S'havia avançat, doncs, en la
formació d'una inslllUció perquè ara ja només hi havia una
caixa i no lres, una per braç, com a la Diputació anlerior.

Caixa d. Labals de lres panys, segle XIV
l'UNT: Col. put. Alfil Omega I
r:OTO; P.CK.

Cal assenya lar que, dels vinl dipulals designats per les
Corts de Monlsó, només s'ha trobat el nom de deu. Aquesta !alta d'informació derivél de dues circumslàncies. D'una
banda, del fet <lue els diputa ls no [oren elegits per les Corts
sin{¡ pels braços i, dintre del Braç Reial, pels municipis que
l'integraven, ja que els càrrecs havien eSlal alribuïts a grups
o a municipis; per tant, les eleccions no es reflecteixen en
les actes de les Corts. D'altra banda, els nomenélments tampoc: no f(¡ren conl1rmats pel rei, re<luisit que ja no es devia
considerar necessari després del fimcionament de la Diputació anterior. Cinc dels noms lrobats corresponen a persones que 10ren en algun moment els dipulals residents a
Barcelona. Pel juny del 136 :~ hi residien el bisbe de T.leida,
Romeu Sescornes, i el ciuladà de Barcelonél Pere de Sanlcliment. Més endavant, pel gener de l'any 1365, moment en
què els diputats de Montsó encara no havien estat substiluïts, és esmentat télmhé el nom de Ramon de CarCélssOTJa,
ciutadà de Lleida, corn a dipulat resident, al costat de Pere
de Santclimenl; però els diputats residents habitualment a
Barcelona degueren ser Ramon Gener , cabiscol d'Urgell,
pel Braç. Rclesiàstic, Guillem de Togores, cavaller, pel Braç
Militar, i el mateix Pere de Santdimenl, ciutadà de Barcelona, pel Braç. Reial; almenys aquests foren els diputals que
reteren comples de l'administració del donatiu de les Corts
de Montsó el 1367, als oïdors que formaven part de la
maleixa Diputació, els noms dels quals també són coneguts. Guillem de Guimerà, un altre dels lloms que es
coneix, potser perlanyia a la comissi{¡ encarregada de les
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Soldats a cavall, teginat. segle XlV
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1363- Hagueren de huscar diners, encara que fos a interes·
sos usuraris, per tal d'avançar les quantitats necessàries per
a pagar les tropes, ja que el s ingressos previstos arribaven
molt lentament. Hagueren d'autoritzar la contractació de
tropes estrangeres, concretament les d'Rnric de Trastàmara, que s'havia retirat a França després de la pau de Deza,
Ca 1 assenYCllar, igualment, la formació de recursos
navals propis de la Diputació del General, amb els tluals es
pogué comptar els anys següents. Ja el 1359, en produir-se
l'ofensiva castellanCl contra la costa catalana, és possible que
els diputats comencessin a fer inversions en aquesta àrea
de la defensa, però fou sobretot a partir de les Corts de
Montsó i de les posteriors de Barcelona-Lleida-'l'ortosa que
la Diputaci6 construí o adquirí galeres, veles, rems i tota
mena d'arreus necessaris per a la navegaci6. Aquests vaixells complementaren en el futur els del rel o els de les ciutats marítimes catalanes en els armaments navals.
Els diputats de Montsó encara continuaven achtant l'any
1364, malgrat que ja es trohClva reunida la Cort de Barcelona, que els wnfià la col·lecta del mig fogatge que havia con·
cedit Cll rei per ser recollit amb urgència, No fou fins a la
sessió de Tortosa de la mateixa cort, el T365, que foren substituïts. La Cmt designà llavors tres persones perqu è s'ocupessin de donar-los una remuneració per la seva feina.
Aquesta tasca fou confiada a Arnau de Busquets pel Braç
Eclesiàstic, Ramon Berenguer de Pontons pel Braç Militar
i Ramon Sarrovira pel Braç Reial: el mateix Arnau de Busquets, amb el cavaller Berenguer Despujol i Arnau de Messina , de Cervera , pel Braç Reial, s'havien d'ocupar de la
remuneraci 6 dels escrivans, porters i el person al que ha·
gués treballat per als esmentats diputats. El 3 de març de
1365, durant la COlt reunida CI Tortosa, foren destituïts del
tot i es disposà que ja no prenguessin salari i que lliuressin
als diputats nous , nomenats per aquella Cort, tots els béns
de la Diputació nomenada a Montsó, després de pagar a
canviadors les des peses i els deutes que encara tinguessin
pendents.
Els diputats de M ontsú f()ren auxiliats en la seva tasca
per Ull c01llptClhle, Huguet de Cardona, tasca que fou revi ·
sada més tard pels oïdors de comptes,

estimes de cavalls i mostres de tropes; si més no, aquest fou
el càrrec que tingué a la Diputació nomenada per la Cort
de Tortosa del 1365. Es tracta de l'únic diputat de Montsó
que continuà, i és possible que ho fes en el rnateixlloc que
tenia.
Les tasques dels diputats en aCplesta Diputació eren
dues. D'una banda, organitzen- i vigilar la recaptació del
donatiu i, de l'altra, organitzar la despesa d'acord amb les
necessitats de la guerra. La primera tasca, la recaptació del
donatiu, era força complicada. CCltCllunya, amb Mallorca,
havia d'aportar 130 000 lliures de les 250 000 que tots els
estats de la Corona havien promès al rei, és a dir, el 52%·
Atluesta quantitat havia d'ésser obtinguda repartint-la l:ntre
tots els nuclis habitats seg011s el f()gatge de la Cort de Cervera, és a dir, que la contribució era ajustada a la poblaci6
de cada lloc. Els especia listes en fiscalitat adverteixen que
aquest procediment no implicava necessàriament que el
donatiu fos recollit via fogatge, sinó que cada nucli hahitClt
o cada noble o eclesiàstic pod ia obtenir per a la seva senyoria els diners que li corresponien arnb el mètode que li semblés oportú, és a dir, mitjançant exacció d' una quantitat per
foc o mitjançant imposicions. Com sempre, tingueren difi ·
cultats perquè tothom pagués el cple li corresponia. Una
altra palt del donatiu consistia en el rendiment dels impostos nous, el dret de la bolla sobre els teixits i el d'entrades i
eixides: foren fixades unes tarifes, però el rendiment no es
podia quantificar p erquè eren impostos nou s, Una tascCl
importantíssima que portaren a terme els diputats i tlue no
apareix en la documentació coneguda flns ara fou la d'organitzar una va sta xarxa de coJ.lectories per cobrar els dos
impostos nous , el dels teixits, o de la bolla, i el d'entrades
i eixides, o bé organitzar l'arrendament de la col-lecta d'aquests impostos, cosa que sembla que fou la solució adoptada sovint.
El segon vessant de la seva activitat, l'organització de la
despesa de guerrCl, es pot seguir una mica més a través de
la documentació relal. Hagueren d'ocupar-se del pagarnent
de tropes a cavall i de ballesters de peu que havien de sortír de Catalunya per anar CI socúrrer Magallón i llorja, a l'Aragó, poblacion s assetjades pel rei de Castella al març del
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9 . la i 11 de TTl,H~' dl' T3()5, la Cort reunida a Torto:;a de:;ign~ ~ls s~güents diputats i oïdor:;:

Diputat (!(;lt!sià.~ /.Íc: Bernat Vallès , canonge de Barcelona
Diputat milite.. ,.: RernaL Ses torres, cavaller
Diputat reial: Pere Bussot. ciutadà de

l1arc~lona

Oïrior (!(;biehiic: Joan Calaf, intermer i canonge de [a cMedral

d~

'Tarragona

Oïdor (:c;!(!sichtú; a~ju. lti: Arnau de Busquets. canonge de Rarcelona
Oïdor milil.ar: Jaume de Meià, cavaller
Oïrior militar a~junl.:

Oïdor nial:

Pl~Te

B~renguer

Despujol. cavaller

Alanyà, hmgès de Perpinyà

O¡:dor reial adjunt: Jaume de Besanta. ciutadà de

l1at'c~lona

vigenl quan la Cmt de Rarcelona del 1365 amplià
més, es nomenaren tres consellers "per a
el nomhre de diputats.
af~rs importants": Jaume d'Aragó, bisbe de
Torlosa; Pere 11, comte d'Urgell, i un membre
El cavaller Bernat Sestorres (rn. 1)70) era el
diputat del Rraç Militar. Posseïa Castellgalí
del Braç Reial.
(Rages) des del 1349. lloc la jurisdicció del qual
Finalrnent, el 14 de febrer de T3ó5, la Cort
Sivella amL CS 1lI3I1S,
"el~le XIV
comprà al rei Pere el Cerimoniós l'any 1357
reunida a Tortosa designà els següenls diputats
MNA\.·FCSA
per 6 000 sous, amh pacte de relrovenda. Tamper a les mostres de tropes i estimes de cavalls:
bé adquirí del rei , l'any 1358, el castell de la
Guillem de Guimerà, de l'orde de l'Hospital;
Remat de Tous, cavaller, i Ramon de Santrnartí, ciuladà de
Guàrdia i el terme del Bruc amb pertinences, drets feudals ,
mer i mixl imperi i jurisdicció per I 500 florins. Aquests
Lleida.
héns revertiren un temps després a la Corona per causa de
Bernat Vallès (m. 27 d'octubre de 1389), el diputat pel
Rraç Eclesiàstic, era llicenciat en lleis i canonge de Barcelo- la redempció jurisdiccional, bé que el seu fill Dalmau tornà
a comprar-los amb carta de gràcia per deu anys. finalment
na almenys des del T372; a més, era reclor de les parròquies
de Santa Maria de Badalona i de Sant Pere Pescador, d'acord fou Montserrat qui els adquirí.
Pere Russot, ciutadà de llarcelona, era el diputat del Braç
amh l'acumulació d'oficis i beneficis que era caraclerística
Reial. Conseller de la ciutat diverses vegades (conseller terde l'alta clerecia medieval. Així, el13~4 encarregà la còpia de
llibres per a l'església de Sanla Maria de Badalona. L'any
cer el 1348, i segon els anys 1351, 1354, 1356, 1360, T363 i
1368), ocupà molts altres càrrecs (fou un dels dos ohrers
1372 era procurador de l'arquebisbe de Tanagona i s'ocupava de resoldre els seus afers a Barcelona. El 137S oslenlava el l'any T339, un dels dos guardians de la moneda el 135~ i
missatgcr de la ciutat prop del rei en alguna ocasió). Pou
càrrec de procurador i administrador dels pobres de la Pia
lambé moltes vegades un dels representants de la ciutat a
Almoina, i del 13R3 al 13~9 fou auditor dels comptes de l'Alles corts (a la de Perpinyà de 1350-5T, a la del 1358 de Barcemoina. Fou lambé sotscol·lector de la Cambra Apostòlica
del papa Climent VTT des del 1375 Hns al 1379, període en lona, a la de Montsó de113ó2, a la de Torlosa del 1365 i a les
què el col·lector Pèire Borrer, que tamhé era canonge de llarde Barcelona dell :36~ i el 1373). No és estrany, doncs, que
es pensés en ell per al càrrec de diputat. A més, lenia expecelona, fou processat per Pere el Cerimoniós perquè volia
cobrar les quantitats recaptades pel sobirà des del moment riència en l'administració d~ donatius; havia estat un dels
racionals que havien dirigit la coUecla i despesa del donatiu
que confiscà la Cambra Aposlòlica, una de les mesures gue
atorgat al rei per les ciulalS i viles reials l'any 1353 per tal de
pren{:,'ué a causa del cisma que havia començat llavors a divifinançar l'armada contra Gènova; con cretamen l, tingué la
dir l'Església. El seu nomenament com a dipulat continuà
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missió , juntament amh els altres racionals, de comprar vuit
galeres, rems, armes i eixàrcies L per tal d'obtenir ràpiuament els uiners necessaris, pogué oh1igar les imposicions
creades sobre determinats prouuctes per decisió dels síndics del Braç Reial. El 1 :~5b hagué de supelvisar amb altres
prohoms una ajuua ue 7 000 lliures que la ciutat ue Barcelona havia alorgat al monarca per a la f:.,'1.terra conlra Matteo
Doria a Sardenya, mentre que l'any 1363, amb Jaume ue
Cua1hes, s'ocupà de l'organització de l'annaua, tanl en nom
del rei com dels diputats.
EL PREU D'UNA GLJERRA:
ENDEUTAM F.NT BANCARI
I V H NDA DE CENSALS

Durant els anys 1364 i 1365 continuà l'ofensiva caslellana.
Pel juny del 1365, Pere el Cruel s'apoderà d' Oriola , la plaça
més forta ue la fronlera meridiona I va lenciana, que havia
resistil un setge llarguíssim i la fdm amb un esperit de
resistència numantiTlél. Pere el Cerimoniós, que l'h<lvia
auxiliada a la fi uel 1)64, no hi pogué acudir novament perquè, des de feia mesos, havia iniciat el selge de MOlvedre
(Sagunt) , ocupada pels C<lste11ans i que sempre semblava a
punt de retre's; per a ell , recuperar la vila tenia una impor-

tància excepcional. perquè migpartia els seus regnes, dificullava les comunicacions i constiluïa una amenaça permanent sobre València. Morvedre, però, no fou recuperada
fins el 14 de selembre de 1365.
Per laI de fer front a aquest;.) sihlaci6 de gravetat extrema
s'havia reunit la Cort ue Catalunya, primer a Barcelona (2
d'abril ue 1 :~(4), i després a Lleida (4 de novemure), novamenl a Uarcelona (T6 de desemure) i a 'l'ortosa (des del 15
de gener de I j(5). El primer avançament del donatiu conceuit per aquesla Cort, de T2 0 000 lliures i la meitat del
fogalge d'un any, fou auministrat encara pels diputats escollits a les Corts ue Monlsó. pel juliol del T364 la Cort havia
decidit rerlOvar la Dipulació que s'encarregaria d'administrar el donatiu nou. Com a les de Monts6, el nombre de
dipulals previst era de vint persones , compresos els oïdors,
els diputats per a les moslres de tropes, etc. Tamhé foren
preuistriuuïts els càrrecs per g1llpS dins uels braços L en el
cas del Braç Reial, per ciutats i viles, però no es tp constància que les eleccions arribessin a fer-se llavors sinó més
endavanl, quan la Cort s'havia uesplaçal ja a Tortosa. El
nombre de diputats fou finalmenl rebaixat a quin7.e i s'estipulà [ple no podia repetir càrrec cap dels uiputats de Montsé>, amb l'única excepció de Guillem ue Guimerà, que continuà en la comissió per a les mostres ue lropes i estimes de
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cavalls. El Bra<; Reial disposà que, dels seus cinc uiputals,
un fos de Barcelona, un ue Lleida, un de Perpinyà, un de
compartit per Girona i Tortosa en torns de sis mesos i un
altre de compartit per Barcelona, Cervera , Vilafi-anca del
Penedès i Lleida . /\ més, fora u'aLluest comple, els ciuladans de Mallorca havien de lenir un diputat seu. El 2 de
març f(¡ren elegits els diputats eclesiàstics i els militars,
sense distingir encara dedicacions especíncples: Jaume d'Aragó, bisbe de Tortosa, Joan Calaf, infCrmer de la seu de
Tarragona, Bernal Vallès , canonge de Barcelona, i Guillem
de Tagamanent, canonge de Ginllla, pel Braç .tclesiàstic;
pel militar, Pere, comte u'Urgell, Bernat Sestorres, Gispert
ue Barberà i Jaume de Meià. El 9 de març Barcelona uesignà els seus diputats: Pere Bussot, i per un torn de 6 mesos
Joan Serra. Com que les ciutats ue Lleida i Girona no designaren els seus uiputats a lemps, ho féu la Cort el TO de
març Anloni de Maçanet per T.leida i Guillem Sunyer per
Girona. Tortosa comunicà l'elecció ue Guillem Sunyol, Cervera la d'Arnau ue Mecina i Vilafranca del Penedès de Pere
Ponç, mentre que Perpinyà donà a conèixer l'elecció de
Pere Alanyà el dia I I. ALluest mateix dia quedà clar que els
diputats resiuents a Barcelona serien Bernat Vallès, Bernat
Ses torres i Pere Bussot. Les altres tasques es van anar repartint successivament. C":al assenyalar que 10ren assignats
salaris per als diputats: 60 sous diaris per prelat o baró
(comte o vescomte) i 15 sous per als altres, que pujaven ;¡ 20
els dics de vialge. A la fi d'abril del T365, aquesta nova Diputació ja havia estat nomenaua i eS decidí que els diputats
s01tints lliuressin el segell de la Diputació i les escriptures
als nous i que els informessin de tots els afers.
Ris diputats resiuents a Barcelona foren ajudats en la
seva tasca per dos diputats itinerants, que s'encarregaven uc
passar comptes a persones palticulars clue haguessin rebul
diners de la Generalitat, ue venure o arrendar els impostos
de les generalitats, de recollir els diners dels fogatges i de
portar-los a Barcelona. També comptaven amh els serveis

d' una persona entesa en qüestiollS ue mar, perquè la Generalitat havia hagut ue fer o adquirir vaixells per tal de defensar Catalunya, amenaçada en diverses ocasions per l' es tol
de Pere el Cruel. i per tant calia terlir cura dels vaixells i dels
aparells, eixàrcies i arreus , que es guardaven a les Drassalles ue Barcelona. Cal lenir en compte, a m és, que sovint
calia enviar notícies de la guerra per via marítima, amb llaguts, a part dels habituals correus per terra, coses que costaven molts diners.
El donatiu aprovat a la Cort de Tortosa, que s'havia d'obtenir a través del fogatge, la venua de deute públic (cen sals
morts i violaris), els bendlcis de la seca de Perpinyà, les
imposicions sobre la farina i el pa, sohre les salines i la sal.
les generalitats, etc., result~ ue rendiment molt lent. Costava molt d'aplegar les quantitats votades , i els diputats resiuents a Barcelona hagueren de signar un contracte arn b
Berenguer Bertran, Ull banquer harceloní que l'any 1364
avançà la meitat del donatiu votat per la Cort, que ascendia
a 650 000 lliures, i encara altres quantitats. Com a garantia,
li foren obligats els impostos de les generalitats i el10gatge
i, per a m~s seguretat, f{¡u nomenat recaptador exclusiu del
fogatge. Davanl d'un préstec tan extraordinari, rehé fermances de les ciutats i dels mateixos uiputats, que hagueren d'obligar els s~us héns personals. 1:s guanyà el dret a
opinar en els afers ue la Generalitat, pràcticament fou com
un uiputat més. J unlament amb els diputats havia ue negodar amb els regnes d' /\ragó i ue València si es mantenien
els impostos u'importació i exportació entre els regnes de la
Corona, i també havia d'escollir amb ~lls un canviador a
cada capita I de vegueria per tal ue centralitzar els préstecs a
la Diputació i els ingressos. També havia hagut d'avançar al
rel els diners per a pagar el cens degut a la Sanla Seu per la
concessió del regne de Saruenya, mOLiu pd qual el rei li
hagué d'oblig;¡r les uècirnes que el papa li havia concedit.
Les corts posteriors hagueren de preveure el pagament u'aquesl enorme deute.
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!:in els Capítols

aprovat~

el 11. de

d(~ s~mht'~ d~

I3(,5 consta que la cort reunida a n¡H(elona

nom~nà

els següents

diputat~;

DiputeM n;/.e~iàsl.i.c: BernaL Vallès, canonge de Barcelona
Diputat eclesiàstic adjunt:
Diputat

BcrCJlgul~r

milital~

Bernat

Dcspujol , canonge de Vic

Sestorrl~~,

,¡lvaller

DipUic.¿/. mi/.il.ar adjunt: Bernat Alemany d'Orriols, cavaller
Pipu/.a./. Iï~ i.a/.: Pere Bussot, ciutadà de Barcelona

Dipu/:ui reial

a~jun/.:

Diputat róal adjunt:

Pere Desplà, ciutadà de Barcelona

ECIm~ng¡HJ

MarU,

hlHg~S

de Perpinyà

a Corl conl1rmà els oïdors de la Disi~stiç a <.lj UTl t, havia assistit a la COli
putació anterior tan sols amh una
<.le Cervera del 1359 com a procurador
substitució, amb la qual cosa els oïdel Capítol de Vic. Anteriormenl havia
<.lors del lrienni [oren: pel Braç Pcleestat vicari general del bisbe de Valènsiàstic Joan Calaf, infermer i canonge
cia (1350). Pertanyia a una família
de la catedral de Tarragona, amb Àrnoble, originària de Sanl llipòlit de
T;mlco
,t<l cif" tf"giTlilt, s~p'I~ XIV
mNT: MNA f:-F.C.S A
nau de Busquets, canonge de Ran:eloVoltregà, molls membres de la qual es
na, com a oïdor adjunt; pel Braç Midedicaren a la vida eclesi~stica, corn
litar, Jaume <.le Meià, cavaller, amb Berenguer Despujol,
Bernat Despujol, que més tard fou tamhé canonge i benecavaller, com a oïdor adjunt; finalment pel Braç Reial, Pere
faclor de la catedral de Vic
L'adjunt al diputat militar, Bernal Alemany d'Orriols,
Alanyà, burgès de Perpinyà, amb Antoni Massanel, ciuladà
de Lleida, com a oïdor a<.ljunt.
era un cavaller empordanès senyor d'Orriols i d'Alhons; es
Es nomeraren lambé procuradors del donatiu nou, càrcasà amb Francesca i tingueren una filla, Calerina, que
recs que recaiguerel1 en Romeu Sescomes, bisbe de Lleida;
esposà Remat Alemany <.le Foixà, varvassor de Foixà i tam Pauquet <.le Bellcaslell, cavaller, i Pere Desplà, ciutadà de
hé cognomenal l.\ernat Alemany d'OHiols . L'any 1)7 0 el
Barcelona
senyor d'Orriols fou designat per a dirigir amb altres tres
El 23 de setemhre <.le 136.5, la corl reunida a Barcelona
conselVadors la Convinença dels cavallers de Catalunya,
nomenà els següenls consellers dels diputats: pel Rraç Pele- una associació de la petita i mitjana nohlesa, hOSlil als
siàstic, Pere Clasqueri, arquebisbe de Tarragona; Romeu
grans barons, els comtes d'Pmpúries i d'Urgell i els vesSescomes, bisbe de Lleida; Remat Olives, ar<.liaca de Lleida
comtes de Cardona i de Castellbò, que dirigien l'alta noblei Ramon Gener, cahiscol <.l'Urgell; pel l.\raç Militar, Joan J,
sa. Aquesta facció <.lels cavallers fou protegida pel rei Pere
comte <.l'Empúries; Hug, vescomte de Cardona; Pamplet <.le
el Cerimoniós, interessat a debilitar els magnats. Bernat
Bellcaslell, cavaller, i Berenguer Despujol, cavaller; els del Alemany d'Orriols era cosí <.le la reina SibiUa de rortià i,
Braç Reial foren Romeu tie Busquels , ciutadà de Barcelona;
quan aquesta esdevingué la quarta esposa del Cerimoni6s,
Pere de Carcassona, ciutadà de Lleida; Lluí.S Estrús, de Gila seva posició resultà afavori<.la. El 13g1 enlrà en conflicte
rona; Guillem Rodon, de Perpinyà, i Berenguer de Vergós,
amb el comte <.l'Empúries, de q ui era vassall. Pere TTT interde Celvera
vingué en favor seu i obligà el comte a acceptar una treva
La corl reunida a Barcelona al juliol del 1 :~6.5 refilrçà l'an- humiliant. Tres anys després, Bernat Alemany denegà al
terior Diputació amb el nomenament <.le nous dipulals.
comte algunes obligacions feudals pel castell de Foixà i
Berenguer Despujol, canOllge <.le Vic i elegil dipulal edeaquell respongué amh un atac al caslell amb bombardes.

L

Fou l'inici de la guerra de l'Empordà, en la qual el Cerimoniós intervingué contra el comte. Es Lé consLància que el
1)88 assistí encara a les Corts de MonLsó.
Ennengau Martí, diputat reial adjunt , era burgès de Perpinyà. El 1356 s'havia encarregat de recaptar a la di ¡'>cesi
<.l'Elna el donatiu anual de vint-i-quau'e sous per fòc concedit per dos anys per la cort en ocasió ue la guerra contra
Castella. El rei Pere 111 el nomenà procurador a Rosselló i
Cerdanya i li encomanà tamhé el càrrec de mesLre dels
ports del Rosselló. L'any 1369 s'encarregà d'inspeccionar
els castells ue LoLs dos comtats i en redactà un memorial
amb l'esLat de les fortaleses , l'armament trobat, eLc.
Pere Desplà era l'altre diputat reial adjunt.
U N TO M BEN LA G U li I{ I{ A
AM H CASTEllA:
INTERVENCIÓ DE LES
COMPANYIES BLANQU ~: S
D E DU GUESCLIN

El uonaLiu concedit per les COlts de Rarcelona-L1 eida-llarcelona-l'ortosa, malgrat que havia estat tan copiós, havia
resultat insuficient per a assumir les despeses cada vegada
més desmesuraues i urgents de la guerra amb Castella.
Al mes ue juliol del 1365 calgué convocar altra vegada les
Cor Ls de Catalunya a Rarcelona perquè, a despit del compromís del rei amb la corL anterior de no demallar més suhsidis durant dos anys, els braços ampliessin l'ajuda atorgada per tal d'afrontar una situació de gravetat extrema .
Pel desembre del 1365, la Cort reunida a Rarcelona reglamenLà de nou la percepció dels suhsiuis aprovats a la cort
anterior perquè no havien renuit corn s'esperava. Calia
retornar algunes sumes a Berenguer llertran, el banquer
que havia avançaL la meitat del fogatge, perqu~, altrament,
els uiputats n 'haurien hagut de respclTlure amb els béns
propis. Per tal d'evitar aquesta contingència, la Cort obligà
als diputats els béns del General de Catalunya i, a més,
designà tres persones, el hishe ue Barcelona, el donzell
Jaume de Meià i Ramon Sarrovira, perquè s'ocupessin de
recaptar un fogatge per tot el Principat a fi u'ohtenir els
recursos necessaris per a pagar el deute.
La Cort de Barcelona, a més , atorgà un nou donatiu de
IOO 000 lliures i encara 40 000 110rins per a pagar l'entrada del comte de Trastàmara a Castella; segurament hi havia
l'esperança que la presència del comte al regne veí desencadenaria la guerra civil i obligaria Pere el Cruel a afluixar
en la seva ofensiva dins els estats de la corona catalanoaragonesa.
Semhla que la Cort volia destituir els diputats, que havien
exercit molt poc Lemps, i pensava substituir-los per altres
persones, però el rei i la reina s'hi oposaren fennament per
raons que es desconeixen; finalmenL, els diputats foren
mantinguts, però els foren designats uns adjunts percplè
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els ajuuessin en una tasca que s'havia revelat molt carregosa. A més, la Cort nomenà també diputats locals a les viles
o ciutats caps de vegueria a fi ue t.lCilitar l'administració
dels donatius i uels irnpostos. La gestió d'aquest nou donatiu fOll, doncs, confiada a uns altres uiputats, anomenats
procuradors o executors, per<.luè els anteriors no haurien
pogut fer-se càrrec de Lanta feina. Aquests procuradors - el
bisbe de Lleida, Pauquet de Rellcastell i Pere Desplàhavien d'obtenir dels canviauors Eimeric Dusai i Jaume de
Cualbes que alliheressin 20 000 norins restants del do de
les corts ue Monts6 i de llarcelona que els estavell ohligats,
donant-los les seguretats que demanessin i els semblessin oporhmes. Els diputats s'havien d'encarregar d'enviar
20 000 florins a les tropes caLalanes que eren a la frontera
valenciana, ja que el rei havia manllevat a València 10 000
florins de la paga uel comte de Trastàmara i els seus per a
pagar-les i pagar les esmenes dels cava lis; 10 000 florins
més s'havien de destinar als salaris uels homes que guardaven hostatges als castells u'Òpol i 'l'alLeül1, la guarnició
del castell u'Hostalric, els salaris d'escrivans i porters, etc.
Tamhé calia liquidar a Pere Bernat i Ramon Cornpany,
patrons de galera, el que els era degut per la Ilota. El do de
Mallorca s'havia u'aplicar així mateix al pagament al comte
ue Trastàmara i a les tropes catalanes que eren a València.
t:ls diputats no podien usar els uiners per a altres objectius.
FI Parlament ue les ciutats i viles reials reunit a Barcelona
l'any 1366 ordenà que fossin investigats els compLes d'administració d'aquest donatiu.
Els diputats d'aquestes corts conílaren el càrrec de gerent o regent dels comptes a Pere Vicenç, que peltanyia a
la Tresoreria H.cial. Aquest càrrec, que havia estat creat pels
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diputats de Montsó i regit, llavors, per Huguet de Cardona,
adlluirí una gran importància am b Vicenç.
Merlb'estant, la recuperació de Morvedre, de Sogorb i.
d'altres places valencianes havia suposat un respir i una
esperança per a la causa de Pere el Cerirnoniús, però el
tomb 1J.vorahle de la guerra amb Castella resultà deterrninat
per la intelvenció de les Companyies Blanques del francès
Uertrand Du Cuesclin en el conflicte. Aquesta actuació
havia estat el resultat d'un pacte tripartit del monarca amh
França i amb el papat, que tenien interès a deposar Pere el
Cruel de Castella. rrança, perquè el rei castellà era aliat dels
anglesos, i la Santa Seu, perquè estava acusat de greus
crims i de tendències filojudaistes. Tant a l'una com a l'al tra els convenia, a m és, desviar cap a un altre lloc les companyies mercenàries que s'havien quedat sense feina des
del tractat de pau de Rrétigny (1360) , amb què s'havia clos
una etapa de la guerra dels Cent Anys. Aquestes tropes
vagaven per les terres occitanes i vivien de la depredaci{¡. FI
papat i rrança pagaren amb gust 100 000 florins cadascú
per enviar-les cap a Castella sota el comandament de Du
Guesclin, i Pere el Cerimoni{¡s i els 100 000 florins restants. Les Companyies entrarcn pel Rosselló a la darreria de

desembre del 1365 i, després de passar per Barcelona, es
dirigiren a Aragó, on pel març del T366 iniciaren les operacions militars que aviat obligaren els castellans a retirarse. Seguidament, les Companyies entraren a Castella i començaren a avançar per l'interior del regne amb les tropes
d'Enric de Trastàmara, mentre que Pere el Cruel es replegava cap a Andalusia i cridava totes les tropes que ocupaven tcrres aragoneses i valt!ncianes. El Cerimoniós pogué,
doncs, prosseb'llir la recuperació del territori ocupat pels
castellans. Però Pere el Cruel, que havia hagut de fugir a
UaioTla , establí una aliaw,:a militar amb els anglesos. El príncep de Gal.les, anomenat el Príncep Negre, entrà amh el seu
exèrcit a la Península i derrotà Enric de Trastàmara i les
Companyies Blanques a N;íjera el8 d'abril de 1367. Enric de
'l'rastàmara hagué de fugir a França i el rei castellà tornà a
recuperar, a poc a poc, el seu regne.
Pt!re el CrueL ocupat en els problemes interiors, acceptà
una treva aTnh el Cerimoniós. Aquest, però, començà a preparar-se i el 1)67 convocà corts de Catalunya a Vilafranca
dd Penedès per a demanar ajuda, amb vista a reprendre la
reconquesta dels llocs ocupats pels castellans tan hon punt
s'acabés la treva amb Castella.
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La Diputació de Catalunya
governada per un regent

El 1367 b Curt rcunid,l
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1375

la Diputació i ~ls oïdors següents:
Pere VilTT1~'

Ordor e.cle.siàsic: Ramon Gener, cabiscol d'Urgell
Oi:dor militar: Hug 11 de Cardona, vescomte de Cardona

Oïdor reial: Joan Serra, ciutadà de Barcelona

donà la política d'aliança amb la Corona d'Aragó
urant el llarg període en què 1<;1 Diputaci{¡
del seu pare i del seu germà, ocupà moltes terres
del Gener<;ll estigué dirigida per un regent,
sota govern català i en alguna of~nsiva arrihà fins
les successives corls anaren nomenant nous
a les muralles de Ciller. Pere el Cerimoniós hi
Oldors, La Cort de Barcelona d~ I :36R.69 d~signà
havia enviat tropes amb Olf de Pròixida i amb
Arnau de Busquets, canonge de Uarcelona, pel
Hug d~ Santapall durant el 1366, però calia fer
Uraç J::clesiàstk; Bernat de Tagamanent, cavaBast"ix.
d~tall
d'u""
porta
ller, pel Braç Militar, i Antoni Massanet, ciutadà
un esforç superior per laI de recuperar les posic.l~ l ' ~~ gl~sia J.t:! Sa¡¡L;J.
cions perdudes. Pel desembre d'aquell any s'had~ T.l~ida, pel Braç: Reial. La CorL de 'l'arragonaMaria del M"r, s~gl~ XIV
l'UNT: Pri~m a
via reunit un Parlament a Barcelona, només d~l
Montblanc-Torlosa de 1)70-71, nomenà Ramon
Braç R~ial, qu~ ~stava obligat a servir el rei en
Gener, cabiscol d' Urgell, pel Braç Eclesiàstic;
totes les seves empreses com a senyor patrimonial i direcDalmau d~ Mur, cavall~r, p~l Braç Militar, i Joan Serra, ciule. ns síndics de ciutats i viles havien atorgat al rei una ajutad~ d~ Barcelona, pel Braç Reial. bIs oïdors nomena ls per
da de 20 000 11illr~s, p~rò li'n calia una de superior. Era
la Corl de Uarcelona de 1372-73 foren: Ramon Gener, cabisclifkil aconseguir-ne dels altres braços, especialment del
col d'Urg~ll, p~l Braç Eclesiàstic; Pere Galceran de Pinós i
Braç Militar, que es resistia a atorgar.ll~ p~r a Sardenya perde Fenollel, cavaller, pel Uraç Militar, i Joan Serra, ciutadà
què opin¡.JVa (11l~ ~ra un afer propi del rei i no del país. Malde Barcelona pel Braç Reial.
Malgrat que Pere el Cm~l havia r~cuperat el poder a Casgral lOl, el monarca planlejà la qüestió a la COlt de Vilafranca-Barcelona, però no se sap anlb quin resultat, p~rcluè
tella, la guerra civil que s'hi desenvolupava l'havia obligal a
acceplar una lreva amb Pere el Cerimoniós, però aquest la documentació sobre aquesta cort és incompleta.
Ps tE' constància qll~ ~1 filIlcioIlament de la Dipulació del
monarca sabia que no se'n podia refiar i convocà corts de
General fOll un dels lemes tractats a la Cort. Foren nomeCatalunya a Vilafr<;lnca p~r tal d~ d~lT1anar ajuda per a prosnats oïdors per examinar els compt~s d~ la Diputació, i els
seguir la reconquesla dels llocs ocupals pels castellans tan
hraços maTlif~staren descontentamenl per les despeses desbon punt s'acabés la treva amb Castella.
mesurades que es deia que havia realitzat, en detriment d~l
En la pròrroga de la mateixa Cort a Barcelona, el rei lambé públic d~l C~n~ral d~ Catalunya. Per a eShldiar aquesla
bé demanà ajuda per a lluitar contra els Arborea a Sardetlüestió fou consüluïcb una comissió formada per tres pernya, Aquest nou conflicte h<;lvia ~stat iniciat ~11j65 pel jutge
sones: !{amon Gener, cabiscol d'Urgell, Ramon de Juià,
Marià TV, aprofitant la gu~rra del Cerimoniós amb Castella,
cavaller, i Ramon Sescomes, ciutadà de T.l~ida. No ~s t~nen
tlue impedia la reacció calalana. Marià 1Vera 1111 d'IIug 11,
notícies directes d~l dictamen d'atJuesta comissió, però les
que havia acceptat la sobirania catalana l'any 1323, mantereferències l'os teriors semblen indicar que l'organització
nint els seus dominis d'!\rborea en feu honrat. Mari~ a1>an ·
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donada fins llavors a la Diputació del General no havia
satisfet els braços de les corts i que per això fou suprimida,
de moment, la figura dels diputats residents a Barcelona,
potenciant, en C,:anvi, la del regent dels comptes, que passà
a convertir-se en regent de la Diputació de Catalunya, estructura que es degué considerar menys cara.
El primer regent de la Diputació de Catahlllya fou Pere
Vicenç, que ja ocupava el càrrec de regent dels comptes en
l'etapa immediatament anterior, però sota l'autoritat dels
diputats.
Entre el 1368 i el 1369, el rei reuní novament corts de
Catalunya a Barcelona per a demanar ajuda per a la defensa de Sardenya i per a rei>oldre el plet amb Bertrand Du
Guesc1in, que reclamava deutes pel seu servei militar i
amenaçava d'envair els regnes de la corona catalanoaragonesa. La cort atorgà al monarca per a aquests ohjectius
150 000 lliures. L'any '36R, el rei Pere pogué trametre a
Sardenya una expedició important, capitanejada pel' Pedro
de Luna, que, després dels èxits inicials, fou sorprès prop
d'Oristany, on sofrí una derrota contundent; ell mateix i
molts altres capitans moriren en la batalla i, per aquesta
causa, es perdé el territori recuperat, de manera [ple el
domini catal~ i>obre l'illa es trobà de nOu greument compromès.
Quan s'iniciaren les sessions de la Cort, únicament el
regent, Pere Vicenç, es presentà davant dels hraços per
informar sohre l'estat de comptes de la Diputació del General. Aquesta cort reforçà encara més la seva posició. Els braços li confiaren la tasca que ahans havien acomplert els
diputats: recollir els diners del donatiu, 1Cr emprèstits amb
la garantia del citat donatiu, distribuir els diners, etc. La
Cort assenyalà que tindria els mateixos poders que havien
estat concedits als diputats a les corts anteriors de Tortosa i
Barcelona. La seva gestió quedava sotmesa, només , a la
supervisió dels oïdors de comptes, amb els quals s'havia
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d'aconsellar per a les qüestions importants. No obstant
això, consta (lue foren nomenats diputats per al repartiment del donatiu de 25 000 lliures atorgades al rei en iniciar-se la Cort. Els diputats havien de repartir aquesta [luan titat entre els tres braços, segons els focs que tenien. La seva
missió tenia, doncs, un caràcter punhlal i no de seguiment.
La comissió estigué formada per dos membres de cada
braç: Guerau de Pomar, de l'orde de l'Hospital, i Guillem
Samer, canonge de Barcelona, pel Braç Eclesiàstic; Pauquet
de Uellcastelli Ramon de Juià, pel Braç Militar, i Pere Bussot i Pere Fabre, pel Braç Reial. Al final de l'assemblea fou
aprovat un nou donatiu de 150 000 lliures per a la guerra contra els Arborea a Sardenya, l'adminish'ació del qual
fou confiada a Pere Vicenç, que les havia de reunir mi~an 
çant la venda de censa ls morts.
La Cort també decidí que una altra comissió especial revisés els impostos de les generalitats, que mirés de reduirIes i que les reglamentés per a evitar els fraus. Aquesta
comissió fou constituïda amb nou membres, tres per braç:
Pere Toló, comanador de Barcelona, de l'orde de l'Hospital,
Bernat Sescala, canonge de Lleida, i Pere Anglès, canonge
d'Urgell, pel Braç Eclesiàstic; Pere Galceran de Pinós, Pauquet de I3ellcastell i Jaspert de Barbarà, pel Braç Militar, i
Joan Serra, Pere de Prat i Ennengau Maltí, pel Braç Reial.
Per l'octubre del T36R , Pere Vicenç s'encarregà de LCr
arrihar al rei 22 555 florins d'or, de les 75 000 lliures promeses per la Cort per a pagar a Bertrand Du Guesc1in el que
se li devia i allunyar així el perill d'una invasió dels regnes
per part d'aquest capità. 'l'ambé lliurà al Cerimoniós diners
del donatiu per a Sardenya i S'en(a1Teg~ de pagar directament la indemnització deguda a mercaders de Nàpols,
Xipre i Barcelona ja que, per necessitats de guerra , se'ls
havia confiscat a Sardenya el blat que portaven; igualment
pagà quantitats degudes a OIf de Pròixida per l'armament
dels tres vaixells am b els quals havia passat a l'illa.
Pere Vicenç degué morir a la darreria del 1369 o al
començament del 1370. Fn una venda de censal per part de
la Diputació, el 2:3 de febrer de 1370, és esmentat com a
difunt; en aquell moment ja ocupava el seu lloc Bernat Bussot, un ciutadà de Barcelona , que féu l'esmentada venda en
nom de la institució, venda que fou confirmada pels oïdors
elegits el 1369. Bernat Uussot fou després escrivà de ració
relal i a la seva torre de Sant Andreu de Palomar nodria
gallines díndies del rei.
A la Cort de Tarragona-Montblanc-ï'ortosa de 1370-71,
Bernat Bussot es presentà més d'un cop davant dels braços
per informar de la situació de la Diputació i dels seus afers;
en una de les ocasions exposà les càrregues a les qua ls estaven obligades les generalitats, els impostos de la institució.
La cort es comprometé novament a fer durar les generalltats tant de temps corn calgués per a redimir els censals i
violaris i pagar-ne els interessos; així doncs, la ::01i les con siderava, encara, impostos temporals, En una a1tra ocasi{¡

denuncià alguns pe1iudicis que, des de diferents poders , es
causaven als interessos de la Generalitat. i\dveltí que el rei
encunyava 1l0rins d'or a Ban:elOlla, a València i a Saragossa i que això perjudicava el General, que tenia concedida la
seca del florí d'or de Perpinyà; també es queixà del lliurament de galeres al rei per a la defensa de Sardenya i de les
condonacions del pagament de les generalitats a persones i
llocs amh el pretext que patien misèria, Les condonacions
perjudicaven l'esperiL dels impostos del General, que afectaven a tothom sense excepcions , i Lambé la viabilitat dels
donatius que feien les COlts, que en aquest momenL depenien sovinL dels ingressos provinents de les generalitats,
La CorL aLorgà una ajuda per organitzar una companyia
militar permanent, duranL dos anys , formada per 400
homes a cavall i 400 ballesters i pagada amb els imposLos
de les generaliLaLs i Sota la dependència de la Diputació del
General, a fi d'assegurar la defensa de CaLalunya en aquells
anys diHcils, en què les b'opes implicades en la guerra dels
Cent Anys enLre 1"'rança i Anglaterra podien fer incursions
de saqueig inesperades a través de la frontera sepLenLrionaL
Aquesta compa11yia havia de ser organitzada per sis dipuLaLS , dos per braç.
Els braços de la cort van renovar la confiança al regent,
després d'estudiar les competències atribuïdes a Pere Vicenç i. al mateix Bernat Russot, i li van atorgar poders per
a adminisLrar el donaLiu de 332 000 florins, concedit tant
per a abuar les companyies mercenàries que feien incursions contra Catalunya, corn per a la defensa de Sardenya,
a la qual havien d'ésser destinaLs 150 000 florins. Podria
vendre censals, redimir els de COlts passades i portar a terme les accions necess~ries per a aconseguir els diners del
donaLiu i pagar Lropes. El Braç Militar, però, volgué que
Ramon Alemany de Cervelló i Guillem Sacirera adminisb'essin la part clue li pe1tocava d'un donatiu complemenLari de 10 000 florins donat al rei per a mantenir un petit estol de defensa, Cons La que llernaL Bussot arrendà la
col·lecta de les generalitats per estalviar les despeses que
provocava la gestió direcLa. La seva tasca havia de ser controlada, com sempre, pels oïdors de compLes, que foren
renovats percluè cap al mes de novembre havia mort Arnau
de HusqueLs, oïdor de comptes pel Rraç F.clesiàstic. Les
vendes de censals a càrrec de la Generalitat eren signades
pel regent i pels oïdors , si bé cal assenyalar que les vendes
de censals i violaris de l'any T37T foren confirmades, a més,
per dos dipuLaLs -Galceran Satallada, de l'orde de l'Hospital, i Remat Cortit, ciutadà de Lleida-, la missió dels quals
se suposa que devia ser la de conseller.
La Cort de Barcelona de 1372-73 renovà els poders del
regent Bernat Bussot, que continuà sotmès al control dels
oïdors i, a més, dels diputats consellers, que haurien d'aconsellar les vendes de censals, per exemple. F.ls diputats
consellers nomenats foren el bisbe de Barcelona, l'ahat de
Sant Cugat, el comte d'Empúries, Ponç de CasLlarí i dues
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persones que havia de designar la ciuLaL de Barcelona. La
Cort, que havia estat convocada per a atorgar al monarca
una alLra ajuda per a lluitar contra la revolta de Sardenya,
concedí al Cerimoniós un présLec de 30 000 florins arn h la
garantia de les dèclmes que el papa li havia donat per un
període de tres anys per a la recuperació del domini de l'illa, que es Lenia en feu per la Santa Seu; el rei acordà amb
la Cort lliurar aquestes dèclmes a la DipuLació del GeneraL A més, la Cort li deixà TO 000 flOlins per a armar sis
galeres i 2 000 norins per a pagar els tripulants de la galera de Gilah~rt de Cruïlles. T.'any 1373, atorgà al rei dos présLecs més, un de 70 000 lliures (ple incloïa els préstecs anteriors, i un alLre de 130 000 que Pere llT rehria passats dos
anys; tots dos présLecs s'havien d'obtenir de les generalitats.
Amb aquestes ajudes, Pere el Cerimoniós inLentà enviar
a Sardenya la companyia mercenària anglesa de WalLer
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Renedict, juntament amb un conllngent de Berenguer de
Carròs i de Ribelles, comte de Quirra, capità general a l'illa.
Però la companyia anglesa fou aniquilada en una emboscada en lerritori genovès, l'any 1372, i els reforços arrihats a
Sardenya foren insuficients per a capgirar la siluació, de
manera que les poques places que conllnuaven en mans
catalanes romangueren poc protegides.
Hn l'administració dels impostos de les generalitats, Bussot i els oïdors de comptes hagueren de buscar una solució
al prohlema dels andorrans , que, al-lcgant privilegis reials,
es negaven a pagar-les. Com que els homes de les valls no
contribuïen juntament amh Catalunya, els dipulals decidiren que paguessin les generalitats com a estranys, és ;¡ dir,
com ho feien els aragonesos o els valencians tIuan enlraven
mercaderies al Principat o en treien. L'any 1373 els oïdors
de comptes de la Dipulació, amb consentiment dels arrendadors de l'impost d'entrades i eixides de la Generalitat,
acordaren que fossin posats collidors i guardes als porls
dels Pirineus i als passos del Pallars a l'Urgellel a 11 d'evitar

que els andorrans entressin o traguessin mercaderies sense
pagar. HI problema, però, continuà obert i els diputats elegits
per COlts posteriors hagueren d'ocupar-se'n novamenl.
Correspongué a BuSSOl la lasca de pagar les tropes que
l'oren reunides amb urgència per a defensar Catalunya, el
1371" davant l'amenaça d'invasió de l'infanl Jaume de Mallorca, el tlual persistia en l'objecllu de recuperar el regne
del seu parc i lenia lropes a la frontera de Catalunya. Per
aquesl motiu, foren convocades urgentment les corts catalanes a Lleida, que no es reuniren fins el 1375.
A la primeria del 1)75, Bernat Bussot deixà el càrrec de
regent de la Diputació i passà a ser escrivà de ració del rei,
hé que el Ij»6 tornà a ser adminislrador de la Generalitat.
HI susblllui en el càrrec el seu germà Antoni Bussot, que
rebé el nomenament oficial el 4 de juny de 1375, duranlla
celehraci6 de la Cort de Lleida. Més lard, Antoni Bussot fou
conseller lercer de 13arcelona el I39I, clavari des del desembre del 1395 fins a la fi del I396, obrer l'any 1397 i conseller
segon el I409.

MARIA TERESA FERRER I MAI.1.01.
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Romeu Sescomes
HISI:lE DE LLEIDA

(? - ? 13~0)

Fl dia 24 de juny de lj75, 1<1 Cori r~l1nida a Ueida norncn~1 l'ls s('gü~ nls diputats i oïdors:

Diputat nbichti¡;: Romeu Sescomes. bisbe de Llcid,1
Dipu.tat

milítar~

Joan I d'Frnpúries, comte d ' J:impúrics

Diputat reial: Ramon Sarrovir,l , ciuladà

d~

I)arcelona

mdor eclesiàstic: Pere Toló, ClHI'I ,H1adnr

d~

Cardeny

mdor militar: Galceran

dl~

Vilarig,

c3vall~r

Oïdor rdal: Joan Serra, ciutad~1 de Barcclon<l

a Cort nomenà també tres diputats per a
Véllència; el 1374 preparà CastellÍ> per a resismostres de tropes, càrrecs que recaigueren
tir l'ofensiva de l'infant de Mallorca i destruí
en Guillem de Guimerà, de l'orde de l'llospital,
els ravals extramurs de la vila (amb més de 200
Ramon de Peguera, cavaller, i Ramon de Carcases) , la qual cosa causà molt de malestar. Ducassona, ciutadà de Lleida
rant algun temps estigué interessat per la vida
!{omeu Sescomes, bisbe de Lleida, fou elegit
parlamentària; el 1365 fou designat diputat conr ,SCllt dt-l C~m~ri.11 sustiUgLll
per dos ."gels. c,¡tedr;¡ I
diputat del Braç .l:iclesiàstic, COul ja ho havia estat
seller pel llraç Militar él la Cort de Barcelona
<I. 'l'lIIl,,'''. segle Xl V
del 1365 i novament ho fou a la de Barcelona de
per la Cort de Cervera del 1359 i per les de MonsÍ> de 1,62-63, per la qual cosa se n'ha 1Ct b sem1372-73. L'any '371 havia manifestat el seu desblança en el capítol destinat a la primera Diputació. Abans
acord, juntamel1t amh altres magnats, amb unél decisió de
la Cort de Tarragona-Montblanc-Tortosa de 1370-71. La
del l d'abril de 1376 fou su bstituït per Ramon Gener.
Ramon Gener ja havia reempla~:at Romeu Sescomes
Cort de Lleida del 1375 l'elegí diputat però, com que l'any
quan el bisbe de Lleida renuncià el càrrec de diputat del Braç següent foren convocades cor ls a Montsó (T370-77), el seu
F.clesiàstic per les Corts de Montsó de 1362-6,. cra cabiscol
mandat fou moll curt. Posteriorment, participà en una
d'Urgell (xantre), tal com s'ha assenyabt en la biografia 'lue comissió reorganitzadora de la Diputació del Generéll , escOse n'ha fet en el capítol dedicat a la segona Diputació.
llida a la Cort de Barcelona de 1377-78, després tlue el comJoan, comte d'.l:impúries (-I 339-1:~9X), era fill de l'infant te élprofltés les sessions d'estiu , poc concorregudes, per a
Ramon Berenguer i de Maria Àlvarez de Xèrica , i nét de fer cessar els diputats nomenats a Montsó. Sembla que la
Jaume 11; com a membre de la bmília reial, tingué hJ preCorl i la Diputació del General foren l'instrument 'Iue el
eminència entTe els diputats, almenys en l'ordre en què eren comte volgué utilitzar per a fer política, (Iuan degué veure
esmentats protocol·làriament, des que el bisbe de Lleida
que no li seria possible exercir una influència important
fou substituït per Ramon Gener, per la qual cosa des d'aprop del rei. Malgrélt 'ple el comte era de sang reial, - cosí
i gendre de Pere el Cerimoniós al mateix ternps-, no tinquell moment ha de ser considerat president de la Generagué una relació cordial élmb el monarca , i menys amb la
litat. Governà el comtat d'F.mpúries a partir del 13G4, quan
seva darrerél esposa, Sibil-la de Portià, a la coronació de la
els seus pares li feren donació del títol, i ho féu fins el
1396. F.s c;asà en primeres núpcies élmh Blanca de Sicília qual, celehrada a Saragossa el 30 de gener de 1,81, no assis(m . 1370), filla del rei de Sicíliél i germana de la reina Elio- tiren ni ell ni la seva esposa, la infanta Joana. Tots dos mannor, i en segones (febrer del 1373) amb Joana, filla de Pere tingueren, en canvi, UllS llaços molt amicals amb l'infant
el Cerimoniós, que li aportà un dot de 42 000 lliures. ParJoan i la seva família . .l:ils comtes i l'infant Martí foren els
ticipà amb coratge en la guerra contrél Castella en terres de
únics mernhres de la família reial que assistiren al casa-
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ment de l'infant Joan amb Violant de Bar a Perpinyà, el 1111 amb el comte d'F.mpúries, confià la capitania de l'exèr1380. Precisament en aquest moment s'inicià el distanciacit al germà de la reina, Bernat de rortià, amb gran disgust
ment entre el rei Pere i el comte d'Empúries, a causa de
de l'infant. Bernat de l:ortià aviat començà a obtenir nonll'empara que aquest dispensà als nobles Ramon Alernany brosos èxits en la lluita contra el comte; la guerra, però, s'ade Cervelló, els seus fills i el seu germ~ Arnau de Cervelló, llargà 11ns al final de l'estiu. El comte d'Hm púries perdé
acusats de l'assassinat del regent de la Cancelleria Reial,
Vilanova de la Muga, Ullastret, Verges, la Tallada i Monells,
Castelló de Mallorques. Un any després, el 138T, el comte i pel setembre les tropes reials iniciaren el setge de Casteatacà el seu vassall Bernat Alemany d'Orriols , que el 1370 lló. Joan d'Empúries hagué de fugir per Roses i tractà d'aconseguir reforços des d'Avinyó, on residia la cort papal.
havia encapçalat la Convinença dels cavallers de Catalunya,
oposada precisament als grans barons com el corn te d'EmCastelló, però, capitulà am b la promesa que els seus privipúries , però el rei intervingué a favor d'Alemany d'Qrriols,
legis serien respectats. El g de novembre de 1385 el Cerimoniós incorporà el comtat d'Empúries a la Corona. Mesos
que era parel1t de la reina Sibil-la, i obligà Joan a acceptar una treva humilianl. 'l'res anys després, el conflicte es
després , per intercessió del papa i altres valedors, el rei
reprengué amb violència i esdevingué una guerra feudal,
Pere, abans de morir, perdonà el comte i li tornà el comtat
en el transcurs de la qual, atès l'ajut de les viles relals a
(1387). Joan torn<l de l'exili. Però l'inL:tnt primogènit, que
Orriols, el comte assetjà la de Torroella de Montgrí. Llavors
temps abans havia mostrat simpatia pel seu cunyat, un cop
el rei es dirigí immediatament a l'Empordà, i a Figueres
esdevingut rel el cità a judici i es disposà a envair Empúries,
rebé la visita de la comtessa Joana, que volia reconciliar al començ.ament del 1:3gg ; aquesta vegada, el comte decidí
pare i marit; el Cerimoniós, però, exasperat per la defensa avançar pel camí de la legalitat i el T3 de gener es presentà
que la Glla [ela del marit, la bufetejà davarlt de la cor~. La a Vilafranca del Penedès, davant del rei, i se li relé, amb
intànta morí al cap de poc, el 1:3 de novembre de 1384. Es
persona i béns. De moment, l'operació [ou suspesa perquè
diu que al seu llit de mort el seu marit li prometé la corona
la sentència del I) g 9 fou tàvorable al comte. Després, les
i (lue f~Hia envair el país per tropes franceses. Poc després,
relacions es normalitzaren forç.a: Joan d'Ernpúries es premig miler de gascons cridats pel comte d'F.rnpúries aU>Ilsentà a les Corts de Montsó el I :~RR, però en marxi aviat, i
seguiren passar per Requesens o el coll de l.lanyuls i el rei el 1390 el rei i el comte es trobaren a !.'lgueres. Més tard,
hagué de retirar-se ràpidament cap a Besalú ambla reina.
f(m convocat per a participar en una expedició a Sardenya
La guerra s'estengué per 1'F.mpordà i les companyies que el rei Joan I volia organitzar l'any 1393.
saquejaren el territori , cosa que obligà Pere el Cerimoniós
Però les relacions amb el monarca tornaren a ser tenses.
a reunir representants dels tres estaments a Girona per tro- A l'estiu del 1394, s'obrí un nou procés contra el comte
bar-hi una solució. El monarca rebé la concessi6 d'un [0- d'Empúries a instàncies de Bernat Serra, procurador fiscal
gatge de mig florí per f(>c per a pagar un contingent de
i batlle general, procés que fou confiat als juristes Joan de
600 llances, 500 pillards i 500 ballesVal1seca i Pere de Berga. Pel maig del
ters durant dos mesos i l'armament
J395, Joal1 T convocà novament el seu
d'una galera a la costa que impedís
exèrcit a Figueres per a [er execució
l'aprovisionament de les tropes esen el comtat, però la pesta destorbà
trangeres; els representants dels estal'operació, que fou abandonada,
ments, però, es queixaren d'aquella
segurament per un nou sotmetiment
sagnia i demanaren al rel que procudel comte, i el rei morí (I :3~/i) sense
rés buscar una solució a1 conflicte
haver portat a terme aquest objectiu.
amb el com te, que era de la seva sang
En els dlGcils moments de la suci els fllls del (Iual eren els seus néts.
cessió de Joan I pel seu germà Martí
La reacci6 reial es produí al mes de
l'IIumà, que era a Sicília, la persona
març del 1385, un cop reunides les
del comte d'Empúries tornà a resultropes, però pel maig sc sabé que
tar sospitosa, quan es perfilà el perill
unes Inil llances s'havien concentrat
d'una invasió de Catalunya pel comte
a la frontera rossellonesa per entrar a
de Foix, que aspirava a la corona en
saquejar Catalunya; l'infant Joan
nom de la seva esposa, la infanta Joa.
s'encarregà de desbaratar-les, amb
na. Se'l suposà en connivència amb
un petit contingent de 300 homes a
el de Foix, i per això fou detingut i
cavall, (lue les agafaren desprevinportat al setembre del T39{) a Castell·
¡;,'Udes quan dormien. Aquest èxit,
ví de Rosanes, on morí, captiu, el 2
Suldat. Llib", VUll.
segle XIV
però, no fou mèrit suficient i el rei,
d'a bril de 139 g . HI dia II [ou sepultat
roTO: ¡{.M.
que no es fiava de l'amistat del seu
amb gran honor a l'església dels Pre-
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dicadors de Barcelona; després, el seu fill Joan iou aUloritzat a portêlr-ne les despulles a Caslelló. Abans de morir, per
l'agost del 1397, hi havia hagulnegociacions entre el comte
i el rel Marlí l'IIumà, que ja havia retornat de Sicília, perquè renunciés els seus comtats en favor del monarca i
obtingués, així, l'ahsolució definiliva de lOlS els seus crims,
pels quals eslava pres; en canvi, la Corona s'havia de fer
càrrec dels 90 000 florins que corresponien a l'herència de
la ini;:mla Joana a favor del seu fill Pere. Els consellers de
Barcelona acceptaren d'achlar com a mediadors en aquesta
negociació.
Joan J d'Empúries era un home refinat, amb gran interès per la cultura, i fins i tot fou escriptor. La seva petita cmt
a Caslelló fou coneguda pel luxe i la fash.lOsitat. També s'esforçà a em hellir la vila, corn havien 1Cl els seus anlecessors,
amb l'objectiu de fer-la ciutat i de fer-hi erigir bisbat; per
aquest motiu, feia temps que els comtes hi. feien construir
1l11êl gran església, de proporcions i aparença catedralícies,
que fou acabada per Joan I d'Fmpúries cap al 1:~Ro. Per(l la
fita de conveltir Cêlstelló en seu catedralícia no pogué assolir-se per l'oposició del rei, que no volia incrementar el poder del comle, i per la de la ciutat i el bisbe de Girona.
D'altra banda, el comte d'Fmpúries tingué fama de fer
excessives demandes als seus súhdits i despeses poc jusl111cades. D'això n 'és un exemple l'ocasionada per la construcci6 del caslell de Sant Salvador de Verdera, que féu erigir al
cim d'aquesta muntanya i a sobre del monestir de Sant
Pere de Rodes, un caprici sense gaire utilitat, llevat la de
molestar el cenobi o la de disposar d'una residència en un
lloc amh lUlê1 vista panoràmica prodigiosa sobre el seu comt¡¡t, el Cêlp de Creus i el mar.
Mort Joan l d't:mpúries, li succeí el seu fill Joan TT, però
el rei no el reconegué mai. Casat amh Elfa de Cardona, filla
del comte Hug Folc 11, morí el 1401 sense descèndencia, i
el títol passà al seu germà Pere, que només el va sobreviure quaranta dies. Com que aquest darrer tampoc no tingué
fills de la seva esposa Joana de H.ocabertí, el comtat d'Empúries reverlí a la Corona, segons els pactes de concessió
d'heretament, als infants Pere i Ramon Berenguer. L'any
T402 ¡¡questa incorporaci6 iou electiva.
Ramon Sarrovira, ciutadà de Barcelona, fou el diputat
del Braç H.cial. Pertanyia a l'oligarquia ciutadana que
monopolitzava els càrrecs municipals. Fou elegit conseller
segon el 1345 i el 13S2, lercer el 1356, segon el 1359, i COllseller en cap en vuit ocasions (J3G2, T365, 13()9, 1:~72, 1374,
1380, T382 i T3R5); a més ocupà en tres ocasions (1360,
1367 i 1373) un dels dos càrrecs de guardià de la moneda.
Com a conseller en cap, l'any 1:372 negocià aIIlb el rei l'acord sobre les penes per als qui anessin a Egipte i Síria sense llicència, i el 1)81, els capilols sobre el consolat de catalans a Alexandria. Abans de ser elegit diputat pel Braç Reial
el 1375, havia tingut una llarga experiència parlamenlària:
havia estat síndic de Barcelona en les Corls de Montsó de
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1362-63, en la de Barcelona del T3()R, en la de Tarragona
del 1370 i en la de Barcelona de 1 :~72-7"~; posleriorment ho
fou en les de Montsó del 1)82 i del 1388. A més, pel desemhre del l'36), la Corl de Tortosa l'havia designat membre d' una comissió que havia d'aconsellar els diputats en
cas que, per tornar el préstec atorgal per Berenguer Bertran, calgués demanar un fogatge a tot el Principat; i, també, d'una altra comissió que havia de remunerar els diputats de Montsó. Es desconeix el motiu de la seva renúncia
al càrrec de diputat, però es pot suposar que el devia considerar incompatible <JlTlh el de conseller en cap, lloc per al
qu¡¡l havi<J estat elegit el 30 de novembre de 1374. Tingué
ocasió d'exercir com a diputat l'any 1378, perquè fou escollil pel Braç Reial a la Cort de Barcelon<J de 1377-78. Corn a
home que coneixia bé les lleis catalanes i els privilegis bar-
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morí, el 1387, els consellers de Barcelona recomanaren al
rei xipriota els barcelonins Joan Pujades i Guillem del Coll,
que {(¡ren enviaLs a l'lIla per Jaume nveller per recuperar
els béns, mercaderies i rendes que li pertanyien i clue eren
en poder del dit factor. Després de la mort de Jaume Fiveller, el seu fill Ramon, en nom propi i de la mare, Constança, envià a Xipre, el 1390, tres procuradors -el donzell
Ramon de Blanes de les Escales i els ciutadans de Barcelona Guerau de Palou i Pere UerLran- per reclamar béns que
li eren deguts.
L'any T386, Jaume Fiveller fou enviat pd rei Pere el
Cerimoniós en ambaixada al soldà de Uabllònia, que governava BgipLe i Síria i que havia fet arribar una protesta molt
enèrgica a causa de l'atac dut a terme per Guillem Ramon
de Montcada contra dues galeres carregades amb mercaderies de Tunis, per tal com s'havia solidaritzat amb el
soldà tunisenc. L'ambaixador li havia de fer notar l'existència d'hostilitats entre la Corona d'Aragó i Tunis i que,
per LanL, les captures corsàries no eren iUegals; d'altra ban da, havia de destacar que l'autor era un memhre de la hranca siciliana d'acluesta gran família noGle catalana i que, si
bé era d'origen caLalà pels seus avantpassats, era súbdit del
rei de Sicília. El monarca havia previst que tam bé participessin en les negociacions tant el cònsol a Alexandria,
Bernat dF. Cualbes, corn Bernat Pol, de la ciuLat de Uarcelona. Havien de conGrmar la pau existent i insistir en el fet
que calia tractar els mercaders com a mF.rcaders i els corsaris com a corsaris, perquè hi havia el coslLlm de fer pagar als mercaders tots els incidents que es produïen. Cal
assenya lar que la primera notícia de tluè es disposa sobre
Jaume Fiveller és de l'any 1339, perquè havia participat en
la celebració del trasllat del cos de santa Eulàlia al nou
sepulcre de marbre de Ja catedral.
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celonins, li degué ser especialment plaent el llegaL que
rebé, l'any T388, de Pere de Llémena, causídic de Uarcelona: un llibre de les consLiLucions, usatges i privilegis de
Barcelona.
Jaume Fiveller (m. a lY:>O), ciutadà de Barcelona, fou el
subsLiLuL de Ramon Sarrovira el mateix any del seu nomenament. Com el seu predecessor, pertanyia a l'oligarquia
ciutadana, però tingué una acLiviLaL més variada i combinà
els drrecs municipals i diverses missions diplomàtiques a
l'estranger. Fou conseller cinquè l'any J j59, conseller tercer
el [362 i el J 366, i síndic de Barcdona a les COrLS de Montsó del J :~¡b. L'any 1369 formà parL, juntament amb francesc de Vilarrasa, de la missió diplomàtica enviada pel rei
Pere ITT a la seva cosina la reina Elionor de Xipre, GlIa de
l'inf~lnL Pere, per donar-li el condol després de l'assassinat
del seu marit; tots dos am haixadors són esmentats corn a
consellers del Cerimoniós. Des de llavors mantingué molta
relació amb la reina de Xipre. El 1378, amb lleó Marc, s'ocupà d'armar cinc galeres per a acompaTlyar a Xipre Valentina Visconti, filla del senyor de Milà, tlue s'havia casaL amb
el rei Pere, fill d'Elionor. L'any següenL, cadascun d'ells acceptà un donatiu de l 000 ducats d'or de la reina pels serveis prestats i per les despeses fetes en el viatge. El mateix
any 1379 consta que tots dos eren procuradors de la reina; i
que havien de fer alguns viatges per indicació dels parents
i amics d'Elionor per tal d'obtenir el seu alliberament, ja
que es deia que el seu Gllla tenia segrestada. El 1380, efectivament, fiveller fou enviat a Xipre per protestar davallt el
rei Pere TT pel mal comportament que tenia envers la seva
mare. Semhla (lue la reina Blionor li degué concedir rendes
a l'illa i per aquest mOLiu hi tenia un factor. Quan aquest

LA DI!FI!NSA CONTRA
LA INVASIÓ DE L' J N I<'A N'I'
DE MALLORCA

La Cort de Lleida havia estat convocada per a afrontar la
dF.fF.llsa de Catalunya davant la invasió de les companyies
de l'inb.nL Jaume de Mallorca, fill del darrer rei de l'illa.
L'infanL, que continuava aspirant a recuperar l'antic regne,
s'havia aliat amb Emic de Trastàmara i hostilitzava des dels
dalTers dies del 1:374 la frontera sepLenLrional catalana.
finalmenL, entrà amb les seves tropes pel Conflent, passà
per territori de Ripoll, Vic i el Vallès i alTihà prop de Barcelona. Es limità, però, a saquejar, i després de travessar Catalunya i Aragó passà a Castella. !\quF.sta iTlvasiú es produí en
un moment molt difícil. El J 374 la collita de blaL havia estat
molt dolenta i l'any següent n 'hi hagué una gran carestia. A
més, s'havia registrat un nou brot de pesta; segons el rei , a
Mallorca havien mort més de 40 000 persones i a València
més de 3°000. Malgrat la prohahle exageració d'aquestes
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xifres, fou sens dubte UII episodi de pestilència molt virulent, que havia anat precedit tL.ilguns terratrèmols al nord
de Céltalunya el 1374. Un aquestes circumstàncies tràgiques
era dificil, doncs, demanar contribucions extraordinàries a
la població per a aturar una nova invasió de l'infant de
Mallorca. ns primers mesos de l'any, la cort havia avançat
al rei, entre diverses pagues, II4 000 florins per a la defensa. Després , a la fi de juny, com que s'esperava una nova
incursió de Jaume, la cort atorgà al monarca 90000 florins
per a pagar I 000 llances durant dos mesos i mig. Aquest
donatiu s'havia de repartir entre els braços segons el nom bre de focs, però sense predeterrninélr el procediment d'obtenci{¡ dels diners , que podia ser la venda de censals o el sistema que cadascú decidís; es tractava d'uIl pr~stec que la
Diputació prometia reintegrar, amb interès, amb el producte de les generalitats. Si l'amenaça d'invasió persistia més
temps dels dos mesos i mig previstos, la cort el' comprometia a pagar l 000 llances durant un any. Si la invasi6 IlO
es produïa, els diners no podien ser destinats a cap altre
objectiu, sinó que havien de servir per a pagar deutes de la
Generalitat, especialment a Pere Descaus i altres banquers
que havien avançat els primers 60 000 florins per a la de1Cnsa del Principat. 1.a Cort també decretà una modificació
dels drets de les generalitats. Per a la defensa de Sardenya
atorgà 15 000 llorins corn a pr~stec a càrrec de les dècimes
papals, que ja eren en poder de la Diputació del General.
Bernat Bussot havia deixat el càrrec de regent de 1<J Diputació de Catalunya quan s'iniciaren les sessions de la Cort i
fou substituït pel seu germà Antoni, a qui aquella conl1à
l'administració dels 60 000 florins que havia concedit en
un primer moment per él la defensa de Catalunya, però sota
la direcció de fra Guillern de Guimerà, de l'orde de l'Hospit<Jl, i de Joan Serra, ciutadà de Barcelona, (lue havien estat
elegits diputats per a obtenir aquests diners mitjançant la
venda de censals i viohris assignats sobre les generalitats o
bé amb préstecs a curt termini, amb la g<Jrantia del fogatge
que es colliria. El b<Jnquer Pere Descaus era un dels qui
havien d'avan~ar quantitats a 1<J Generalitat. Si aquests
diputats s'absentaven, Antoni Bussot havia d'<Jconsellar-se
amb els oïdors de comptes elegits en la cort precedent. L'<Jdministració de l'armament naval acordat per la cort també
fou confiada al m<Jteix Antoni Bussot, assessorat pels
mateixos diputats.
Pel juny del 1375, la Cort reunida a Ueida decidí retornar
al sistema de tres diputats residents a Barcelona, un per
braç, sense renunciar al gerent, que hauria d'actuar conjuntament amb ells, de manera similar a com havia actuat
Pere Vicen~. No loren explic<Jdes les causes d'aquest canvi,
només es digué que aquest sistema permetria conselvar
millor el bé públic i saber com es 1Cia la distrilmció dels
diners concedits per a la defensa. Sembla, doncs, que els
braços crcien que la ird<llTnació no circulava prou bé des de
la gerència.
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Atesa la importància de dos dels diputats que foren
nomenats, el bisbe de Lleida i el comte d'Empúries, la cort
decidí, fent una excepció, que poguessin confiar la sev<J tasca a s'Jbstituts sempre tple volguessin. El salari de tots dos
personatges havia de ser de seix<Jnta sous diaris per a cadascun, però els seus subtiwts havien de percebre només
quinze sous diaris, la mateixa quantitat que li pertocava al
diputat del Braç Reial, Ramon Sarrovira. Els substituts i els
principals no podien actuar contemporàniament. La cort
nomenà encara nou diputats locals, un per a cada bisbat i
per <J la vegueria de Cerdanya, procedents únicament dels
hraços Eclesiàstic i Reial, que havien de facilit<Jr la percepci6 del donatiu.
La Diputació sorgida de la Cort de Lleida tingué poc
temps per a actuar perquè, al cap d'un any, les COlts de
Monts6 nomenaren una nova Diputació. Així, doncs , endegar la recaptació del donatiu de la cort i distribuir les quantitats obtingudes per als objectius assenyalats degué ocupar
el poc temps d'exercici, bé que no fou necessària la defensa
contra una nova entrada de l'infant Jaume de Mallorca perquè aquest morí a Sòria el mateix any I :05 i les seves companyies es retiraren cap a Gascunya sense atacar novament
la Corona d'Aragú.
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Guillem de Guimerà

I377

GRAN PRIOR DE CATALUNYA DE t'OI{DH DH I.'HOSPITAl

(Ciutadilla, Urgell segle XIV - Barberà de la Conca 1 :~9())

L'any 1376, la Cort reunida a Montsó elegí els següents diputats i oïdors:

Diputat r-c;!t:siustit;: Guilkrn de Guimerà, gran prior

d~

Cal.alunya

d~ l ' ord~

de l'Hospital

Diputat militar: Joan Berenguer de Raj¡Hldl, Glval!cr
Uiputat reial: Ramon de Carcassona, ciutadil de Lleida
Oïdor eclesià.~¡ic: Galceran d'Anglesola, vicari general de l'arquebisbe de Tarragona
Ordor mi.litar: Hug de Santapau
Oïdor rdal.: Joan Serra, ciutadà de l:larc~lona

a Corl nomenà lambé els següents diputats
A partir del IHo, Guillem de Guimerà coper a les mostres de tropes i estimes de Glmençà a participar en la política general de l'orvalls: Galceran Satallada, pel Braç Eclesiàstic; ferde hospitaler. Així, al mes d'agost d'aquell any, es
trohava
a l'illa de Rodes , on residien els responrer de Llagoslera, pel Braç Militar, i Vidal G rimau, pel Braç Reial.
sables màxims de l'orde, probablement delegat
Pixirlc, <cg l,' XIV
per la castellania d'Amposta per gestionar el paGuillem de Guimerà,
segon de Gispertó de
t'«J~l: MNAC·JjCSA
Guimerà i de Beatriu d'Abella, senyors del lloc i
gament de les conlribucions que les províncies
castell de Ciutadilla, degué venir al m6n a la segona dècada
aporlaven a la casa cenlral. Durant l'estada a Rodes, Guidel segle XIV, de manera que visqué de ple un moment llem aconseguí que el gran mestre li concedís la provisiú de
la comanda de M<>r1ts6.
lranscendenlal de la història catalana, centrat cronològicamenl alUarg de tot el regnat de Pere el Cerimoniós. FI faL'any següent es trouava novamenl als eslals del monardristern dels senyors de Ciutadilla, corn esdevenia sovinl
ca calalà, i inlervingué en les diferències sorgides entre Sanç
d'Aragó, fill bastard de Pere TT de Catalunya-Aragó, i Juan
entre la pelita i Ens i lol enlre l'alta noblesa, ingressà a l'orde militar de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem, on reaFern[lIldez de Heredia sobre el govern i la direcció de la caslitzà una fulminant carrera. El kl que los religiós i vinculat
tellania d'Amposta, que va obtenir aquest darrer - no sense
ahans enfrontar-se amb el Cerimoniós- gràcies a la inler·
a l'obligació del celibat no fou obstacle perquè fos pare de
dues filles, Flionor, que maridà Ramon de Calders, senyor
venció i les gesllons de Guimerà. El suport polític donat per
del lloc de la Tallada, i Blanquina, que el 1382 casà amb el
aquest a Juan fernandez de Heredia conveltí tots dos en
donzell Berenguer de Moxó.
enemics del rei Pere, el qual , per desprestigiar-los, els acusà
davant el gran mestre de l'orde, al mes de selembre del IHI
Devia ser força jove quan , al principi de març del 1333, els
comanadors de la castellania d'Amposta, reunits en capílol
(el primer, d'haver encunyat moneda iJ.legalment, i el segon,
provincial al castell de Gandesa, sola la presidència de Sanç
de causar escàndols i d'ordir conspir<lcions). Fins i tot arrid'Aragó, li encomanaren la batllia d'Amposta. Malgrat la
hà, al començarnent dellH2 , a empresonar-los, i aconseguí,
seva joventut, Guimerà fou un dicaç adminislrador de la
així mateix, que el responsable màxim de l'orde els desposseís de les seves comandes. Fetes, però, les paus, lanlllerecomanda que li havia estat assignada per l'orde de l'Hospital, de manera que la fama de bon gestor que ad<luirí rnoti - dia com Guimerà aconseguiren novament la provisió de les
và que els responsahles hospitalers li conl1essin, al cap de
seves comandes.
Reconciliat i recuperada l'amistat amb el Cerimoniós,
dos anys, una nova responsabilitat: el 21 de juny de T335,
Sanç d'Aragó, des del castell de Miravet, li concedí per sis
Cuimer~ col·lahorà molt dica~:menl en la campanya que el
anys el govern de la comanda del Vi 11 e!.
monarca realitzà al Rosselló conlra Jaume III de Mallorca,
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palesant en les seves accions la seva extraordinàlia conuició
d'hàbil estrateg i eficaç mllllar, tal com el mateix monarca
explicà en diversos passatges de la seva crònica. Les seves
aCLUacions militars en la campanya d'ocupació del Rosselló,
en absència uel rei o bé al seu costat, motivaren que el I344
aquest soHicilés al gran mestre la provisió de les comandes
hospitaleres de Montsó, Sanl Celoni i Barberà en favor de
Guimerà .
No ohstant això, després de les carn panyes del !{osselló, i fins el I367, les activitats ue Guillem de Guimerà dins
l'orde restaren cin:urnscrites principalment a la castellania
d'Ampost<l, on l'any I349 consta com a comanauor d' Horta, i assistinl com a tal a I capítol provincial de la castellania
celebrat a Gandesa per l'abril i presidit per Iuan Fernamlcz
de Hereuia. Poc temps després, el 1351, fou nomenat procurador dels frares de la Glstellania davant d'IIeredia. T.d
seva tardança a pagar les responsions de la castellania
motivaren la deslitució d'aquest càrrec. El L359 se li assignà el regimenl de la comanda de Tortosa i Granyena. Com
a tal, li fou cursada una butlla u'Urbà V, datada a Avinyó el
I4 d'abril de T3()5, convocant-lo a una assem hlea u'hospitalers a la ciutat de Carpentràs, a 1<1 Provença. A l'octubre
uel maleix any, el nou mestre Ramon Uerenguer de Provença li conceuí ue per vida l'administració ue les comanues ue Torlosa i Granyena, que el 1366 bescanvià amb el
prior de CatalunY<l Pere Guillem d'Oms per la comarlua ue
Barberà.
FI temps que Guimerà estigué deuicat a guardar els castells i les fortificacions que li confià el rei Pere durant 1<1
campanya de recuperacié> uel Rosselló i també la perspicà-

cia amb què degué actuar per laI de poder expugnar algunes de les fortiflcacions del lerritori li proporcionaren una
bona experiència en l'art d'enginyeria militar. Els seus
coneixements estratègics i ue dcIcnsa, tingué l'oportunitat
d 'aplicar-los arnh els encàrrecs que Pere el Cerimoniós li
féu ue uirigir la fortificació de diversos llocs eSlratègics del
país amb motiu de la guerra conlra Castella. Fn aquest sentit, intelvingué personalment en la direccié> ue la conslrucció de les muralles de Lleida i de M onthlanc, i projectà i
uirigí la de1Cnsa exterior de Pohlet. També els aplicà en la
forlificació d'algunes cases del Priorat de Catalunya, corn
ara Corbins, Torres de Segre i Gardeny. Fn altres cases,
aquest tipus d'obres anaren acompanyaues d' un embelliment especial de la resiuència conventual, com a Barberà,
on bastí el Palau Nou.
A parLlr del I360, Guimerà apareix com a persona d'especial confiança del monarca, alès que el Cerimoniós li
encarregà l'oflci de vicegerent de governauor de Calalunya
els ,mys 1369 i I373 amb motiu de les absències del conseller i majordom Berenguer U' Ahella, iora del país per assumptes reia ls. Fou també persona de confiança de l 'inf~l!1 l
Joan, atès que aquesl el designà lloctinent seu a la ciutat i el
Camp de 'l'arragona a la primeria del I382.
A paltir deli H3, uesprés dels seus importants èxits militars i pOlílics al Rosselló en temps ue la guerra entre Pere el
Cerimoniós i Jaume III ue Mallorca, la figura de Guimerà
entrà de ple en el cercle directiu i de govern uel país. Es
tractavél ja u'un personatge ben destacat en la vida pública
catalana, de manera que la seva presència fou continuada
a les diferents corts en represenlació del Braç Fclesi àstic.
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Per aquesta època destaca la seva intervenció en la Cort de
Barcelona-Tortosa de 1364-65, on el 2 de desembre de 1364
fou elegit, juntament amb altres tres persones, per acompanyar la reina fins a Tortosa a fi de tractar amb el monarca assumptes pertinents al bon regiment del país. Al mes
de febrer de l'any següent fou elegit diputat pel Braç Eclesiàstic per fer les estimes, recaptar els diners i revisar els
comptes relatius a l'auxili promès a Pere III.
Tot i el costum que al final de cada cort fossin revocats
dels seus càrrecs els diputats del General i oïdors de comptes, i també els altres diputats locals i tots aquells que
tenien algun càrrec electiu dins la Diputació, aquesta cort,
per bé que destituí tot aquest personal, elegit a les Corts de
Montsó de 1362-63, confirmà Guillem de Guimerà en el
càrrec de diputat per a «les estimes e mostres dels homes
de cavall», que segurament ja havia exercit en la Diputació
anterior. A la Cort de Vilafranca-Barcelona de 1367-68 fou
elegit tractador pel Braç Eclesiàstic, igual que a les següents, celebrades a Tarragona-Montblanc-Tortosa entre
el 1370 i el 1371.
Des del primer de febrer de 1375, la ciutat de Lleida acollí, a la casa del Capítol de la seu, la magna assemblea catalana convocada pel rei a fi de demanar un subsidi per tal
d'oposar-se a l'entrada de l'infant Jaume de Mallorca al
Principat. El paper exercit per Guimerà en aquesta Cort de
Lleida fou realment brillant, i la seva destacada participació és ben coneguda a través de les actes conservades. En
primer lloc, fou elegit diputat, juntament amb Joan Serra,
ciutadà de Barcelona, a fi d'obtenir mitjançant la venda
de violaris i censals sobre les generalitats el donatiu de
60 000 florins d'or d'Aragó promesos per la Cort. A més,
fou el representant del Braç Eclesiàstic davant del rei per
tal d'ordenar i aconsellar-lo en les campanyes militars que
havien de dur-se a terme. Així mateix, fou comissionat per
anar a Barcelona i obtenir del banquer Pere Descaus un
crèdit de 50 000 florins en un termini de 8 mesos, crèdit
pel qualla Generalitat obligava els seus drets d'entrades al
Principat i també els ingressos del fogatge que la Cort
havia votat.
La carrera política de Guimerà arribà al seu punt més alt
precisament a les Corts Generals de Montsó del 1376, ja
que el prestigi d'home de govern adquirit li valgué l'elecció,
en favor de la seva persona, de diputat del General de Catalunya pel Braç Eclesiàstic. El nou càrrec situava Guimerà al
cim de l'organisme parlamentari, al mateix temps que li
imposava una sèrie d'obligacions que durant algun temps
l'apartaren parcialment dels afers de l'orde de l'Hospital.
L'ofici de diputat del General comportava la residència a
Barcelona, tal com és ben palès en el llibre conservat a l'Arxiu Històric de Protocols de Barcelona que registra les
pagues fetes pels arrendadors dels drets de la Generalitat;
els instruments d'àpoca van gairebé sempre encapçalats
per Guillem de Guimerà. La seva tasca com a diputat no era

circumscrita a qüestions purament econòmiques, sinó que,
ampliant el marc de les seves competències, assumí veritables funcions militars i de govern.
En aquesta època, el càrrec de diputat durava fins a la
celebració d'unes noves corts, en les quals els assistents
revocaven de llur ofici els diputats i oïdors de comptes, i
tots els altres oficials i diputats locals de la Generalitat. Les
noves Corts Catalanes se celebraren a Barcelona el 1377,
tot just un any després de les Generals de Montsó. En el
temps comprès entre aquestes dues assemblees Guimerà
exercí de diputat del General, i com a tal administrà els
cabals de què disposava la Diputació. Sembla, però, que la
seva gestió econòmica no fou pas del tot clara, i que fins i
tot esmerçà diners del General en profit personal i de l'orde de l'Hospital. En efecte, al mes de novembre del 1390,
Domènec Nicolau, encarregat de revisar els comptes d'aquells que van arrendar els censos del General l'any 1378,
testificava que Guillem de Guimerà acabà el seu ofici devent al General la suma de 708 lliures i 7 diners barcelonesos. Durant aquest període de l'exercici de diputat, integrà
l'ambaixada catalana que acompanyà Gregori XI a Roma
entre els mesos d'agost i octubre del 1376.
Potser ja a la Cort de Barcelona de 1377-78 corria la veu
de les irregularitats financeres de Guimerà. No obstant
això, els assistents l'elegiren per tractar diversos problemes:
el 12 de maig era escollit pel Braç de l'Església a fi de discutir la petició formulada pel rei relativa a mil llances per
a defensar les fronteres del Rosselló; el 12 de juliol representà el Braç Eclesiàstic, juntament amb el bisbe d'Urgell i
Galcerà d'Anglesola, vicari de l'arquebisbe de Tarragona,
per tal de comunicar que acceptaven l'assignació dels 2 000
florins demanats pel monarca. Els assistents a la Cort discutiren els motius que els aplegaven fins que arribà la sessió del 28 d'agost. No se sap si abans d'aquesta data hi
hagué maquinacions per part d'alguns dels presents a fi
d'evitar malversacions del cabal de la Generalitat, però el
que se sap del cert és que el comte Joan d'Empúries, president de la sessió, hi presentà la proposta de canviar els
diputats, tant els residents a Barcelona com els locals, els
ordenats a aconsellar el rei, els oïdors i el regent dels comptes, els escrivans, els porters i tots els altres oficials. D'aquesta revocació general d'oficis, al seu entendre, s'havia
d'exceptuar Hug de Santapau. La proposició del comte despertà tot seguit l'adhesió del Braç Eclesiàstic i fou especialment defensada per Bernat d'Olives, ardiaca de Lleida.
També hi assistiren els representants dels braços dels rics
homes i de les ciutats. Tot i que els reunits no eren la majoria de la cort, remogueren de llurs oficis Guillem de Guimerà, Joan Berenguer de Rajadell i Ramon de Carcassona,
diputats residents a Barcelona, els dos oïdors de comptes
Galceran d'Anglesola i Joan Serra, Galceran Satallada
Ferrer de Llagostera i Vidal Grimau, que eren diputats per
a aconsellar el rei, Antoni Bussot, el regent dels comptes, i
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també tots els escrivans, p()rt~rs, diputats locals i altres 011cials, tret d'Hug d~ Santapau.
T.a revocaci{¡ inesperada dels dipulals i oficials del General originà un seriós enfrontament entre la Cort i els m~m
bres del General, i uns i a1b·~s d~gueren cercar els seus
aliats. T.a desavin~nça arribà a oïdes del rei, que volgué actuar personalmenl en aquesl afer i es decantà a favor dels
diputats del General. En ef~ct~, el monarca, ben inIormali
acons~l1at pels seus col-laboradors més directes, trobà dues
raons de pes per tal d'anul·lar la revocació dels diputats. La
primera esgrimia que la Cort no ~ra ni plena ni prou representativa, ja 'lu~ «molts e de la plus sana parl eren absents»;
1(1 s~gona arguïa que no havia estat observada la forma deguda. Així doncs, Pere el Cerimoniós encom(1nà al hish~
de Ueida que exposés el seu crit~ri r~specte d'aquesl afer
dav(1nt la magna assemblea calalana . .t;n efecte, la sessió de
la Corllou represa el primer d'ochlbre, amh l'assistència
del monarca. Tal mm havia estat planejal, el rei concedí la
paraula al bisbe de Lleida, Romeu Sescomes, que explicà als
assistents els motius que inva 1idav~n la revocació feta el 2~
d'agost, i a més la decisi{¡ reial de declarar nul i sense cap
efecte (1(1'1~11 acord de la CorL
Pere 111 havia salvat amb la seva maniobra la l~ga li tat
del procediment i al mateix temps l'honor dels diputats del
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General, 1, de retop, fins i tot la instituciú representativa i
permanent de la Cort. Una altra cosa moll diferent, però,
era l'actitud unitària presa pels dipulals en aquest afer,
que, restablerts en els seus càrrecs, renunciaren els ofi cis
que exercien. Guimerà, en nom propi i de tots els components del Gener(ll, pr~s~rltà la dimissió de llurs oficis
davant del monarca i de la Cort. .t;n efecte, tot seguit, després del discurs del bisbe de T.1~ida, s'aixecà ha Guillem i
~xposà davant l'assemblea la resolució adoptada pels diputats del General, i delxà ben clar que no els havia mogut a
acceptar els càrrecs ni l'am biciú ni la compensació econòmica com alguns dels presents pensaven, ja que declarava
que «attesa la condició de cascú de nós no y veem gran
guany».
Però no acabà en aquest punt la dissensió de l'assemblea, p~nplè ~ls assistents, o almenys una bona palt, no
veien dar la representativitat dels altres oficials de la Generalitat en l'actitud de Guimerà, sobretot si es pensava que
l'hospitaler no havia presentat cap prova fefaent de la seV(l
procuració. Aquest fet, per tant, provocà una llarga reflexió
sobre la renúncia dels altres oficials, arribanl, l1nalment,
d'acord amh ~1 rei, a acceplar-la. llen entrada la tarda d'aquest primer dia d'oclubre, resolt el greu problema, els
assislents triaren compromissaris per cada hraç, a fi d'ele-
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trobava encara a Barcelona enllestint els compte::; (lue havien restat penu.ents del lemps de la seva gestió.
El fracàs personal que representà per a Guillem de Guimerà el cessament del c:àrrec u.e dipulat del General a la
Cort de Barcelona u.el 1377 i la incomprensió de la classe
dirigent catalana u.el momenl determinaren ~l seu allunyament u.e la pol1tica. En endavant, l'hospitaler ja no assistí a
les corts ni actuà ~n cap òrgan de govern de la nació. Tota
la s~va activital reslà emmarcada en l'administració i el regimenl del gran priorat d~ Catalunya, del qual fou lloctinent per Juan F~rnanu.ez de Heredia des del març del l377,
i titular u.es del 1380.
A la mort de Pere Guillem d'Oms , el 13 de febrer de 1372
a la casa de Bajoles, el::; comanadors del Priorat de Catalunya elegiren Guirnerà com a lloctinent de prior d~ la circumscripció, fins que el mestre major u.~ciu.ís la designació,
que no s'esdevingué fins al final del 1376 o el començamellt
del 1377 en la p~rsona u.e Juan l··ernandez de Heredia. En
aquests anys, lleredia duia a terme una gran activitat poliLica i diplomàtica a la cort papal d'Avinyó, i, per tant, no
podia regir amh l'eficiència deguda ni les comanu.es que
tenia ni tampoc el nou càrrec de prior, sobretol perquè aleshores lambé era castellà d'Amposta. Per aquest motiu intercedí davant el papa Gr~gori Xl perquè la comanda d'Ull decona, de la (lual era tilular, fos confiada a Guillem de
Guimerà. Per aquest motiu, el TR d'agost de 1376, el papa
escriví a Guimerà encomanant-li la dlLa preceptoria, tot i
que ja regia la u.e Barberà.
Guillem de Guimerà no assumí l'ofici dellnitiu de prior
de Catalunya fins el 7 u.'oclubre de 1379, en un nomenament per d~u anys fel pel mestre Juan Fernandez de Heredia. En el capiLol general santjoanista celebral a Valença al
març del 1383, el mestr~ major de Rodes li encomanà de
nou el regiment del prioral calalà pel temps de deu an ys.
rins al dia de la seva mor l, Guillem de Guilll~rà exercí l'ofici u.e gran prior de Cata lunya. Precisamenl amb motiu del
seu traspàs al cast~ll de Barberà, la nit del T8 al T9 de juliol
de I :~96 , sorgiren greus desavinenc~s sobre la seva fortuna
arran dels molts deutes que havia deixat i de la confusiú
econòmica motivau.a, d'una banda , per la gestió u.e héns de
l'ord~ u.e l' HosplLal a Catalunya i, u.~ l'altra, per l'herència
u.els seus nebots, fills del seu g~rrnà Gisperl. ramília, orde
i credlLors reclamaven els cahals del prior difunt. Es necessitaren més d~ vint anys per a posar fi a la probh~lllàtica sorgida arran dels deUles de Guimerà.
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gir els nous diputats del Gen~raL El Braç .lklesiàstic, com
volent fer justícia a qui els havia representat, votaren Guimerà, juntament arnh els bisbes de Lleida i F1na, per tal de
dur a t~rme l'elecció del diputat eclesiàstic resiu.enl a llarcclona, que recaigué, després u.e molles deliberacions, en
l'almoiner del monestir de Ripoll, Ga!ceran de Besora. Tres
u.ies després de l'elecció, el T9, Guimerà inlervingué juntament amb altres vuit represenlanls per tal de desigl1ar Bernat de Montpaó com a escrivà i regent de la Cort del General. Finalment, el 22 d'octuhre l'assemblea nomenà nou
delegals , entre els qual::; flgurava el comanador, a fi de revisar els comptes de la Dipulació amb el banquer Per~ Descaus, i d~ repassar els albarans i pagaments realitza ls pels
u.iputats destituïts. Tanmateix, a la fi de l'any, Guimerà es
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Galceran de Besora

1377

ALMOI N IiR DE RIPOLL

El 16

d'nclllhr~ d~

1377, la Cort reunida a Barcelona escollí l'ls segUen ls dipulals i oïdors:

Diputr,¡,¡. r~d(~siàsU¡;: Galceran de Besora, almoiner de Ripoll
Diputat militrj,r: Pere Def:plà,
Diputat reial: Ramon Sarrovira,

cavall~r

ciutad~

de TIarcelona

ordor eclesiàstic: Ramon Sarrovira, canonge de Barcelona
ardor militar: Jaume Desfar, Glvaller
ordM reial: Ermengau Grimau. burgès de Perpiny~1

-'
a Cort nom~mà també una lerna d'oïdors de
a la de Barcelona del 1365 i procurador del
(
,
cornptes de corLs anteriors, composta per:
donaLlu nou a la mateixa Cort, fou elegit dipuf
'
Bernal Olives, ardiaca de Lleida, pel Braç Ecletat del Braç Militar, ja que el J :~77 havia estat
siàstic; Hug de Santapau, pel Braç Mililar, i
armat cavaller per l'infanl Joan i havia canviat
Antoni de Navés, ciutadà de Lleida, pel Braç
d'estament. Continuava residint, però, a BarSaHains. l{ct.a¡¡k dI' SallI
Reial. Així mateix s'escolliren tres nous dipucelona, a la seva casa de la Cucurulla. Pou
Nir.nlr.w, Santa Clam i SUl1t
Ant.Ml i, !llestres de C.stellitx,
tats per a fer mostres de lropes i estimes de
substituït per Ramon de Peguera abans del
Jel bisb. Je Galia"a i Je SanLa
cavalls: Galceran Satallada, de l'orde de l'Hosjullol del 1378. Peguera ja havia estat diputat
piLal, pel Braç Eclesiàstic; Jaume Marc, cavaller,
l'any 1359.
pel Braç Militar, i RamOll de Búixols, ciuladà de
Ramon SalTovira, ciutadà de Barcelona, era
Girona, pel Braç Reial.
el diputat pel Braç Reial, nomenament que ja havia rebut a
Galceran de Besora, el diputat del Braç Eclesiàstic, era la COrL de Lleida del 1375.
almoiner del monestir de Ripoll (l1lan filU elegit, bé que al
cap d'alguns anys assolí la digniLal d'abat del mateix cenoL'AMENAÇA DE GUERRA
bi, càrrec que ocupà fins a la seva mort (13R1J8 :3). Era fill de
DELSANJOU I UNA CRISI
Jaume II de Besora, castlà de Besora, i d'Agnès de Cartellà.
AL SI DE LA DIPUTACIÓ
Durant el seu abadiat, hi construí una galeria porxada, CIne
DEL GENERAL
ampliava la de Ramon de Berga, i Ulla capella dedicada a
sanl Macari. Pel que fa al patrimoni del monesLlr, tingué
Poc temps després que la Cort de Monlsó del 1376 hagués
problemes amb la vila d'Olot. Ripolllenla des d'antic drets
conclòs els seus treballs, el rei convocà Corts de Catalunya,
senyorials a Olot i sempre havia Llngut plets amb la Corona
que se celebraren a Barcelona entre el 1377 i el T378. T.a Cmt
per l'ús de drels jurisdiccionals. T.'any 1364 la comuniLal alorgà lla 000 lliures com a complement del donatiu concomprà amb pacte de retrovenda la jurisdicció del lloc a la
cedit a Montsó i d~cidí que 30 000 lliures fossin exigides a
reina Elionor, quan la guerra amb Castellà obligà el rei i través del fogalge i 50 000 més amb la venda de censal!;;
la reina a buscar recursos com fos; des de llavors augmensobre les generalitat!'l. Les 30 000 lliures reslanls s'obtintà la tensió entre els monjos i els veïns del lloc. Galceran de
drien del fogatge, però només si el comte d'Anjou atacava
Besora comprà per al monestir la batllia d~ Molló, un lloc
Calalunya per apoderar-se del regne de Mallorca, en virtul
del Ripollès que ja era senyoriu de Ripoll, i en complelà així
dels drets que li havia venut la infanta Elisabet de Mallorca,
el domini.
atac que finalment no es produí. Si la guerra no es declaraPere De!'lplà, clue ja havia eslat nomenat diputat pel
va, les 50 000 lliures havien de ser esmerçades a amortitBraç Reial a la Corl de Cervera del 1359, diputat adjunt
zar inleressos i altres càrregues de la Generalitat.
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Les dues corts havien eslal lan proller, i Pere de Merlès, cav¡.¡ller, pel Braç
peres en el temps, que els diputats de
Militar; i, nn¡.¡lment, Joan Serra, ciulaMonts6 amb prou feines havien tingut
uà ue Barcelona, Guillem l:errer, ciulemps d'actuar quan foren uestituïlS;
ladà de llarcelona, i Pere Vola, de Perperò aquest¡¡ mateixa circumslància
pinyà, pel Braç Reial. RIs memhres de
s'havi¡¡ uonat també enlre la Cort de
la comissió H~beren, a més, pouers per
Lleida i les Corts de MontsÓ. l,a uestia suprimir els càrrecs que els semtució dels de Montsó semblava, doncs,
blessin innecessaris, reuuir els salauna venjança del comte d'Empúries,
ri s ue tots els oficials de la Ge ne ra lique havia format part ue la terna de
lal i desllluir diputats i assalariats. Si
lleida.
algun dels diputats moria o dimitia
Les Corls elegiren llavors una comispouia ser reemplaçal pels seus comsi6 de vint-i-set membres, nou per ]¡ra~:,
panys eleginl el substihlt dins del 111aperquè s'ocupés de reoruenar la Dipulelx estament, o dins del mateix lloc si
tació. Hi nf:,'urava un dels diputats sores tractava del Braç Reial.
tints, ha Guillem de Guimerà, i deu
T.a cornissió reorganllzadora destidels assistents a la sessió [ple els havia
tuí els dipulals nomenats el 1G d'octudestituït, entre ells el promolor de la inibre de 1377. Pretenia nomenar-los nocia llva , el comte Joan d'Rmpúries. Les
vament amb un salari més reduït per
Corts els atorgare11 amplis poders per a
laI de rebaixar les despeses ue 1<1 GeF()gal j alll~rll .
fer nous capítols sobre el regiment de la
neralitat. Els interessats protestaren i
arquC'bisb.¡¡t ci" T;¡rr;¡gon;I , 1'i7R
l'UUI ~ 1\lle
Dipulaci6, que després hatnien de preflnalment notificaren al rei que volien
sentar a la consideració ue l'assemblea.
renunciar. Després d'aquesta discussió, el monarca acceplà la renúncia i foren substituïts.
El 16 d'octubre de 1377, la Corl reunida a Barcelona, després de greus altercals, elegí nous diputats i oïdors. Foren
Els dipUlals elegits el rG d'octubre de 1377 s'ocuparen
d'afers de la defensa marítima. Segons acord de la Cort, deiescollides quatre temes: una de uiputats residenls a llarcelona, una altra d'oïuors ue comples, una altra de diputats
xaren les galeres de la Generalitat per a un petit armament
per a fer les moslres de lropes i les estimes de cavalls i una
conlra galeres corsàries de moms que ronuaven per les
lema d'oïdors de comptes extraoruinària per a revisar els
mars catalanes, a la fi del maleix any. Una d'aquestes galecomptes de la Generalital des de les Corts de TOltosa uel
res, la de Pere foabre, s'armava encara els primers uies de
1365. Tres uies després [ou elegit el nou regent uels comptes novembre. Dues galeres més foren usaues per a enviar una
de la Generalitat, Bernat de MontpaÍl, que quedà subordinat
ambaixada a Sicília; semhla que aquesles galeres eren les
als diputats i priv¡¡t ue facultats execullves. Abans del 7 d'ade Gilabert ue Cruïlles i Joan de Montbui. L'any següent,
gost de 137R, uata uelllicenciament de les COlts, foren prepel setembre, el rei demanà als diputats Galcer¡.¡n ue Besosentats i aprovals els Capítols de COlt sobre el u()l"]atiu i uns
ra, almoiner de Ripoll, i Ramon Sarrovira, ciutadà de llaraltres sobre l'organització ue la Diputació del General, en els
celona, que ueixessin treS galeres a Gllabert de Cruïlles, caquals s'especificava, enlre altres qüestions, que els uiputats
pità general de l'armada reial per a patmllar per les mars de
Sardenya i Sicília. l,a Cort ue Barcelona n 'havia concedides
exercirien el càrrec fins que fossin uestituïts per les Corts.
La remodelaciÍl ue la Dipulació no es considerava encar¡¡
uinou en préstec al rei per a la defensa contra el duc d'An prou aconseguida i, per aquest motiu, el 10 ue juliol ue
jou, que conllnuava amenaçant els regnes ue Pere el Ceri1378, la Cort elegí una comissió especial ue nou persones , a moniós, mentre que València n 'havia de proporcionar nou
les quals donà poders extraoruinaris per a vendre o arreni Mallorca dues.
dar la col·lecta ue l'imposl de les generalitats i altres emoPel juny uel I37 g , els diputats deixaren una altra galera
luments que la Dipulació rebia, pagar les pensions uels
al rei, la Santa Coloma, que fou patronejaua pel uonzell
censals i violaris i amortitzar-los a fl ue suprimir l'impost
Andreu Despuig i enviaua a Saruenya per guardar les mars
de les generalitats i així «alleviar la lerra de messions e de
de l'illa, juntament amb la galera patronejada per Nicolau
càrrech». Aq uesla comissió reorganitzadora ue la Diputació
Guardiola. L'alarma que hi havia a causa ue les preleses
amenaces uel uuc u'Anjou obligà a una limitació de la n¡.¡vedel General tenia temps fins el 2<) de selembre per a realitzar ¡¡[lUest programa lan opllmista, termini prorroga ble tres
gació calalana, per lal de poder disposar de v¡¡ixells en cas
mesos més. La comissió la integraven Felip U' Anglesola,
necessari.
sagristà de Tarragona , Ramon Gener, cabiscol d' Urgell, i
Els diput<1ts s'ocuparen també de supervisar la tasca del
Galceran Sat¡¡llaua, ue l'orde de l'lIospital, pel Braç Eclerecompte ue focs i de resoldre els dubtes que s'anaven presiàstic; Joan, comte d't:mpúries, Ramon de Peguera, cav¡.¡sentant.
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Ramon Gener

1379

CABISCOL

Abans

d~1 7 d~ g~n~r de 1379,

la comissi6

1)'

U ¡{GELL

rcorg<lnilz~Jdora d~ la Diputació del General escollí nous

Dirmtat eclesiàstic: Ramon GeneT, c,Jbiscol

dipulats

r~sid~nts:

d'Urg~ll

Diputat militar: Pere de Merlès, donzell
Diputat. rdal: Prancesc de Gualbes , ciutadil de B<ln:elorl<J

l uiputaL eclesiàstic Ramon Gener, cabiscol u'Urque la comissió reorganitzauora no Lenia facultats
gell, ja havia exercit el càrrec en substiLuci6 del
per a prenure una llccisi6 d'aquesta mena, i hoicohishe Romeu Sescomes a la Diputació de les Corts
tejaren llur actuació retenint els segells i els llibres
de comptes i registres de la instiLució. La comissió
de MonLsó de 1362-63 i a la de T.leiua uel 1375.
La família del donzell Pere de Merlès, el diputat
al'nenaçà ue destiLuir-los també si no canviaven
d'actitud, i finalment el rei hagué u'inLervenir com
militar, posseïa el castell de Merlès, al Rergueu~l. El
tenien en feu pels senyors del castell ue I.luçà, uins
a àrbitre en la qüesti{¡. El 10 de març de 1379 Pere
de la baronia de la Portella, que a la uarreria del
III dictaminà que la comissi6 reorganitzadora tenia
segle XIV era de la família Pin6s . .t:l 1393 Pere pospoders per a por Lar a terme les destitucions i suusseïa la casa de la 'for, dins d'aquell terme. Fou
titucions fetes i ordenà <J ls oïuors que lliuressin els
segells, els registres i les e~cripLures als nous dipuregenL de la vegueria de Barcelona i el Vallès l'any
R ;¡clOT!ill ,
tats resiuents.
1380.
tllJl1uscrit
Jd ,c~k XIV
Francesc de Gualbes, ciutadà de Rarcelona, fou
Una de les primeres actuacions de la nova terna
mNT. r-:CSI\
el diputat del Braç Reial. Pertanyia a una de les fade diputats {()li l'arrendament de la col.lecta uels
mílies més notahles ue l'oligarquia ciutadana de Barcelona.
impostos de les generalitats, negociat juntament amb Lres
membres de la comissió reorganitzauora: el comte d'EmFou consCller cinquè de Barcelona el 1375, tercer el 1379
púries, Galceran Satallaua i Guillem l~errer, ciutadà de Rari conseller en cap el 1409. Ocupà tam hé altres càrrecs: fou
celona. Dur,mt l'arrendamenL, s'arribà a un acord amh els
un dels dos cònsols de la mar el 1368 i, el 1374, un dels dos
racionals de la ciutat.
homes ue la vall d'Andorra, que no volien pagar el dreL de
les entrades i eixides, que pertanyia a la Generalitat, i es
decidí que els anuorrans paguessin només si les coses (lue
U NA ELECCIÓ
FORA DE CORTS
treien de CaLalunya eren per a portar a Gascunya; si eren
per a ells, no pagarien res. Les mercaderies que entraven
estaven exemptes de pagament si eren seves, mentre que
El7 de gener, els nous uiputats ja havien estat elegits per la
comissi{¡ reorganiLzadora de la Diputació del General, però
s'havien de pagar si eren de Gascunya o u'altres llocs.
la notificaci6 del canvi de diputats no fou signaua pel rel
Les galeres de la Generalitat continuaren el seu servei.
Tres d'aquests vaixells, soLa la capitania de Gilabert de
11ns el 20 de gener de T379.
Els oïdors de comptes no reconegueren la legalitat de
Cruïlles, participaren, pel juny del 1379, en l'atac contra la
la destituci{¡ i substiLució dels diputats residents, al.legant flota que el comte de Verhls, Giangaleazzo Visconti, havia
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terrestre de mercaderies
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reunit per passar a Sicília. Giangaleazzo Visconti, de la
família que dominava Milà i altres ciutats de la L1omhardia, pretenia casar-se amh la reina Maria l ue Sicília, néta
de Pere 111 el Cerimoniós; el monarca català no volia que
aquest matrimoni es realitzés perquè desitjava que la seva
néta es casés amb algun membre de la dinaslb barcelonina, per tal de recuperar el control sobre l'illa. T.a flota milanesa, que era ancorada a PQ1to Pisam), fim uestruïua. D'atluesta Irlanera expeditiva iou impedlL un malrlmoni que
no convenia als inleressos calalans. Dues galeres més de

la Generalitat foren ueixaues al vescomte de RocaberLi, el
<111<.11 tamhé armava un peliL eSlol el malelx any I379; els
objecLius indlcalS pel rel foren diversos: una ambaixada a
Nàpols, juntament amb Bernat de Cahrera, i la uefensa ue
Saruenya.
La nova terna de diputats residents a Barcelona no tin gué gaire temps per a exercir el càrrec, perquè la COrL de
1379-go en nomenà avbl una de nova. No es conserven
registres amb la seva correspondència i, per tant, no se'n
pot seguir l'actuació amb det¡¡l1.

MAHIA ' l' EH ESA HHRER I MALLOL

Felip d'Anglesola
SAGRISTÀ DE TARRAGONA

(? - ? I3 8o)

El 17 de gener de 1380, la Cort rClJnid<l <l narcelona nomenà els següents diputats:

Diputat eclesiàstic:: Felip d 'Angk~so la ,

s~igrisl~l

dl' Tarragona

DipHtat militar: Guillem Sanoguera, cavaller
Dipwat. rdal: Cuillem i"en:er, ciutadà de Barcelona
No es nomenaren nous oïdors,

d'Anglesola, germà de Felip, prengué l'es pasa que
n el momenl de la seva elecció com a diputat
del llra<; Eclesiàstic, Felip d'Anglesola era sael canonge que havia protestat en primer lloc portava sota la sotana, i atacà Alenyà. També Felip
gristà de la seu de Tarragona, càrrec que ocupava
d'Anglesola sOrlí per anar a buscar l'espasa del seu
almenys des del I352, Era fill de Berenguer d'Allglesola i de Faidida, senyors d'Anglesola, i havia
criat, però no intervingué en la lluita perquè el seu
germà portava avantatge. Galceran lragué Alenyà
tingut una educació acurada, que li havia permès
oblenir ellitol de llicenciat en decrets. Ahans de la
de la capella a estocades, i el perseguí fin s a la
C;!lI-'T;! ,
seva elecció com a diputat, ja havia felnnat part de
sagristia, on caigué a terra ferit al coll i en un braç;
1l1lnialLUi1 del
la comissió reorga nitzadora de la Diputació del
els dos germans Anglesola es retiraren llavors al
segle XIV·XV
JONI: Pri ~ma
ca mpanar, mentre que els altres canonges fugiren
T37 g . Era un home de caràcler forl, i la seva estirp
militar de vegades es manifestava amb violèllcia,
pel clauslre. L'arquebisbe intentà tallar aquesta
bé que el seu cas no era una excepció; la major part dels
lluila enlre canonges dins del recinte sagrat de la catedral, i
féu prendre a les seves cases els germans Anglesola; però
canonges eren nobles , i sovin l reaccionaven més com a
mililars que com a eclesiàstics. Un hon exemple d'aquest
els Alenyà IlO en tingueren prou i manaren a vassalls seus
comportament es pot veure en l'incidenl esdevingul a la
de la Selva que busquessin els Anglesola i els matessin o els
causessin algun perjudici. Com que els sicaris no lrobaren
capella de) Corpus Christi de la caledral de Tarragona, en
una reunió del Capítol, el 8 de juliol de T36 r. En el decurs
els dos germans, malaren un crial seu dins de l'església
d'aquesta reunió, un dels can(>r1ges retragué al paborde
menlre es resaven completes. Hi hagué un gran tumult,
Maties Alenyà que per menjar els donés pa de sègol i vinaperò els agressors pogueren ser presos. F.l judici fem problemàtic perquè originà una discussió jurisdiccional enlre
gre en comptes de pa de blal i vi. 121 nebot del paborde,
Berenguer d'Alenyà, que també era canonge, respongué
el rei i l'arquebisbe, que els volia jutjar tant perquè es h'acque el pa i el vi que donava el pahorde eren lan bons com
tava d'un sacrilegi com perquè la víctima i els agressors
eren 'familiars' d'eclesiàstics. Finalmenl, qualre dels agresels que el canonge proleslari hauria menjat a casa del seu
parc, resposta que provocà una discussió i crits. Felip d'Ansors foren penjats i els germans Anglesola foren condem nats a presó. Tamhé el pahorde origen i causa de la baralla
glesola recriminà la seva conducla a llerenguer d'Alenyà,
en sortí perjudica l, ja que fou denunciat pels altres canoni aquesl respongué d' una manera tan descortesa que el
sacris là sc li acostà i li clavà un cop de puny. Berenguer
ges, i dos àrbitres sentenciaren que era culpable de mala
d'Alenyà sortí del Capítol, prengué una espasa que pOrla·
administració; fou condemnat, doncs, a restituir als canon ges el que els havia estafat en concepte d'alimentació. L'inva un criat seu i tornà a enlrar amb l'espasa desembeinacident podia haver marcat per sempre la carrera eclesiàstida per atacar Felip d'Anglesola. Però el canonge Galceran
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comes, la calta dels cardenals portuense i tusculà, que li
ordenava lliurar a l'intluisiuor el jueu ASlruc de Piera, per
crims u'herelgia, sola pena canònica i denúncia al papa .
El diputat militar, Guillem Sanoguera, era un cavaller
que fou uixer d'armes del rei Pere el Cerimoniós. L'any 1373
s'ocupà de fer, a Barcelona, a Lleida i després en diversos
llocs de Calalunya, les demandes de subvenció per almatrimoni de la infanta Joana amh el comte u'Empúries. El I)gl
fou un uels quatre procuradors designats per l'infant Martí
per a administrar el préstec concedit pel Braç Militar ue la
Cmt de Barcelona per una expeuició a Sicília que es preparava, però que llavors no es pogué dur a terme. Quan es
produí la invasió de Catalunya per les tropes del comte
d'Armanyac, que saquejà el nord del país entre els anys
1389 i T390, li fou confiaua la capitania de la ciulal de Vic,
amh la missió de reparar les muralles i dirigir la defensa en
cas necessari. A l'estiu del 1391 ja era mort, i havia deixat
vídua, Violant, i un fill anomenat Pere joan.
HI dipulal reial, Guillem Perrer (m , entre el T31\3 i el
1384), era mercader i ciutadà de Ban:elona. Participà en el
govern de la ciutat en uiverses ocasions: iou conseller quart
el 1372, lercer el 1377 i segon el 1382, i també fou un dels
dos obrers de la ciutat l'any T373. Abans del nomenament
com a diputat havia tingut experiència parlarnentària, ja
que havia estat un uels quatre síndics de llarcelona a la Cort
de MonlSó del 1376; a més, el 1378 havia format palt de la
comissió reorganitzadora de la Diputaci6. De la seva activitat com a mercauer se sap que l'any 1377 fou autoritzat
pel rei a portar blat de Sicília al Marroc i a Granada en
companyia del patró de né.lU Mateu Gelat i del mercader genovès Bartolomeo "Baroç", menlre paguessin 1'1,66% dels
beneficis obLinguls, ja que generalment estava prohibit porlar mercaderies considerades de valor estratègic a països
islàmics. La seva vídua, Agnès Santanureu, es casà novament l'ally 1:3R9 amL Francesc Cisa, un draper barceloní, i
aporlà al nou matrimoni béns que li havia deixat Guillem
Ferrer, que de jove havia projectat peregrinar al Sanl Sepulcre, l'any 1343.

ca de Felip d'¡\ngle::;ola, pey() no sembla que la seva reputació en SOltíS gaire rHalparada. Pere el Cerimoniós s'interessà més u' una vegada per la seva promoció a bisbe i fins i tot
a cardenal; en una súplica adreç.aua pel rei Pere al papa
l'any 1379, en la qual, entre altres coses, demanava el nomenament de uos caruenals dels seus regnes, donà al sant
pare qualre noms, segons ell aptes per al dJrrec, entre els
quals figurava el de Felip u'Anglesola, bé que el candidat
veritaLle del rei era el seu cosí Jaume, bisbe de Valènci,l.
Felip d'Anglesola degué morir cap a la fl ue l'any qgo, perquè pel gener uelqRl ja havia eslal subsLituït com a diputat per Pere de Sanlamans.
Pere de Santamans (m. 1383), canonge hospitaler ue la
catedral de Tortosa, fou el suhstitut ue Felip d'Anglesola
quan aquest uiputat morÍ. Era doclor en leologia. El 10 de
maig ue I)7 g Pere el Cerimoniós demanà al papa una uignlLal important per a ell, si podia ser major que l'episcopal;
però només rebé l'aruiaconal de Daroca. Morí abans del 2
de maig de 1383, moment en què el m<HlarCa volia el seu
càrrec d'hospitaler i canonge ue Tortosa per a Arnau de n1anes , infermer ue Santa Maria de Vilabertran. Era procurador del bisbe Pere de Planella quan fou trasllauat uel hishat
d'Elna al de Barcelona i, juntament amh Prancesc BOlella,
prengué possessió del bi::;hat ue Barcelona, el 24 de mar<;
de 1371 , en nom seu. Després, lols dos foren vicaris generals d'aquesl bisbe i col·laboraren amb l'incluisiuor Nicolau
Eimeric en alguns proceuiments inquisitorials. L'any 1371
s'encarregaren de traslladar al bisbe de Lleida, Romeu Ses-

LA LIMITACIÓ DE LA
CAPACITAT D'ACCIÓ DELS
DIPUTATS l LES PRHSSlONS
IHI.IH! I

Pere el Cerimoniós convocà corts a Barcelona a l'es tiu del
1379 per demanar ajuda , novament, per lluitar contra la
revolta ue Saruenya. En els Capílols aprovals el 3 de desembre, el Braç Reial i l'Eclesiàstic prometeren un donatiu de
ISO 000 lliures per a la gran expe<.liciú que el rei volia organitzar, tant per sotmetre Sardenya com per intervenir a
Sicília , on defensava els seus drets directes a la successió,
o almenys volia casar la seva néta, la reina Maria, arnh qui
convingués a la dinastia barceloniné.l. Els uos hraços dona-
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ven l'ajuda amb la condici(¡ tllU~ el Ura<; Militar també hi
participés i que els altres regnes fossin convocats iguéllrnent
a Ullts i atorguessin subsidis similars; de mornerll, aprovaren un avançament de 50 000 lliures, en el qual eren compresos els prt>stecs concedilS abans. El Braç Militar, fInalment, consenli a atorgar aquest donatiu en canvi de la
concessió d'alguns privilegis, a n que el monarca no es
veiés obligat a alienar lol el patrimoni reiéll per tal ue soslenil' la deknsa de l'illa.
Els diners atorgats per lél Cort, almenys les 50 000 lliures avançades, s'usaren per a cobrir les despeses de defensa mt>s urgents i per a mantenir la vigilància marítima al
voltant de l'illa. No hi ha constància, en canvi, que el donatiu arribés a ser lIiurélt, perquè la Corl havia posat la condició que, si l'expedició no es portava éI tenne en el lermini
d'un any, el donatiu es perdia, i no s'organlLzà; de tet, no hi
hagué cap gréln expedició a Sardenya fins al regnat de Martí l'Humà, molls anys després. Concloure la conquesla de
Sardenya era un dels objectius més desitjals pel rei Pere el
Cerimoniós, però ja començava a ser vell i algun dels seus
fills, els infélnts Joan o Marlí, havien d'assumir el comandament de l'expedició; aquest honor haurÏ<.t correspost al
primogènit, però tenia poca salut i, malgral que sovint assegurava que pélssaria a Sardenya, semblava clar que (pli ho
faria seria l'inlànt Martí. Però les difIcultats econòmiques
impediren que la campanya s'organitzés.
Una pélrt del donatiu promès per la Cort s'havia d'obtenir rnitjançanl1a venda de censa ls i violaris amb la garantia
de les generalitats, mentre (ple una allra parl es podia recollir a través d'impostos o hé per altres mitjans, segons preferís cada localitat. L'arrendament de les gelleralitats per
dos anys Iou aprovat a la mateixa Cort. Horn acordà també
que les galeres que h Generalital deixés al rei serien descomptéldes del donatiu, després de ser estimades per persones enleses , ja que el rei s'estalviava de ICr-ne de noves.
La funció dels diputa ls canvià en aquesta Cmt ja que, per
a estalviar diners, foren suprimits els oïdors; per aquest
motiu, un dels diputats, el reiéll, passà a convertir-se en
receptor i administrador dels diners del General, mentre
que els altres dos havien de supelvisar-ne els comptes. Tots
tres diputats eren els oïdors d'altres administradors, comis-

saris o dipulals anteriors. La rest¡; de poders eren iguals que
els que havien detingut els diputats anleriors. El salari previst per a cadélscl.ln fou de ISO florins anuals i, éI més, podien cohrar 100 norins més per la feina d'exigir res les de
donatius anteriors, fer enquestes, de. , però només una solél
vegada . T.a feina no elS mancà , perquè la Cort havia destiluïl
tots els comissaris o diputats locals i hagué de nomenar-ne
de nous. Tambt> hagueren d'ocupar-se de vendre censals
segons el poder que els havia donat la COlt el 2R de maig de
T3 Ro .
Les relacions amb el monarca foren sovinl força tenses
perquè els demanava coses que no estaven autoritzats a fer.
L'any 1381, el Cerimoniós sol·licità als diputats que deixessin ducs de les galeres de la Generalitat al vescomte de
Rocabeltí perquè anés als ducalS d'Atenes i Neopàtria, per
tal de prendrc'n possessió en nom del rei, ja que nns llavors els ducats creats per la Companyia Calalana a l'Orient
havien estat sota la sobirania dels reis de Sicília. Els diputats no les volgueren lliurar, assegur¡;nt tlue no lenien
poders per a fer-ho. El rei Pere illsistí indicanl que les
complessin entre les deu que li havien concedit per a la
defeJlsa de Sardenya, però novament els diputats rebutjaren 1<1 petició amb el pretext que no podien canviar la destinació de les galeres; el monarca proleslà aIrat, preguntant
si ell erél de pitjor condició que els vescomtes de Rocaberlí,
de Roda i de Cabrera, en Morei i d'altres que havien obtingUl galeres de la Generalitat. Els dipulats s'excusaren dient
que ells no havien deixalles galeres a aquests personalges
sinó que ho havien fet les COlts, que podien fer-ho, i
només es mostraren disposélts a deixar-li dues galeres per
a la defensa de Sardenya, atès que deia que eren tan necessàries. Pere 111 accep là l'oferta però amb la intenció d'enviar-les a Orient. Quan començà l'enrolamenl i els diputats
saberen que hélvia estat canviada la destinació véln fer arribar la seva prolesla al rei, el qual sostenia que la pretesa
anada a Grècia erél un estratagema per a aconseguir que la
tripulació s'enrolés ràpidament, perquè Sardenya no era
un destí popular a causa de la rnalària, endèmica a l'illa,
que causava moltes mOlts entre els calalans. rinalment,
avançat l'any 1381, el vescornle marxà a Grècia per prendre
possessió dels ducats calalans d'Atenes i Neopàtria en nom

de la corona catalanoaragonesa, i els diputats no pogueren
fer-hi res. De retorn de Grècia, l'any 1382, el vescomte passà per Sicília; la seva arribada fou providencial per trencar
el bloquelg d'AugusLa, a l'illa de Sicília, on la relna Maria
era assetjada per un dels barons més poderosos, Artal
d'i\lagó. La reina fou portada pel mateix vescomte a Càller,
corn a lloc m és segur, on residí un parell d'anys, fins que
fou traslladada a Barcelona. Les galeres del vescomte de
Rocahertí, doncs, passaren finalment per Sardenya, de manera que el rel podia assegurar que l'objectiu 1J.xaL pels
diputats s'havia complert.
Un altre motiu de tensi{¡ entre el CerimoniÍls i els dipuLaLs fou una nova petici6 del monarca, pel maig del 13~h,
perquè preparessin totes les galeres per a l'expedició a Sardenya. Segons els diputats només estaven obligats a deixarIes-hi, però no a posar-les a punt per navegar ni a armar-les;
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semblaven més interessats a deixar-ne tres o quatre a la
ciutat de Barcelona, que les havia demanat per a la defensa
de la men:aderia, perjudicada per l'activitat de pirates. Els
diputats consideraven que aquesta iniciativa era molt beneficiosa per als interessos de la Generalitat, ja que els impostos que percebien resultaven afectats per la inseguretat
rnarítima. Els diputats comprenien, pen'>, que el rei es prendria molt malament la negativa a la seva petició i la concessió del préstec de galeres a la ciutat de Barcelona, així que
demanaren a l'antic regent de la Diputaci6, Bernat BusSOL,
que negociés amb el monarca, cosa que continuà fent fins
al final del mandat dels diputats, vista la tensió existent
entre totes dues bandes.
Pel juny del 1"381, els dipuLats van tornar a denegar al rel
una galera per enviar-la a Sardenya, on el jutge. d'Arborea
tenia assetjada Cà li er. RI sobirà els havia demallat que la
lliuressin a Pons Desjardí, que seria tramès a l'illa per
defensar-la, però els diputats tornaren a repetir que només
podien prestar les galeres per a l'armada i (lue, a més, l'expedició havia de ser capitanejada per un dels infants. nernat Bussot actuà de mediador entre els diputats i el rei Pere
i, finalment, els diputats accediren a deixar la galera. Van
denegar, en canvi, al mes d'octubre, una altra petici6 relal
perquè paguessin l 000 norins d'or d'Aragó i 200 de Florència, avançats pel tresorer reial per a pagar la tripulació de
les dues galeres que havia capitanejat Gilabert de Cru'illes
entre la Li del 1377 i el 1378. Segons els diputaLs , la Generalitat ja havia pagat la part que li corresponia en l'armament
d'aquestes galeres, destinades a foragitar de les mars catalanes vaixells de pirates moros, mentre que la resta anava a
càrrec del rei.
L'any I jR2, Barcelona organitzà un nou armament rnarítim conLra corsaris moros, i la Generalitat li delxà una galera, la "Sant nernabé", dita també "Vermella", i, a més, deu
caixes de viratons. La galera aconseguí capturar un rampí
(un vaixell lleuger) armat en cors, i els seus trenta-dos tripulants, vint-i-un dels quals eren conversos, foren penjats
a Barcelona al mes de desemhre.
DuranL l'any 13g.3 , el rei demanà novament als dipuLaLs
una galera armada a punt per a navegar, amb les seves eixàrcies, per ¡¡ Ponç Desjardí, que era envi¡¡t ¡¡ patrullar per
les mars de l'illa de Sardenya durant (luatre m esos, i, a part
dues galeres més. Com en altres ocasions, l.Iernat l.Iussot
s'havia d'encarregar de negociar amb els diputats en nom
del monarc¡¡, però no es tenen notkies de com acaharen
aquestes negociacions. MentretanL, al mes de juny de l'any
T383 havien començat a celebrar-se Corts Generals de tots
els regnes a Monts6, i el rei hi presentà les seves peticions
d'ajuda per a Sardenya.
Els diputats continuaren les seves tasques almenys fins
a l'octubre deI13K:3. Entre el cessament dels vells diputats i
el nomenamenL dels nous , efecLuat al mes cie jullol del
1384, passaren alguns mesos durant els quals el notari Jau-
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me Nicolau s'ocupà ue l'adminislració de la Generalitat. FI
rei li demanà la galera "Victòria", que volia elwiar a Sardenya, patronejada per Jaume Maimó, junlamenl amb la
galera de Mallorca patronejaua per Arnau Aimar; totes dues
havien de ser capilanejades pel noble Remat de Senesterra,
però Jaume Nicolau no tenia pouers per a prendre decisions d'aquesta m ena i ho remeté als braços de les Corts.
Els braços degueren autoritzar el lliurament ue la galera,
si bé el lnateix Bernat de Senesterra hagué d'avançar els
diners de l'armament. Finalmenl, però, no va anar a Sardenya sinÍl que es quedà vigilant la costa empordanesa en
el momenl de la guerra oberta pel rei contra el comte U' Empúries l'any 1384. Únicament viatjà a Sardenya la galera
d'Amau Aimar.
Duranll'administració de Jaume Nicolau, els braços de
la Cort autoritzaren el lliuramenl d' una altra galera de la
Generalital a la ciulat de Tortosa, que la volia armar contra
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els moros . No obstant això, l'administrador delllanà que es
precisés qui pagaria les despeses, perquè posar-la a punl
costava 400 florins, una quantitat considerable. Els braços
també l'autoritzaren perquè deixés 160 rems en préstec a
un ciuladà de llarcelona, anomenat Remat Marí, que amb
altres persones de la mateixa ciutat volla armar una galiota
ue 25 hancs conlra els moros. No era pas la primera vegada
que algú demanava només rems del gran estoc d'aparells
per a la navegació i armes que la Generalitat tenia a les
Drassanes. L'any 1380 l'infant Joan havia demanat rems i
eixàrcies per a una galiota que armava al comtat u'Empúrics i que el rei sospitava que era destinaua a ajudar el papa
Climent VTT, malgrat la prohibició reial de donar ajut a cap
uels uos papes enfronlats en el Cisma d'Occident, que s'havia iniciat dos anys abans, el 1 :~78. Jaume Nicolau representà també un paper imporlant en l'administració ue la
Generalilal els anys següents.

Arnau Descolomer
PREVERE DEL CAPÍTOL 1)1<

GI I{O NA

(Mas Colomer, Amer? - Santa Coloma de Queralt 1410)

El4 de juliol de

13~+

les Corts Generals reunides a Fraga nomenaren Irt~S nOl.lS dipl.ltats i confirmaren els poders donats a començament d'any a l'administrador de la Diputació:
DipuWL edesiàs/.Í.c: Arnau Descolomer. prevere del Capítol de Girona
Dip¡/l.¡<l.

miliWr:

Diputat nial: Pere

e ui11em d'ArgenLona, cavaller

Tl~TT(~ ,

doclor en llc:is, ci l.ll.adà de Barcelona

Administru·dor dl~ Iu Dip¡llacilÍ: Jaume Nicolau

seva mort. També fou ell qui hi féu construir la
rnau Descolomer, el diputat eclesiàstic, era
batxiller en decrets i prevere beneficiat del Ca capella dels Dolors i hi creà un benefici sota el
patronat de memhres de la seva família, bendlci
pítol de Girona des del 1)77, un càrrec una mica
dotat amb nombrosos béns; les restes d'Arnau
inferior al de canonge. Des del 1385 fou també
Descolomer foren traslladades en aquesta cap~lla,
paborde de l'administració de Castelló d'Empúbé que ara la seva llosa sepulcral es troba a la saries , i vicari general del bisbe de Girona llerenguer
gristia de la catedral.
d'Anglesola del 1386 al 1408. Per les llargues
absències del bisbe, des que esdevingué cardenal
Guillem d'Argentona (m. Papiol 1399), cava·
l'any 1397, li correspongué a ell el govern de la diòller, fou el T365 un dels dos veguers de Tarragona.
T.'any 13~h, ell o el seu 1111 del mateix nom, exercia
cesi. El I390 intervingué -amb dues persones
la castlania del castell de Tamarit. Quan es produí
més- en representació del bisbe i el Capítol en la
Torrt" dt' l'horr1t'rli1Ip,t"
del castell dc CCJvcra,
concòrdia entre la ciutat de Cirona i les parrúquies
la invasió del comte d'Armanyac, que saquejà el
Lhhn:,lt: j1riI/i.1t:¡.¡b,
f()ranes per a repartir les despeses de construcció
nord de Catalunya entre el 13 g 9 i el 1390, li fou
s"glc' XIV
de les muralles del Mercadal. FI T402 s'ocupà d'acon11ada la Capitania de la ciutat de Manresa , a fi
que la defensés; havia d'ocupar-se de fer enderrofers de l'Almoina de Girona. Fill de Guillem i llruCdr les forces tlue no es poguessin sos tenir, com la de Santnissèn, Arnau Descolomer era originari dellllas Colomer,
d'Amer, i fou una persona pròxim<J <J la facci{¡ eclesiàstica pedor, i d'ordenar a tothom que es refugiés als ll ocs emmuanomen<Jda dels devots, que triomfà a la cúria papal avirallats. Passada aquesta situaci{¡ hèl.lica, s'encarregà de
nyonesa amb Benet XUL Hs devots eren gent d 'una gran
missions més frívoles, però molt importants per al rel Joan
exigència moral i que mostraven un marcat interès per la
T, corn ara fer una batuda per les vernedes de Sant Adrià i
instrucció i el saber com a mitjà de salvaci{¡. Arnau formà
de Sant Andreu per veure si s'hi podrien caçar senglars
una hihlioteca important, de 44 volums, valorada en 600
amb motiu de les festes de celehraci{¡ del matrimoni de la
1l0rins, que l'any 1397 donà a la catedral perquè fos el nucli
infanta Joana amb el comte de Foix, el 1392. Quan morí, era
inicial de la nova hihlioteca catedralícia, a part dels llibres
casat en segones núpcies amb Clareta de Muntanyans. Dels
fills, Guillem l'havia premort, i Joan hi estava enemistat
que ja hi havia al cor; la biblioteca havia d'estar obelta als
membres del Capítol i als beneficiats de la seu, molt més
fins al punt que uns àrbitres hagueren de descompartir els
nombrosos. Malgrat que, segons una de les condicions de
béns familiars, situats a Argentona i altres llocs, que quedaren en mans del fill, mentre que el pare conservà algunes
la donació, els llibres no podien sortir de la biblioteca,
rendes. Fou enterrat al carner de la família al claustre de
només el 25% s'han conservat a la catedral gironina. Fn
agraïment, la seu acordà celebrar un aniversari el di,] de la la catedral de Barcelona.
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J.] diputat del Rraç Reial,
rir les terres d'j\rborea, que
des de feia gç¡irehé vint anys
Pere Terré (m. - 13R9), era
doctor en lleis i ciutadà de
li feiell la guerra; calia evitar,
Barcelona. Un dels juristes
a més, l'a11ança dels genovesos amb els sards revoltats.
barcelonins més reputats de
Però el monarca no dispola seva època, l'any 1366 figurava en la llista d'onze docsava de mitjans per a una
tors suggerits per l'infant
actuació ràpida i per això els
demanà a les corts. Resultà
Joan al seu pare perquè l'aconsellessin en l'enfrontainútil que fes llegir en una
ment amb el bisbe de Girona
sessió
tres cartes del goverDoble coron.t de , "." 1
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pel nomenament de notaris ,
nador del Cap de Logudor i
JC'.a'J . S ~ .. M.M.
(ple el monarca considerava
dels consellers de l'Alguer
com una regalia que li pertoque informaven del perill de
cava de ll1anera exclusiva. Pel seu saber, fou persona espèrdua de l'illa perquè la muller de RrallCaleone Doria,
collida per a fl:r d'àrbitre en diversos conflictes. Participà
.l:::11onor d'Arborea - una de les germanes del jutge disovint en el govern de la ciutat de Barcelona: [ou conseller
funt- , havia ocupat la major part del jutjat o regne d'Arborea, mentre que la ciutat de Sàsser s'havia donat a Gènotercer el [356, conseller segon el 1365, el 137T i el T374, i conva; els braços es resistiren a donar al rel l'ajuda immediata
seller en cap el 1377, el 1379, el T3R3 i el 1:3R6. Probablement
(ple demanava . .l:::xigien satisfacció, abans, als greuges que
fou un dels homes del seu temps que més sovint ocuparen
alguna conselleria ciutadana; quan no l'ocupava, no per
hi havia contra els oficials reials. Així s'esf11mà, com adveraixò deixava d'exercir la seva influència, perquè assumí
tien les cartes dels oficia ls reials a Sardenya, la possibl1ltat
durant uns quants anys el càrrec d'advocat de la ciutat: fou
d'intelvenci6 en el primer moment de desconcert.
Un altre dels motius de discussió enh'e les COlts i el rei era
elegit per a aquesta funci{¡ l'any 1:373 i novament el 1375,
passat un dels períodes de conselleria. Per designació reial,
quina decisió s'havia de prendre amh la persona de Brancaleone Doria, aliat dels catalans fins llavors i que havia vindes del I37 g s'encarregà de l'administració de les obres de
construcció deies Drassanes de llarcelona, que edificaven a
gut a Catalunya a demanar ajut per a aconseguir l'herència
mitges el rei i la ciutal. Quan fou nomenat diputat tenia ja
d'Arborea per a la seva esposa Elionor i el seu nll Frederic,
una llarga experiència parlamentària, perquè havia estat un
herència pretesa també per una altra germana, casada amh
el vescomte de Narbona. Les notícies del reconeixement
dels quatre síndics de la ciutat a les corts de Celvera (1359),
Montsó (1362-63) , Harcelona-Lleida-Barcelona-Tortosa
obtingut per la seva esposa a Arborea provocaren molt de
(1 :364-65), Barcelona (1368-69), Montsó (1:06) i novament receli1a cort, que no es fiavç¡ del que pogués [er q L1an arribés a Sardenya, volia que romangués a Catalunya. A final
Montsó (1383-84). Morí mentre se celebraven unes altres
corts a Montsó, i la seva defunció obligà a efectuar el nome- d'aE,y, Brancaleone negocià un acord amh el rei i amb l'innament dels nous dipLltats.
bnt primogènit en virtut del qual podia tornar a Sardenya
acompanyat pel noble Bernat de Senesterra, que havia de
LA SUCCESSIÓ DELS
passar a l'illa per tal d'assolir-ne la pacificació. Per garantir
ARBOREA I LA l'ACTFTCACIÓ
la seva bona fe, Rnmcaleone Doria es comprometé a lliurar
I) E SARDENYA
el seu fill Frederic, que seria posat com a ostatge en mans
de Bernat de Senesterra; aquest nohle l'hauria de guardar a
Càl1er fins que tingués edat suficient per a viatjar a la cort,
T.'any 13R3, unes noves corts havien estat convocades a
Montsó per a donar curs a les denúncies dels braços contra
on hauria de residir fins que tingués catorze anys, amb el
henentès que, mentre tots dos fossin a Cà ller, no estarien
consellers i oficials reia]';. Eren moltes les persones que exisotmesos a cap altra autoritat, és a dir, haurien quedat
gien la depuraci{¡ de les responsabllitats polítiques per les
guerres amb Gènova i Castella, causants de la ruïna del
exempts de la jurisdicci{¡ del governador. Si Brancaleone no
podia aconseguir que li [os lliurat el seu fill, es compromepaís, i hi havia també denúncies de corrupció i malversació
contra consellers i cortesans. Malgrat que l'ohjectiu de les
tia a romandre a Càl1er en poder de Bernat de Senesterra
dos anys, temps durant el qual negociaria la pau amh la
corts era el de dell1anar comptes al govern, els esdeveniseva muller Elionor i amb el poble sard. Si en el transcurs
ments a Sardenya ohligaren el rel a presentar aquesta qüesd'aquests dos anys el rei no havia tramès un estol a Sartió com a prioritària. Al mes de març d'aquell any, Hug 111
d'Arborea i la seva filla havien estat assassinats durant una
denya per a dominar els rebels, Brancaleone hauria d'ésser
revolta popular a Oristany, a Sardenya, fet que Joan l veié
deslliurat i podria anar on volgués. Es comprometé, però,
quan gaudís de llibertat, a procurar que la seva muller .l:::liocom la millor ocasió que hi havia hagut mai per a conquerl.lIO'
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nor i el poble sard tornessin a l'obediència reial, raó per la
qualli havien d'ésser lliurats poders del sobirà per a negociar en nom seu. En el futur , Brancaleone es comprometé a
fer guerra al costat del monarca en els conflictes bèl1ics que
hagués d'afrontar, i aquest s'ohligà a defensar Brancaleone
si era ataca t.
Les corts expressaren la seva desaprovació d'aquest tracte i volgué que constés ell l'acta que s'excusava de qualsevol responsabilitat. Joan l demanà (ple se li fes un servei
que li permetés passar amb un estol a Sardenya l'estiu
següent, capitanejat per ell mateix o per l'infant Joan; en
aquest cas prometia que Brancaleone romandria a Catalunya fins llavors i que passaria a l'illa amb l'estol. Les
corts desaprovaren novament la intenció reial de deixar
tornar Brancaleone i no es com prorn eterel'l a votar el su b-

sidi per a l'estol destinat a Sardenya que el monarca demanava; recordaren al rei, a més, tlue havien estat convocades
per afers de justícia i no per Sardenya i que, per tant, s'hi
havien de resoldre abans els afers de justícia. La discussi6
entre el rei i les corts sohre aquesta qüestió s'anà allargant
i provocà una gran tensi6 fins al punt flue l'assemblea féu
púhlic el seu dissentiment amb el monarca. Finalment,
llrancaleone fou portat a Sardenya, on romangué en presó
UllS quants anys perquè elionor no volgué lliurar en ostatge el petit Frederic.
El4 de juliol de 1:384 s'aprovà un préstec de 60 000 florins d'or d'Aragó per a Sardenya, i no hi hagué donatiu pertluè no c.l1Tibà a concloure 's , a causa de l'aparici6 d' un hrot
de pesta que ohligà a nombroses suspensions i canvis de
lloc, i també del desig del rei de procedir contra el seu gendre, el comte d'Empúries, acusat de deslleialtat; el càstig
reial es convertí en una guerra civil a l'Empordà, que finalitzà amb la derrota de Joan d'Empúries.
Ahans de la suspensió de les corts s'havia renovat la Diputaci6 de Catalunya, renovació que s'havia fet necessària
per la mort de Guillem Ferrer, diputat reial, receptor i administrador de la Diputació anterior.
Els nous diputats tingueren les mateixes atribucions que
la Diputaciú precedent, és a dir, el diputat reial havia d'actuar com a receptor i administrador, mentre que els altres
dos havien d'exercir d'oïdors. Ara, però, el diputat reial es
veié auxiliat per Jaume Nicolau, l'administrador que havia
estat nomenat al principi de l'any 1'384. Jaume Nicolau, que
tingué un paper destacat en l'actuació de la nova Diputaci6,
apareix juntament amh els diputats en l'encapçalament
dels documents , ja que les corts havien de<:idit que continués la seva tasca al costat dels diputats escollits. Els diputats continuaren la tradició de deixar armes i eixàrcies per a
armaments marítims útils al hé públic, aprofitant els estocs
que tenien a les Drassanes; per aquest motiu, l'an y T386
lliuraren als consellers de Barcelona i a Pere de Gualues,
com a capiti de dues galeres que la ciutat armava contra els
moros, 2 TO rems, 126 cuirasses, 120 capellines, 120 gorgeres , 6 0 pavesos, 600 llances, 700 dards i aparells per als
vaixells.
T.'actua ció d'aquesta Diputació es prolongà encara durant els primers mesos de reunió de les Corts de Monts6
del 1)89. Les corts havien allargat dos mesos el seu mandat
perquè tramitessin el préstec atorgat al rei. Però Pere Terré,
que era el responsable del funcionament de la Diputaciú,
havia mort i per això els afers de la Generalitat havien quedat només en mans de Jaume Nicolau, administrador.
finalment, les corts procediren al nomenament de nous
diputats.
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Miquel de Santjoan
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Alfons de Tous
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HCTOR DEL PI

(? - Vic 1421)

(Segles Xl V - XV)

I.' TT de juny de I3X'). la C0l1 de Catalunya. reunida en Cort~ Generals a Monlsó. escollí els següents diputats i diputats comdlcr~:

Diputat eclesiàstic: Miquel de Santjoan. ardiaca dc Gi ron,l
Diputat militar: Jaume Marc , cavaller
Diput.at. rdal: Bernat Cralla. ciutadà de Ueida
Diputats consdlt:rs t:dt:siclst.ic;s: vicari
Diputats

dl~ I·¡trquehi~hf.

c;onsdl~rs

df. Tarragona i Pere Serra, canonge i ardiaca del Pl'nl'dl's dc b se ll df. Barcf.lona

militars: Berenguer df. Cruïlles. nohle, i Bartomeu de Vilafranca, donzell

Diputats consdlt:rs nials: Pere

Pallarl~s ,

de Ba rcelon a, i Pere Vola, de Perpinyà

Barcelona. El papa Gregori XI li concedí diverses
es Cor ls de MonlSÓ nomenaren també una tercapellanies a la catedral de Girona i lCl reserva d'una adj unta als diputats per a administrar el do
na dignitat a la m ateixa seu. En da la incerla, entre
destin at a la defensa contra el cornte d'Armanyac
el 1394 i el 1399, s'ocupà dels diners d'un suhsi (13g9-90) , Pelllraç Eclesiàstic s'escollí Ramon de
Cast1arí, abat de Ri.poll; pel Braç Militar, Berendi per al pontífex. Pel juny del 1396 preparava,
S(-'gpll pt-'T ;'1 TrI,IT( ï lT
amb altres persones, una ambaixada en nom del
guer de Cruïlles, noule. i pel Braç Reial, l:errer de
palls àzims,
papa
al rel Martí, que llavors era a l'illC1 de Sicília i
Gualbes, ciutadà de Barcelona.
segle X I V
¡:()\lT. Mvn
acabava d'accedir al tron . S'Clhsentà de Calalunya
El dia l de juliol de 13 96, el Pénlament, reunit a
per aquesta causa i fou suhstituït com a dipulal per
Barcelona, escollí sis persones per a adminislrar
Alfons de Tous. Posleriorment no es tenen notíel donatiu per a la defensa conlra el comte de roix
cies de la seva presència al Principat. Cap al 1398 potser
junlamenl amb els diputats de Catalunya. Pel Braç Ecleresidia a València, ja que fou un dels tres àrbitres per la parl
siàstic: Joan Morells, prior de Tarragona, i Pere Despujol,
eclesiàstica que, amb tres més per parl del jus tícia de Valèncanonge de Barcelona; pd Braç Militar: Arnau de Cervelló,
cia, s'encarregaren d'aclarir a qui pertanyia la jurisdicció
noble, i Guillem de Castellà, cavaller; els representants del
Braç Reial foren RCllTlOTl Desplà, ciuladà de llarcelona, i
sobre els clergues; els eclesiàstics estigueren d'acord que
Pere Redon, uurgès de Perpinyà,
els clergues d'ordes majors i els simples tonsurats estaven
H dia 9 ·de maig de 14II, el Parlament de Cata lunyCl esco- subj ectes al l'ur del bisbe. La qüestió havia sorgit pertluè el
juslicia de València havia manClt als seuS oficials desarmar
llí una comissió de sis persones adjunta als diputats per a
alguns clergues que órculC1ven públicamenl amb armes.
administrar el dOl1atiu Clt01·gat pel Parlamenl per a la guerra
Redactà un dictamen sobre aquesla qüestíó í sembla qu e en
de SardenyCl i Clltres n ecessilalS de la defensa: Pere de Sagarriga, arquebisbe de Tarragona, i Guillem Carbonell, pro- aquest momenl ja era doctor en ambdós drets.
curador del bi sbe de Barcelona, pel Braç Eclesiàstic; Joan
Alfons de Tous (m. Vic 3 de febrer de 1421), el substítut
de Miquel de Santjoan, exercí el càrrec de diputat eclesiàsRClmon Folc 1 de Cardona, comle de Cardona, i Berenguer
d'Oms, pel Militar, i Guillem Oliver, síndic de Barcelona, i
tic enlre el 1396 i el 1413 - molt més temps , per tanl, que
el seu antecessor- oEra doctor en decrels i consta qu e havia
Pere Grimau, síndic de Perpinyà, pelllraç RelaL
estudiat a la Universitat de Lleida. S'ha suposat que era
Miquel de Santjoan, ardíaca de Girona en el moment de
valencià, però en realitat era català; pertanyiCl a una família
ser elegit diputat pel Braç Eclesiàstic, era llicem:iClt en lleis i
de generosos, és a dir, de 1C1 haixa noblesa, i pOlser havia
ostentà diversos càrrecs en diferents catedrals. L'any 1)67
nascut al castell de Tous, a la vegueria de Manresa. Inicià
era canonge de València i. al maleix lemps , vicari del bisbe
la carrera eclesiàsllca com a beneficiat a la seu de T01tosCl
de Girona. Almenys des del 1392 era canonge de la seu de
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molt per la seva promoció. L'any 140X volia que se li atorgués el bishat ue Uarcelona, però el papa hi destilú Francesc ue Blancs. El monarca es mostrà molt decebut amb
la uecisió papal, i volgué impedir que Francesc de Blanes
prengués possessiú de la seu barcelonina; uns i tot arribà a
cridar els seus ambaixadors prop ueI papa. L'any següent,
l'Humà pressionà perquè eluisbat d' Elna, que havia quedat
vacant per mort ue Francesc Eiximenis, fos per a Alfons ue
Tous. El pontíkx complagué el rei, però Alfons de Tous nornés s'hi estigué un any, perquè el T4TO f<m traslladat a la
seu de Vic. RI l417 celebrà un sínoue a la capital osonenca,
on manà que totes les parròquies portessin un registre de
b<lptismes, anticipant-se així a la disposició tridentina. Uní
alguns beneficis funuats a Vic per donar-los a canonges que
hi residissin (1412) i cedí al Capítol l'escrivania de l'oficialat
de Vic, en canvi d'una renua per a la mensa episcopaL En
el gran problema de l'Església d'aquella època, el Cisma
d' Occident, seguí la causa del papa Benet XIII fins el concili ue Constança. 1\ la uarreria del T4T5, quan ferran T
u'Antequera, sota la pressió de l'emperauor romanogerm~l 
nic Segimon, que volia resoldre el Cisma, començà a ceuir
en la uefensa dels interessos ue Uenet XIJT, I\lfons de 'l'ous,
aTnh l'arq uebisbe ue Tarragona i alguns abats , protestà davant del rei. Després de la deposició ue Benet XIII al con cili de Constança, el 1417 acudí a Peníscola amb el hisbe ue
Girona per tal de convèncer el papa perquè ceuís i renunciés; com que s'hi negà, abandonà la seva causa. A banda de
la seva t<lsca com a diputat, participà en els treballs uel Parlament de Cata lunya, uesprés de la mort uel rel Martí. Pel
maig del J 41 I, f(m elegit mell1 bre ue la comissió de uivuit
parlamentaris que havia de resoldre les dificu 1tats ue lloc,
presiuència i guardes uel futur Parlament elector. Després
ue la implantació ue la dinastia Trastàmara, participà en la
Cort de Tortosa-Montblanc del T414 i el3 de desembre, COTrl
a president ue la Cort, presentà als oi1cials reia ls un llarg
escrit demanant al rei que esmenés l'administració, que
nomenés oficials catalans i residents, castigués els oficials
cormptes i corregís molts altres abusos greus en la i us LÍcia ,
en la i1scalitat, etc. El rei no en féu cap cas i dissolgué l'assemblea. Rn la Cort de Sant Cugat del 1419, respongué la
proposici6 d'Alfons el Magnànim, l'exhortà a seguir l'exemple dels seus excel·lents predecessors, i a consultar les
corts en els afers importants, li aconsellà de no fer personalment el viatge que preparava a Sicília, perquè la seva presència era impròpia per a l'objectiu propos<lt i perquè havia
ue guardar la seva persona i noulés encapçalar expedicions
molt importants , i l'animà més aviat a treba llar pel uenestar de Catalunya, que era el fonament ue la seva Corona.
Sembla que A]f<JIls de Tous sabé llegir en el cervell d'a<l1.lell
home amhici6s, que havia ue passar la major part ud seu
regnat a lLàlia, però el rei no escoltà aquests savis consells.
Jaume Marc (València 1334/35 Barcelom 14IO), cavaller i poeta, fou el diputat del Braç Militar. Pertanyia a una

mentre encara estuuiava, i després corn a rector de l'església de Sant Mateu; l'any 1385, l'infant Joan demanà al papa
la seva promoció, ponderant tant els seus coneixements
corn les seves aptituus personals i l'origen noble. Deu anys
ues prés era al servei de Benet XITT, <ple l'envià en ambaixada a Castella, juntament amh el prior de Santa Anna, i
més endavant Berenguer u'Anglesola, per inf<mnar dels
mals tractes que reuia de r:rança i uel fracàs de les negociacions amb els ducs de França amb vista a posar 11 al
Cisma d'Occident. Almenys des del T39(-j era rector de l'església del Pi , a Barcelona, una església que, tradicionalment, afavoria la promoció a càrrecs més alts. Aquesta promoc:iú, però, no arribà fins el 1402, anyell <plè aconseguí
una canongia a la seu barcelonina; fou també auditor de
comptes de la Pia Almoina i, després, administrador ue
l'Hospital (1406-07). El càrrec de diputat - en suhsLÏtució
de Miquel de Santjoall- , des del 13 de novemure de 139G,
li permeté relacionar-se amb gent signi11cada que afavorí la
seva promoció. Això no vol dir que no fos un home interessat pels afers públics. Durant alguns períodes tingu~ una
actuació molt seguida com a diputat, però els alternà amh
llargues absències. Entre el mes de juny del I :39X i el març
uel 1400, els seus conuiputats es queixaven uel seu absentisme i reclamaven la seva presència penl'lè el necessitaven
per a l'arre1l<lament de les generalitats. Potser seguia la cort
reÜll, tlue durant aquell temps rou a Aragó. El rei Martí
l'Humà, de qui Alfons de 'fous era conseller, s'interessà
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gué novament les armes per
[¡milia barcelonina ennobliparticipar en la guerra conda; era fill de Jaume Marc i
tra el comte d 'Empúries, i
Guillema d'Fsplugues i nét
de Pere Marc, ciutadà de
per aquest motiu rebé més
tard una remuneraci6 reiaL
l3arcclona, que havia asseguDuranl el regnal de Joan l
rat la fortuna de la família
no ocupà, pel que sembla,
gràcies als serveis prestats
càrrecs a la cort, però el
al rei. Pere havia ocupat diversos càrrecs a la cort reial,
monarca li confià missions
cu ltura ls. T.'any rj93, el rei
i l'any 132.3 havia compral a
facultà lluís d'Averç6 i JauJaume II el castell d'EramCroal J.~ Marli l'llLLIIIà
rí!NT. MNAC.CNC
me Marc per establir a Barprunyà, que més endavant
permet¡:; als seus entrar en
celona una acadèmia de la
Gaia Ciència, i Martí l'Humà, el T399, els nomenà mantel'estament dels cavallers. J::ra un senyoriu força extens que
nidors de la Gaia Ciència a Barcelona, amb loles les prerrocomprenia Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant Climent i
gatives dels de 'l'oIosa. S'inleressà per la vida parlamentària
Sant Cristòfol de Begues; adquirí encara altres possessions
properes a Barcelona i lambé n'aconseguí al País Valencià.
i patticipà en Ja Cort de Barcelona de 1377-7't" fou convocat
El seu fill JaUllle, pare de qui més endavant fou diputat,
a la de 1379-Ro i a les de Monts6 de 13~2-~3. Les Cor ls de
heretà les possessions valencianes: Albalal, una alqueria a
Montsó de 1388-89 el nomenaren diputat. Fncara, la Cort
de Perpinyà-Sallt Cugat-Barcelona reclamà la seva opini6
'l'orrenl i altres béns; però en morir el seu germà Pere, cap
al 1351, deixant un fill sordm.ut, reclamà i aconseguí l'he- sohre la tlüestió de la creaci6 o no del braç dels cavallers,
malgral que ja era vell i valcwdinari. Immediatament desrència barcelonilla. A(plest Jaume es traslladà a viure a Barprés de la seva mort, pel ju liol del T4 TO, fou substituït com
celona i fOu dues vegades conseller de la ciutat, el 1353 i el
a diput<lt de la Generalitat per Guerau de Palou, un altre
1)58 (aquest darrer any, conseller en cap). El diputat Jaume
cavaller sorgit de la ciutadania barcelonina. J::nlre les activiMarc ocupava el càrrec d'obrer de la ciutat el 1 j60, (plan el
seu pare fou armat cavaller, i hagué de renunciar-lo perquè
lals de Jaume Marc cal incloure encara la literatura. Entre
les seves ohres figuren Lo ru.lm~ r de vida gaia, Deba~ en~re
els càrrecs municipals eren vedats a ls nobles i a ls fills de
Honor e J)eli~, Lajoiosa garda, poemes lírics diversos i el Llinoble. Posteriormerlt, ell mateix i el seu germà Pere, que
bre de wnwrdanres, que és un diccionari de rim<J, redactat
havien lluitat en la guerra conlra Caslella, foren ennoblits.
L'any 1363 Jaume formava part d'una companyia de nohles
ell)7 L
Guerau de Palou (m. 1417), cavaller i abans ciutadà de
catalans que fou enviad<J a socÍlrrer Valèm:ia. El fútur diputat heretà els h¡:;ns de Catalunya, mentre que el seu germà
l3arcelona, fou el substitut de Jaume Marc com a diputat
h eretà els de València, on fou pare del famós poeta Ausiàs
militar. Degué ser armat cavaller cap al 1409, molt poc
ahalJs del seu nomenament com a dipulal. Anleriormenl,
Marc. L'administració del senyoriu d'Frampmnyà des de la
havia ocupal diversos càrrecs de la ciutat de Barcelona: l'any
mort del seu pare, l'ally 1 j75, el mantingué ftm;a ocupat,
especialment per alguns plels pendenls, un amb el seu pa1384 fou conseller cinquè i el T390 fou elegit conseller tercer (aquest fou un mandat accidenlal, perquè coincidí amb
rent Galceran Marc de T.acera i d'altres sohre la prestació
l'atac al call jueu del 1391). De nou fou elegit cOllseller terd'homenatge per part de diferenls vassalls que tenien procer el T396, però pel desem hre renuncià el càrrec perquè li
pietats dins del senyoriu. Es casà amb Serena, de llinatge
havien ofert el vicealmirallal de Calalunya, que ocupava un
desconegtit per ara, i tingué quatre fills: Joan, Pere, lluís
altre insigne ciutadà barceloní, Galceran Marquet. El seu
i Clara; els dos primers el prernoriren, i lluís lou l'hereu.
nebot, Lluís Alemany de Cervelló, d'una de les f<Jmíli es
Fou armat cavaller cap al 1376, any en què el rei Pere el
nobles més dest<lcades, i l'almirall Joan de CardOrla havien
Cerimoni6s, del qual era conseller i uixer d'armes, li CO)1demanat aquest càrrec per a Palou i li havia estat concedit
cedí un donatiu de 3 000 sous barcelonesos per celehrar
pel l'ei Martí el 1397. La situació política havia afavorit les
l'esdeveniment. El 13Ro f(m nomenat un dels qualre procupretensions de Guerau de Palou. Els antics servidors de
radors de l'infanl Martí, que era a València, per administrar
Joan l eslaven solmesos a entredit; la reina lloctinent Maria
el donatiu o préstec concedit pel Braç Militar de la Cort de
de Luna havia obert procés contra molts d'ells i, encara que
Barcelona per a una expeclici6 a Sicília que no s'arribà a fer
Galceran MartIuet no havia eslal objecle de cap enquesla ni
en aquells anys. El 1381 el rei li encomanà una miss<ltgeria
de cap acusaci6 de malversaci6, el corrent polític era favoprop del seu oncle, l'infant Pere, que volia anar a Roma, ja
que s'havia declarat a favor del papa Urbà Vl en el Cisma
rable a la marginació dels oficials del rei Joan. Però les
coses feren un tomb favorahle a Marquet. Un cop arribat a
d'Occidenl. L'any següenl seguí la cort, que llavors era a
Barcelona, el rei Martí suavitzà les mesures conlra els
València, segurament en virtut del seu càrrec. FI T384 pren-
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antics servidors del seu germà i decidí que, aquells a qui
Joan T havia concedit Ull càrrec vitalici, conservessin el lloc.
La disposició reial afeclava el cas dd vicealmirallat i Galceran Marquet recuperà el seu càrrec, malgrat que Guerau
de Palou interposà un plet. L'enfrontament judióal n>rri<l
perill de trelKar la pau ciutadana amb hostilitats entre els
bàndols de l'un i de l'altre; per evilar-ho, el veguer arrestà
Galceran Marquet a la fi del I397, i més endavant, l'any
T399, l'empresonà, mentre que Guerau de Palou, més prudent, evilà l'empresonament perquè sortí de la ciutat. Després d'alguns brots de violència a Barcelona, el rei aconseguí filialment que tots dos bàndols signessin una concòrdia
l'any I400, Malgral que el I397, quan se sabé que Guerau
de Palou perdria el càrrec de vice<llmir<lll tot just aconse·
guit, el Consell de Cent havia volgut ohligar Guerau de
Palou <l acc;eptar la n>nselleria que havia renuncial -cosa

que aquesl no havia volgut fer-, fou elegit conseller segon
l'exercici I40I-02 i mostassaf en I404-05.
Guerau de Palou h<lvia format part del n>nsell de la reina Maria, esposa de Martí l' Humà, en els momenls difícils
de la successió de Joan I i consta que posteriorment fou
conseller del rei Martí. L'any I409, per alguna raó que es
deswneix, l'Humà posà sota la seva protecció els béns de
Guerau de Palou i del seu 1111 Guerauet, concretament el
castell de Rubinat, a la vegueria de Cerver<l, i la casa de Vila·
nova, situada prop de Sant Cugat, que no podrien ser objecte de penyora. Devien ser les terres que havien servit per a
aconseguir l'ennobliment. Una gran part de la seva f(lrtuna
estava esmerçada en censals, és a dir, en deute públic de
municipis com Cotlliure o Calalaiud, d'illes com Mallorca,
de l'aljama jueva de Montalban, de particulars, .com l'abat
de Sant Cugat i del seu germà, de Ramon de Lacera, etc. La
seva casa de Barcelona devia ser de les millors de la ciulal,
perquè hi podia rebre reis dignament. Cap al I389 era casat
am h una tal Agneta, pen'>, tluan morí, la seva esposa era
Joana. Un fill seu, Guerau, marxi a Castella l'any I4IO per
tal de prendre part en la guerra contra Granada, recomanat
pel rei Martí a l'inf<lnt Ferran de Castella. A la mort de Guerau de Palou li foren dedicades unes exèquies molt solemnes, amb exhibició de gran nombre d'escuts pintats amb el
seu símbol heràldic i el de la seva muller.
Remat Gralla (m. Lleida Ij97) , ciutadà de Lleida, fou el
diputat del Braç Reial, receplor i adminislrador dels diners
dins de la terna. Era senyor del lloc de Grea Ió, proper a Lleida, que, corn a mínim des del 1)59, pertanyia a la bmílla,
una de les més destacades de la ciutat. Primer fou senyoriu
de Tomàs Gralla, i almenys des del I38I bo era de Remat.
Administrà els diners votats pel Parlarnent de Barcelona
de 1:396-97 per a la guerra conlra el comle de Poix, que
havia envaït el país; malgrat la creació d'una comissió ad
hoc, sembla que ell mateix portà el control general dels
comptes. Molt sovint, Bernat Gralla no era a Barcelona,
incomplint, doncs, una de les exigències del càrrec de diputat; els seus condiputats havien de requerir de tant en tant
la seva presència a la capilal. Fou subslÍlLül per Ramon Despià pel desembre del I397. El I398 el seu fill Nicolau reclamava diners als diputats - 300 florins d'or- , pertluè assegurava que li eren deguts; possiblement eren honoraris
impagats.
Ramon Despià (m. Barcelona I408), ciutadà de Rarcelona, substituí Remat Gr<llla (om a diputat del Braç ReiaL
Fou nomenat pels seus condiputats el 4 de desembre de
I397, però anteriorment, a l'agost del mateix any, ja l'havia
substituït temporalment. Era fill d'un altre Ramon Desplà
que havia eslal conseller de la ciutat de Barcelona diverses
vegades. Ell mateix fou conseller cinquè el T373, ter(~r el
13R1 i segon el 1:3R7; l'any 1390 i novament el I392 fou
designat un dels dos guardians de la moneda, i pel desembre del I395 rou elegil moslassaf. El I396 fou un dels ciu-

tauans que ingressaren en el consell dp. la rp.ina Maria ue
Luna immediatament despr~s dp.la mort del rel Joan I; fou
nomenat per a aquest<l missiú pel Consell de Cenl el 25 de
maig, quP. escollí ueu persones. Poc després, e14 de juliol,
fou designal un dels dos membres del Braç Reial per a la
comissió de sis que havia d'ajudar dI' diputats en l'administració del donatiu del Parlamenl de llarcelona de T39G97, reunll per a afrontar la invasió del comtp. de Foix. Al
començament dd Ij97 tim ekgil un del dos síndics de la
ciutat p.n una reuni6 de la relna amb el Braç Reial per tal
u'es ludiar la manera de portar a termp. l'ocupaciú del vescomtat de Castellbò. Pel maig ud 1407, un Ramon Desplà
-no se sap si p.ra ell rnateix O el seu nebot del mateix
nom- , juntamenl amb llernal de rortià i Pere de Palafolls,
havia d'acompanyar la germana dp.l rp.i, la inf;mta Isabel, a
València, on h<lvia de celehrar-se el seu casament amb Jaump. u'UrgelL
Ramon DespJà era casat, dp.s d'ahans del 1)77, amb I:elipona, filla i hereva universal de Jaume Cavaller, ciutadà dp.
Barcelona; tingué almenys un fill, allomenat Ramon. Per
herència de la seva esposa, gaudí UP. la casa del carrer de
Montcada que actualment porta el número I9: Jaume Cavallp.r l'havia auquiril el 1349 i el fill de Ramon, anomenat
també Ramon, la vengué a Elionor de Cervp.llú, t,lla U' Alemany de Celvelló. ElS de març dp. 140X, quan Ramon Vespià estava malalt i uevia ser previsible la seva mort, els diputals acudiren a casa seva per fer inventari i endur-se el
contingut d'alguns cofrp.s on hi havia diners i papers de la
Cp.neralitat, per tal d'evllar possibles discussions amb p.ls
hereus i dificultats a Ja institució [ple presiuien. Malgral
que la Generalitat j<l disposava llavors de casa pròpia, hom
devia cOllsider<lr més sP.gur guardar els cabals l almenys
una part uels papers en una casa habitada.
Ramon Desplà, ciutadà de B<ll"Cp.lona, tim el substitul del
seu oncle com a diputat del Braç ReiaL Era 1111 de I~' rancesc
Dp.splà, germà ue Ramon. t 'ou cridat per a exercir el càlTp.c
juslament el mateix dia en qu~ morí el seu antecessor, el I9
d'a bril de 140X; llavors era Lora de Catalunya, com a patró
d'una ue les galeres que Darcelona havia deixat a Benet
XUl. El I405 , el papa havia demanat ajuda a Barcelona per
al viatge .que voli<l fp.r a Itàlia per inlenlar resoldre el Cisma
d'Occident, quP. llavors dividia l' Església, negociant amb
el pontífex de Roma. llarcelona li prometé dues galp.res en
préslec per quatre mesos, però finalment no arribà a proporcionar-les-hi. L'any 1407 el papa llenet XIII les tornà a
uemanar per a una nova entrevista que havia de tenir amb
el papa de Roma a Savona. Martí l'Humà li deixà la galera
rp.ial i exhortà els consellers barcelonins a deixar-li lp.s dues
galeres promeses. El préstec es féu efectiu i Ramon Desplà
fou patró d'una d'aquestes galp.res, tlue sortiren el 3 de
setembre de 1407· Una ue les naus lo mà el 7 de juliol de
140X, uesprés d'haver acompanyat el papa fins a Niç.a i, dp.
retorn, fins a Cotlliure, mentre que l'altra, la ue Ramon

Desplà, romania al selvei del pontífex. Per aquest motiu ds
diputats demall<lren a Benet que el deixés marxar, a fi que
pogués incorporar-sp. al nou càrrec. Com a diputat, Ramon
Desplà s'encarregà de fer l'inventari dels llibres del rei Marlí, perquè els marmessors dp.l testament reial havien demanat un préstec a la Diputaciú sohre la penyora dels llibres;
com que no pogueren lornar el préstec, al cap de deu anys
els dipulals decidiren vendre p.ls l1ihrp.s, entre els quals figurava el nihre dels àngels, ue francesc Jiiximenis. Com altres
membres ue la 1imília, Ramon Desplà ocupà càrrecs muni cipals: fOll conseller cinquè el 139R, conseller segon el I4I4
i conseller en cap p.l 1417 i el142I. Abans, el 1392, havia
estat un dds uos obrers de la ciulat. rou síndic de la ciutat
a la Cort de Montblanc del 14I4, al Parlament dp. Barcelona
del I4I6 i a la de Sallt Cugat del 1419. El 1396 ja era casal
amb Ulla gp.rmana ue Bernal de Gualbes. Posseïa una tone
a la rodalia de llarcelona, que devia ser un pa 1<lllP.t; el papa
Denet XIIT s'hi hostatjà al setembre ud 1409 l novament
p.ntre Inaig i juny del I4IO.
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LES CORTS DE MONTSÓ
LA INVASIÓ DEL COMTE
D'ARMANYAC

Les Corts de Montsó del 1383, reunides els darrers temps
del regnat de Pere el Cerimoniós i que havien quedat inconcluses, foren represes pel seu fill i successor Joan I,
també a Montsó, a la darreria de l'any 1388. El rei volia
demanar ajuda contra una nova revolta a Sardenya i contra
la invasió de Catalunya per part de les tropes del comte
d'Armanyac, que se sabia que es preparava. El comte exigia
indemnització per uns pretesos drets sobre el Regne de
Mallorca, que afirmava que li havien estat venuts per la
infanta Elisabet de Mallorca; en realitat, però, es tractava
d'obtenir un rescat per retirar-se i aconseguir diners per
pagar les seves tropes, ara sense feina a causa de la treva en
la guerra dels Cent Anys. Com que no li fou concedit, un
exèrcit poderós, d'uns quants milers de combatents, envaí
Catalunya, prengué Bàscara i arribà a amenaçar Girona,
després de saquejar tot l'Empordà. Les Corts hagueren de
ser suspeses per aquesta causa, i ja no es conclogueren en
la resta del regnat de Joan l, vista la falta d'acord del rei amb
els braços. Abans de la suspensió, però, fou elegida una
altra tema de diputats de Catalunya que hagué d'ocupar el
càrrec una llarga temporada.
La lluita contra la invasió dels Armanyac obligà a un
esforç de defensa important. L'infant Martí sortí de Montsó
a mitjan novembre amb un exèrcit de 8 000 llances, més
2 000 pillards a cavalL 2 000 ballesters i 2 000 escudats cap
a Girona; després se li havien de reunir les companyies dels
comtes i barons de Catalunya i, més endavant, el mateix rei.
L'administració dels diners concedits per les Corts per a la
defensa de Catalunya no correspongué als diputats, sinó
que fou creada una tema específica, amb l'única missió de
percebre i gastar aquests diners. Els diputats s'hi referien
com a «administradors de la guerra residents a Barcelona».
Aquesta tema actuà venent censals durant l'any 1389. Els
diputats els deixaren municions (viratons) de les que ells
controlaven, però després en demanaren el retorn, ja que es
tractava d'administracions diferenciades.
Els diputats residents a Barcelona reberen poders de les
Corts l'u de juny de 1389. Estaven autoritzats a vendre
censals i redimir-los; a arrendar la col·lecta de les generalitats noves, ja que les antigues havien estat arrendades el
1379 per dotze anys al jurista Guillem Marina, a Amau
Ballester i a altres socis, arrendament que concloïa al novembre del 1390; i a pagar els càrrecs i obligacions de la
Generalitat i a nomenar diputats locals o comissaris, ja
que els nomenats per la Diputació anterior havien estat
revocats per les Corts. No podien alienar els béns de la
Generalitat. El salari previst per a cadascun fou de 200 florins anuals, quantitat que el 18 de novembre fou augmentada a 365 florins.

En aquesta ocasió tampoc no foren nomenats oïdors.
Tots tres diputats havien d'oir els comptes de diputats anteriors, comissaris etc. , mentre que els comptes del diputat
reiaL que havia de ser receptor i administrador de la Diputació, havien de ser oïts pels dos condiputats restants. Fou
restablerta, en canvi, la figura dels diputats consellers, que
havien de ser convocats per a resoldre problemes greus.
L'entrada de les companyies del comte d'Armanyac féu
que, pel desembre del 1389, Joan I enviés el vescomte de
Roda, cambrer seu, i Esperandéu Cardona al rei de França
per requerir que, d'acord amb les aliances vigents entre tots
dos estats, fes dispersar la gent que havia entrat a les seves
terres , li satisfés el dany que li feien i li donés valença com
estava previst. Al mateix temps, Joan I havia enviat també
Pere de Marçà i Simó de Marimon als anglesos per evitar
l'entrada de tropes d'aquest origen amb els Armanyac. El
monarca francès els assegurà que donaria ordre a les tropes
armanyagueses que es retiressin; pel que feia al compliment de les clàusules de l'aliança, al·legà que havia de consultar amb els seus oncles, que l'havien negociada. Tot
prosseguint el seu viatge cap a Borgonya, on havia de trobar-se amb aquests, Carles VI de França passà a visitar el
papa a Avinyó, on s'acordà el casament de la infanta Violant, filla de Joan I, amb Uuís d'Anjou, pretendent a la
Corona napolitana.
A la primeria de maig del 1390, les companyies ja havien
estat expulsades, però poc després se sabé que es reagrupaven per tal de tornar a entrar al Rosselló; atacaren diversos castells: Mosset, a la frontera cerdana, Sant Hipòlit de
la Salanca i Salses, al Rosselló. Els camins eren insegurs
de Salses a Avinyó i tothom qui intentava passar del Rosselló a França era pres o mort. El governador del Rosselló,
Gilabert de Cruïlles, atacà diversos llocs de senyors aliats
dels Armanyac. Mentretant, els senyors de les Corberes
i del Narbonès atacaren el Rosselló , mentre que les tropes
catalanes assaltaren Raigueres. Per encerclar els Armanyac,
fou pactada una aliança amb el comte de Foix i contractat
un cavaller d'Auvèrnia, Marigot Marxes, perquè ataqués els
llocs del comte d'Armanyac; Marigot, però, amb companyies angleses, atacà tant llocs armanyaguesos com del rei
de França en nom del rei d'Aragó. Quan Carles VI semblava disposat a observar el tractat d'aliança i ajudar Joan I
amb un contingent de I 000 a 2 000 llances, les notícies de
l'incendi de la Fraxa i altres incursions de represàlia per les
seves terres crearen tensió entre totes dues bandes. El rei
català pretengué llavors que un dels administradors de la
guerra i un dels diputats es reunissin amb ell per signar un
tracte en virtut del qual França no es responsabilitzava dels
atacs constants a Catalunya des del seu territori, exigia
indemnització per les represàlies dels catalans a l'altra banda de la ratlla i només estava disposada a aportar tropes,
pagades pels catalans, per lluitar contra les companyies
armanyagueses. El monarca demanava que els diputats i els

romangué a Nàpols amb la ~~Sant Pere»;
administradors del donatiu de Montsó
el rei i la reina hagueren d'intercedir
paguessin la quantitat de 10 000 florins; però, els diputats, ni volien allar
prop dels diputats perquè prorrogueson era el rei, ni volien pagar aq uel1a
sin el servei d'aquesta galera. De moment, els diputats hi accediren pen'>, a la
quanLltal, perquè no tenien poders per
a fer-ho i perquè no tenien diners. Tot
darreria de l'any 1392, feren fer una estimació de la galera i exigiren a Ramon
el donatiu de Montsó ja s'havia gastat
de Perellós que en pagués el preu, 1 028
per pagar les tropes i enviaren a Joan T
lliures barceloneses, tot amenaçant de
còpia dels seus poders perquè comprovés que IlO el podien com plaure. Davant
fer-li segrestar els béns, si no pagava.
Els reis aconseguiren dels diputats nola insistència del monarca, els diputats
ves pri'llTogucs en la devolució de la gademanaren el p,ner dels consellers
lera, la darrera de les quals fou concediassignats per la cort, que coincidiren a
dir que no tenien poders suficients, i
da el 1395 per dos anys.
Escut de M~ri~ de I.U11' ,
ca p~lIa c.l~ San la À~alà, B:u,clOJl3
T.'any 1:~ 92 la Generalitat preparà un
només prometeren fer una (onsu1ta a
nou armament destinat a la defensa
prelats, harons i municipis de Catalumarítima contra els pirates. Un dels que
nya. Les consultes s'allargaren molt de
temps perquè Barcelona no hi volia consentir, i totes les
es pretenia perseguir era un sicilià conegut amb el nom de
Gaiola. Segons el rei, aquest pirata es trobava ll avors a les
ciutats i viles lligaven el seu consentiment al que fes la Ciumars de Gènova amb tres galeres, amh les quals pensava
tat Comtal. Pinalment, al mes de desembre del 1392, hi
anar cap a les costes (atahmes. Tamhé segons l'opinió reial,
consentí si també ho feien Lleida, Girona i Perpinyà, pota Bona s'estaven armant Catorze galeres que tenien la intenser perquè Pierre de Flori, que era a llarcelona, amenaçava
ouertamcnt amb represàlies i amb invasions de compa· ció de robar en les mars catalanes. El rei volia que tant Va·
nyies , la qual cosa degué preocupar la ciutat per les conselència com Mallorca col·laboressin en atplest estol per tal de
reunir sis galeres. De primer, els diputats s'hi van negar,
qüències que podia tenir per a la seva pròpia economia.
adduint, corn sempre, que no tenien poders. Finalment,
Afortunadament per als catalans, el 1401 el comte d'Arsembla que l'armament fou dut a terme conjuntament per
manyac morí lluitant contra Giangaleazzo Visconti, senyor
Barcelona i la Generalitat.
de Milà. F.ls diputats comunicaren la nova, amb gran satisEn aquests anys s'havia preparat també l'expedició a
facció , al rel.
Sicília de l'infant Maltí. Ja durant l'any 1391 l'infant o els
ARMAMENTS NAVALS PER A
seus representants havien negociat amb els diputats el
préste(: de cinc galeres. Per a fer-lo, els diputats demanaren
LA DEFENSA MARÍTIMA
el consentiment de les grans ciutats (Barcelona, Perpinyà,
Girona, Lleida, etc.), prelats, comtes, barons i cavallers. ObUna de les tasques, no ordinàries, que els diputats assumitingut aquest assentiment, els diputats prestaren a l'infant,
ren sovint dmallt el llarg mandat d'aquesta Diputació fou
l'armament de vaixells per a defensar el comerç marítirn o del Nadal del 1391 al Nadal del 1392, la gran galera Sant
Joan Eva ngelista, dues de més petites -la «Sant Joan Bapper a a Itres causes. L'any j :390 ha vi ell armat una galera lleutista» i la «Papa Urbà»-i dues de més petites enca ra - la
gera, la «Santa Hulàlia", patronejada per Galceran Marquet,
ciutadà de llarcelona, El rei deman8 que fos destinada al
<<Sant Honorat» i la «Victòria»-, juntament amb l 015
rems, bombardes, llances, espases, viratons, etc., tot degucontrol de la costa de S,mt Feliu de Guíxols , en un moment
dament inventariat i valorat, i li concediren, com a gràcia
en què el perill de les companyies d'Armanyac encara no
veritahlement excepcional, que no hagués de pagar imposo
havia desaparegut.
tos per les vitualles que tragués. T.'infant s'havia comproTambé el 1390, i a precs del rei, els diputats havien deixat dues galeres a Ramon de Perellós, vescomte de Roda , mès a tornar els vaixells, a pròpies despeses, quan s'acabés
per a posar·se al servei de Climent VII, en una expedició per el term in i del préstec.
a portar aquest papa a Roma. T.a mateixa expedició havia
Poc després, l'any 1393, Joan T preparà una expedició a
Sardenya per sotmetre la part de l'illa dominada pels Arbode selvir per a ajudar Lluís 11 d'Anjou a apoderar-se de
rea. Per aq Llest motiu demanà a ls diputats que li deixessin
Nàpols. HI papa deixà córrer el viatge a Ttàlia i, d'acord amb
ell, el vescomte, amb les tres galeres tlue capitanejava, una vaixells, armes, eixàrcies i aparells, i especialment els demanà dues galeres <ple havien tornat llavors de Sicília. Com
de les qua ls s'havia armat a Mallorca, acompanyà el rei
que l'expedició no es portà finalment a terme, no se sap si
T.luís TT d'Anjou a Nàpols. Ramon de Perellós tornà de l'exla Generalitat arribà a lliurar les galeres i tot el material que
pedició a la fi de l'octubre del 1390 només amh una galera,
la «Victòria», mentre que el valencià Joan Gascó d'Hslava
el rei demanava .
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LA SUCCESSIÓ
DE JOAN I

Quan el 19 de maig de 1396 Joan I morí de manera sobtada, sense fills mascles, li succeí, tal com estava previst, el
seu germà Martí, que era a Sicília. Els consellers de la ciutat de Barcelona, l'arquebisbe de Tarragona, Bernat Galceran de Pinós i els diputats de Catalunya reconegueren
immediatament Martí com a rei, i constituïren tot seguit un
consell de regència per aconsellar la seva esposa, la reina
Maria de Luna, la qual, mentre durà l'absència del monarca, es féu càrrec del govern com a lloctinent. Un dels primers afers que calgué afrontar fou la reivindicació del tron
per part del comte de Foix en nom de la seva esposa, la infanta Joana, filla de Joan I; com que les seves pretensions
no foren tingudes en compte, s'alià amb el comte d'Armanyac i altres grans barons occitans i es preparà per a la
guerra. La invasió del comte de Foix era molt més perillosa
que no ho havia estat la del comte d'Armanyac perquè, com
a vescomte de Castellbò, posseïa importants feus a Catalunya, alguns d'una importància estratègica tan gran com la
vila de Martorell, a les portes de Barcelona.
Per tal d'afrontar aquests perills, el Parlament de Catalunya es reuní del 25 de juny al 31 de juliol de 1396 i, novament, del 25 de novembre de 1396 al 26 de gener de 1397.
En la primera ocasió es prengueren alguns acords importants, especialment disposicions amb vista a reunir els
diners necessaris per a la defensa del Principat i els destinats al nou rei perquè pogués tomar a Catalunya. També
fou aprovada una ampliació de la Diputació del General
amb sis membres adjunts, perquè poguessin atendre l'augment de feina que la guerra havia de provocar. Els diputats
havien d'encarregar-se de trobar els lO 000 florins necessaris per a armar dues galeres que, amb dues més de València, s'havien d'enviar al rei a Sicília. El 27 de juny, el
Parlament decidí enviar una ambaixada a Sicília, per portar
diners al rei Martí per tal que pogués tomar més ràpidament i deixés el seu fill en una situació més estable. Decidí
també que la Diputació del General avalés el préstec de
40 000 florins que farien les ciutats i viles reials. Com a garantia, la reina havia de posar en mans dels diputats les joies
del difunt Joan I i la vila de Montblanc, amb tots els seus
drets. Els ambaixadors no havien de lliurar els diners fins
que el rei assegurés que tomaria a Catalunya, confirmés l'obligació feta per la seva esposa de les joies i la vila i jurés no
recuperar les penyores fins haver retornat a la Diputació la
quantitat prestada amb despeses i interessos. Se sap, però,
que el IS d'abril de 1398 els diputats retornaren al monarca
dues relíquies, la pinta de Santa Maria i el braç de Sant Jordi, si bé retingueren la resta de les relíquies i joies del rei
Joan; pel març del 1399 els diputats prestaren al rei joies de
les que tenien empenyorades perquè les pogués usar en la
seva coronació. El 17 de setembre de 1399 el rei havia acon-
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seguit consentiments de membres dels diferents braços
perquè li retornessin les joies empenyorades, però els diputats exigiren que els consentiments fossin per escrit, en
document notarial.
Els diputats s'avançaren als acords del Parlament i decidiren gastar 35 000 florins a compte del General en la soldada de 300 bacinets, 300 pillards i 200 ballesters -que
després foren lOO-, per a començar a preparar la defensa
de Catalunya contra el comte de Foix. Poc després, a la fi del
mes de juny, el Parlament acordà esmerçar ISO 000 florins
en la defensa; en aquesta xifra quedaven compresos els
35 000 florins avançats per ordre dels diputats i els lO 000
destinats a les galeres trameses al rei: hom comptava donar
sou, amb aquesta quantitat, a l 000 pillards, l 000 bacinets
i 500 ballesters a cavall durant tres mesos. Calgué demanar
a les ciutats reials, especialment a Barcelona i a Perpinyà,
que avancessin aquests diners amb la venda de censals,
ja que la Generalitat els obligaria els impostos que percebia
per a pagar les pensions, l'amortització i les despeses.
La primera acció de guerra fou l'ocupació de Martorell i
del castell de Castellví de Rosanes, decidida pel consell de
la reina al final d'agost, i executada amb tropes pagades per
Barcelona. S'evità així que el comte de Foix, si podia arribar
amb el seu exèrcit fins a aquesta localitat, ben bé a les portes de Barcelona, s'hi pogués fer fort.
Pel setembre, l'exèrcit del comte de Foix, format per més
de 8 000 homes, entrà per diversos punts del Conflent, el
Capcir i la Cerdanya. El comte d'Urgell, que capitanejà l'exèrcit català, impedí que el de Foix s'acostés a Barcelona o
a Vic i el féu dirigir-se cap al Pirineu aragonès, forçant així
la seva sortida. Al començament del gener del 1397, després
de la retirada del comte de Foix, la reina volgué ocupar el
vescomtat de Castellbò, i requerí l'ajuda de les ciutats i viles
reials per a portar a terme l'operació, però li fou desaconsellada perquè eren terres abruptes (l'Alt Urgell, Organyà, la
vall Ferrera), i el temps hivernal, gens adequat. L'any 1398
també Martí l'Humà començà a preparar aquesta ocupació,
però fou deixada en suspens quan el 1399 el comte de Foix
morí inesperadament.
NOUS ARMAMENTS NAVALS
DE LA DIPUTACIÓ
DEL GENERAL

La intervenció obligada de la ciutat de Barcelona en aquesta operació contra el comte de Foix li havia impedit de participar en la flota que organitzaren conjuntament les altres
ciutats marítimes, València i Mallorca principalment, contra les bases de la pirateria barbaresca que no solament atacava els catalans per mar sinó que, sovint, feia desembarcaments a les costes, acompanyats de saqueigs i retenció de
persones. El 1397 Torreblanca, a la costa valenciana, havia
estat saquejada i els seus habitants reduïts a la captivitat i
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nora la galera amb la qual ell mateix havia tomat de Sicíli.a,
fornida per a navegar. R1s diputats accediren a aquesta petició - malgrat que asseguraven que la reparació costari¡¡
moll- amb la condició que el monarca es fes càrrec de
l'armament, és a dir, de la tripulació i dels soldats que l'havien de conduir, i que els fos tornada en una data concreta
i tal com l'havien lliur¡¡da.
Molt més difícil de complaure fou la segona petició de
Martí l, que demanava un préstec de 25 000 florins d'or per
al mateix vialge de Blanca de Navarra. Com sempre tlue els
reis intentaven usar 1¡¡ Diputaci6 com una mena de banca,
el mon¡¡rç¡¡ es trohà amb la negativa dels diputats , que

porlals a Uugia, juntament amb unes hòsties consagrades
de l'església, cosa que açahà d'encendre el desig de venjarse; m algrat que Barcelona no hi participà directament, deixà les seves galeres a València i a altres ciutats que hi participaven, També els diputats de Catalunya deixaren una
galera amb forniments i arreus als jurats de València per a
la armada contra Rarbari¡¡. Rn aquests casos, l' usufructuari
havia de tom¡¡r la galera en les maleixes condicions en què
l'h¡¡vi¡¡ rehut.
L'any I402 [ou el rei qui demanà galeres als diputats per
dur a Sicília Blanca de N¡¡v¡¡rra, que s'havia casat per procuració amb Martí el Jove. L'Humà demanà per a la seva
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al·legaren la manca de poders habid'una baronia. L'any I409, les altíssimes despeses provocades per
tuali rebutjaren totes les propostes
l'expeuiciÍl a Saruenya obligaren el
reials: préstec contra penyora de
joies i préstec arnh promesa ue remonarca a alienar jurisdiccions i
emborsament per part del rel de
senyorius del patrimoni reial. malNavarra, que els pagaria directagrat que aquesta actuació contr<Jueiala política IIlantinguda fins llament una part del dot de ]".1 seva
filla. Els diputats només oferiren al
vors de recuperació del patrimoni
reial alienat en els regnats antemonarca el camí de l'autorització
riors. Hn canvi d'un préstec que
d'aquesta operació per part uels
la Generalitat atorgà a l'Humà,
braços. Si el rel obtenia aquestes
aquest li lliurà en penyora, l'any
autoritzacions, ells podrien efectuar
I409, una part del comtat d' Hmpúel préstec. T.<J prudènc.:ia ue1s uipu.
ries, que havia estat incorporat a
tats per no extralimitar-se era justiI1cada perquè, quan s'estengué el
la
Corona el 14°2. La part que es
'J~ 1:.. ,~ ;~ . . 0f"""'iit- ~r' ,;..çr-n-f ~. ~.. ..J(,~ o\"f••,,",vc., [;0 e).,
<lueuà la Generalitat fóren les locarumor sobre la possibilitat del préspff.. ~:;;; ~J.. !li'" t.~~;'1tT 1"· '""'" ~'f".s", ·rrrv o 101ft"
11 .~t-"IA ~..(";... ",,, '" S"*" ~ ..~ ,o¡.~ T-'''~ ",rrA f.~ fttf:i
litats de Cadaqués, Roses , Llançà,
tec, havien rehut una protesta uels
I¡" h"1',l;;;¡r",,,,,,,_,..~~"f"'-_ !.~ .......~t<'".' ,,,,,
Empúries i Garriguella, amb la batprocuradors generals dels barons
""". 1"'1"'" t~ ''',' .t "",t ~'''''~J' ".ll t, Jt.,,":., ~ l',...I¡- ,.l-:,
i cavallers de Catalunya. Natural·
llia de la muntanya de Sant Pere
de Rodes, mentre que la ciutat de
rnent, els diputats s'afanyaren a
Barcelona mantenia les rendes d'adesmentir l'operació, tot assegurant
O,.din;:lc;Ol1S sohr(' ('Is clr;¡ps,
(luests
IIlateixos llocs i ui verSOS
que no eren tan folls per a fer sem ·
Llib", dd. Mú,t.a.s,aId" Harc.d.ona, segle XlV
FíINT: AH\.
particulars adq uirien altres jurlsh1a11t c.:osa; aurneteren, però, haver
inuicat al rei la via d'obtenir les audiccions i drets del comtat. Per
toritzacions dels braços com a única possibilitat de realitzar aquesta causa, els diputats hagueren d'entrar en qüestions
ue govern local (lue flns llavors nO els afectaven.
l'operació, però c.:onfess<Jven que aconseguir aquestes auto·
ritzacions seria un mare magnum i gairebé impossible.
Altres qüestions més prosaiques ocupaven la major part
L'any I406, la inseguretat a la ruta de Llevant obligà a del temps dels diputats. 1\ més de l'arrendament dels drets
de la Generalitat, publicaven periòdicament ordinacions
pensar en la necessitat u'enviar-hi un estol per a capturar i
per regular aquests drets; vigilaven el frau i el contraban,
castigar els corsaris. La idea de l'armament d'un estol desmolt freqüent a través de les valls d'l\r<Jn i d'Andorra; revi ·
tinat al Llevant mediterrani, malgrat la negativa inicial dels
diputats, no fou abandon<Jda per Barcelona, que hi estava saven els f()gatges i ueciuien, quan acabaven els arrendaments dels impostos, si els arrendadors tenien dret o no
molt interessada; l'organització d'aquest estol exigí llargues
negociacions, que no arribaren a bon port fins el I409. I3ar- a indemnitzacions quan fets no previstos en el moment
de contractar l'arrend<Jment, c.:om atac.:s piràtics o proh1e.
celona exigí la coJ.1aboració de la Generalitat en la flota, ja
que la inseguretat marítima afectava molt negativament el mes amb altres països -per exemple la prohibició de cocomerç amb Orient, afirmació que havia resultat corrobomerç amb Castella del J403 al V¡'09, a causa de la discussió
sohre els urets ue uuanes entre tots uos paÏsos-, podien
rada pel s arrendadors dels impostos ue les geTlera1itats, els
quals s'havien queixat de la baixada dels ingressos. La Dipufer baixar la recaptació. Entre els problemes detectats pels
arrendadors - a vegades, potser simplement per mirar
tació destinà a aquest estol tres naus, atès que les galeres de
la Generalitat devien trobar-se totes a Saruenya, on havia u'ohtenir una rehaixa- flguraven també la imposició d'alcomençat l'expeuiciú ue recuperació del domini de l'illa, on tres drets com el pariatge, exigit a les ciutats maritimes des
es conservaven només la ciutat de Càller i la vila de l'Al- del 14oI, o un impost demanat pel municipi de Perpinyà.
Cal assenyalar que, en el seu desig de perfeccionar l'aparell
guer. Per tal de reforçar la seguretat de l'estol que havia
d'<Jnar a la Mediterrània oriental, Barcelona hi aportà uues
flsca1, els uiputats ohtingueren, l'any 1393, una butlla del
galeres arrnades, mentre que els mercaders assumiren l'arpapa Climent V11 que els autoritzava a percebre impostos
sohre els clergues; era un privilegi que havia ue facilitar·1os
mament d'una tercera galera.
la tasca, ja que els eclesiàstics sempre aHegaven immunitat
LA GENERALITAT, SENYORA
a l'hora de pagar.
D'UNA HAI{ONIA
R1s diputats protestaren per una oruirlaciú ue1s consellers de Barcelona que prohibia tallar vestits de roba de llaEls darrers anys del regnat de Martí l'Humà, la Diputació
na aparellada fora del regne i fIxava unes mides màximes
del General mostrà encara una faceta nova, la de senyora
per a les mànigues. ns diputats creien que aquesta ordinaC"
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ció era perjudicial per als interessos del General i dels seus
impostos, i per això demanaren que es revoqués, Es pOL
apreciar, doncs, una contradicció entre la política proteccionista de Barcelona, que buscava elreforçamenl de l'economia pròpia, i la política uels uiputats, que només aspirava a
la màxima recaptació imposiLiva immediala i, per tant, era
partiuària ue l'ohertura comercial.
EL PAPER DE LA DIPUTACIÓ
DURANT L' INTERREGNE

En general, els diputats no s'ocuparen ue qüestions pohtiques; eren mers execUlors dels acords de les corts o par·
laments i els auministradors dels impostos i béns de la
Ceneralitat, per això tingueren un paper molt reuuït uu·
l'ant l'Tnterregne, mentre es discutia quin dels candida ls a
la Corona hi tenia més uret, perquè el rei Martí havia mort

Altons
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l'any '410 sense suc<:essió masculina legítima i sense teslamenl on designés l'hereu. Únicclnlent feren arribar al
Parlament la relació de BernaL Cardona sobre la seva
am baixada a Castella, on descrivia totes les tropes que eren
a punt a la fi-Oll1:era per intervenir, les que ja eren dins d'Aragó lluitant per la facció favorahle a l'infant Ferran i la
decisió ferma a la corl caslellana de ddensar els drets d'aquest.
El 9 de maig de 14II el Parlament ue Catalunya consi·
derà que la càrrega de treball dels diputats havia augmenlal
molt a causa ue la guerra a Sardenya, per això els adjuntà
sis persones per ajudar-los. HI 17 de juny, el mateix Parlament redactà uns capítols on es precisava que els adjunls
tenien un mandat de tres anys i que els seus poders eren
similars als ue1s uiputats, els quals havien d'acon sellar.
Sembla que una de les missions principals dels aujunts era
la d'exigir la percepció dels deutes a la Generalilal; per esLimular-los, se'ls cOllCeuí, a repartir entre tots, el TO% del que
recuperessin, El Parlamenl decidí lambé que els diputats
comptessin <lm b doctors en lleis que els assessoressin.
Sembla que aquests juristes foren Aimó Dalmau i Remat
de Cualbes, els quals llguren com a advocats del General
des del L'l.n. Els diputats s'ocuparen de proporcionar a les
amhaixades d'aquest període tot el que els calia; el Parlament els encomanà tamhé ue huscar tots els testaments de
reis i escriptures relacionades amb la successi6. S'encarregaren igualment de trametre socors a Sardenya, que foren
capitanejats per Acaru ue Mur. La Casa de la Diputació del
Ceneral es convertí, a més, en el centre d'enrolamenl de
1000 homes u'armes, 1 000 pillards i T 000 ballesters, que
el ParlamenL decidí prendre a sou per a la uefellsa ue Catalunya l'any 1412.
RI 1400 els diputats compraren una casa per a la Diputació. Era lITI euifici uel call jueu, suprimit després del saqueig del l'391, i fou el nucli inicial ue l'actual Palau de la
Ceneralitat; posteriorment hi foren feles obres de condicionament i ernhelliTnent i, més endavant encara, fou ampli at
amb les cases veïnes.
La Cort de Perpinyà-Sant Cugat-Barcelona de 1406-10,
que el rei Martí havia reunit per uemanar ajuda per a combatre la revolta dels Arborea a Sardenya, no es conclogué
i no foren nomenats diputats nous.
L'exercici del càrrec durant tants anys - no hi hagué
renovaci6 des del 13 g 9 flns al canvi u'organització de la
Diputació de Catalunya el 1413- provocà moclillcacions en
la terna originària de diputats per mort o renúncia dels seus
membres, que foren substihlïts pels companys restants
amb altres persones del mateix estament, com s'ha pogut
veure. L'auquisició ue la casa per a la Ceneralitat demostra
claramenl que preveien un llarg futur per ala institució.

Laureà Pagarolas i Sabaté

La consolidació

i la independència
de la institució

a Diputació del Genera1. nascuda com a delegació permanent de les COlts amb
la runció exp1íci ta de reunir i administrar el subsidi concedit al monarca miL·
jançant personal i administració independent del fisc reial, s'havia constituït
com a comissió igualment perrnanent en la Cort del 1359, durant el regnat de Pere el
Cerimoniós, i es perfilà els anys següents amb la creació dels impostos propis que li
havien de donar automonia financera - les genera1itats- , l l'ús del deute públic
(venda de censals i violaris per tal de recollir diners per a la defensa), que exigia garantia de continuïtat de la instihlCió emissora i dels seus impostos. Tanmateix, fou a partir de la Cort del T4T3 que la Diputació rebé una nova estructura i gaudí d"una major
estabilitat i, alhora, independència i, per tant, de més força l en li ta t pròpia.
Al començamenL, les atribucions del General, emanades de les mateixes corts o
del mateix monarca, eren purament fiscals i administralives, corn ara recollir els donatius votats, administrar els seus impostos, avançar alguna quantitat al rei en cas de
necessitat a compte del donatiu de la cort següent, etc. Però ben aviat les funcions
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s'ampliaren i s'estengueren a altres esferes d'acció, especialment al camp polític,
jurídic i social, i això tant pel fet d'ésser l'únic organisme permanent representatiu
dels interessos de tot el Principat, com pel prestigi de la font d'on emanava la seva
autoritat.
Per exemple, la Diputació fou protagonista en la defensa del Principat, ajudant
o substituint el rei en aquesta tasca, amb la possessió d'armes i galeres pròpies, el
pagament de contingents de tropes per a la defensa terrestre i la col·laboració en les
flotes organitzades pel rei o les ciutats per a la defensa marítima. Encara, des del
mateix 1413, la Diputació del General tingué a més la missió de vetllar pel respecte a
les Constitucions, els Costums i les lleis de Catalunya, com també de publicar o interpretar els acords de les corts. El General assumí, doncs, el manteniment de la relació
dialèctica amb el príncep, fonament del constitucionalisme pactista, és a dir, esdevingué defensor de la legalitat paccionada.
De fet, foren diverses les corts celebrades durant aquest període que afectaren
tant l'organització com el funcionament de la Diputació del General en els punts de
l'elecció dels membres del seu consistori, les atribucions i prohibicions de diputats i
oïdors, el seu horari, la remuneració o la indumentària; com també dels altres oficials
de la casa o, millor, de les tres cases que integraven la institució: diferents diputats
locals, dos advocats assessors, advocat fiscal, escrivà major i els seus ajudants, regent
dels comptes i ajudants, racional i ajudants, procurador fiscal, receptors, credencers,
exactors, albaraners, porters i un llarg etcètera. Però cal dir que foren especialment
significatives les reformes introduïdes en les corts del 1413, el I42I, el I433 i el I455.
LA REFORMA DEL

1413:

LES NOVES ATRIBUCIONS
EN EL CAMP JURÍDIC
l pOLÍTIC

s pot afirmar que no fou fins a l'accés al tron dels Trastàmara que es dotà l'edifici jurídic de la Diputació del General d'una permanència de iure. Sens dubte, incidiren en aquest fet les disputes entorn de l'accessió al tron, la debilitat inicial del rei
Ferran I, les reticències que la nova dinastia aixecava al país i el posterior conflicte
amb el comte d'Urgell. Això conduí a una veritable ofensiva contractualista destinada a subjectar normativament la Corona, procés que menà també a la renovació de
l'organització de la Reial Audiència i a la compilació de les Constitucions i altres drets
de Catalunya, encarregada, aleshores, a prestigiosos juristes. La reforma del I4I3
suposà, en definitiva, l'assumpció per part del General de noves competències fonamentals, com eren el control de la legalitat i l'observança de les lleis per part del rei i
dels seus oficials, en el vessant jurídic, i la representació del Principat, en el vessant
polític.
El cert és que, tot just resolt el compromís de Casp, el rei Ferran l celebrà corts
al monestir dels frares predicadors de Barcelona, les quals començaren el 4 de gener
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de 14130 HI monarca accedí a la petició dels braços de dotar d'una nova eslrllcllHa
orgànica la Diputac.ió del General. Aquesta havia d'estar integrada per un consistori
de tres diputats i tres oïdors de comptes -un per cada braç-, a més de dos advocats;
tant els diputats com els oïdors no havien d'ésser nornenats per les corts amb el rei,
sinó pels mateixos diputats i oïdors cessants. Es podria afirmar que el rei s'hagué
d'inclinar davant els estamenls privilegiats de Catalunya, que el 1413 obtingueren la
definició de l'organisme que havia de vetllar per l'equilibri del govern paccionat.
Segons els Capítols de cort -superiors a la vintena els que feien relació al General-, els diputats i oïdors cessants, un mes abans de la fi del seu mandat, és a dir, el
dia primer de juliol del tercer any, després d'haver assistit a una missa de 1'F.sperit
Sant, s'havien de recloure a la casa de la Diputació, havien de prestar jurament davant
el notari de l'escrivania de l'organisme i havien de procedir a l'elecció dels nous
càrrecs de la manera següenl. Primer, els diputats sortints havien de nomenar els

TOS

nous dipulals i, després i de forma separada, els oïdors
de comptes sortints havien d'elegir els nous oïdors.
Aquesta no-intervenció i absència dels diputats en l'elecció dels oïdors s'entenia com a prudent i preceptiva, atès
que els oïdors elegits havien de revisar els compLes dels
diputats sortinls. Es determinava, a més , que dmant els
primers deu dies de l'elecció els càrrecs rehrien el seu
salari acostumaL, però que el deixarien de percebre a parti r de l'onzè dia.
feta l'elecció, calia comunicar-ho als elegits i rebre
el seu consentiment. Després , la decisió s'havia de mantenir en secret nns als vuit dies abans de la fi del mes de
juliol, en els quals eS faria p(1blica, amb el prec que els
nous càrrecs havien de prendre possessió el dia primer
d'agost, en què s'iniciava el mandat del seu trienni. Es
disposava igualment que els diputals i oïdors elegits no
podien ser-ho de bell nOL1, pel temps de dos triennis COIlsecuLiL1s, del mateix bisbat, vegueria o ciutat o vila d'on
eren els càrrecs del trienni últim. T que, en cas de mort,
llarga malaltia o hé impossibilitat d'exercir la runció, els
membres restants del consistori havien d'elegir una altra
~sb"rrally Jd compromls de Casp.
persona seguint el mateix sistema.
1) ell"' juny Ut"
[leSA
Aquest nou sistema d'elecció per cooptació calia entendre'l corn una mesura preventiva davant la intromissió reial, tan característica de la institució en les èpoques inicials, especialment en el
control de les quantitats votades a les corts. De fd, des del 1413 existí a Calalunya una
dualital governamentaL D'una banda, el monarca i la seva cort (canceller, vicecanceller, batlle, mestre racionaL), acompanyat de tdta la sèrie d'oficials que exigia l'administració del territori i de la gent (governador general, veguers, batlles ... ). l, d'u na altra, la Diputació del General, convertida en organisme representatiu del país
-«cors místich de Cathalunya»- l tarnbé en instmment dels interessos de l'oligarquia agrària j u rba na, i dotada d'un notable aparell admin islra Li u, fi nancer i territorial.
Continuant l'anàlisi de l'evolució de la institució en aquest període, que s'escola
des del 1413 fins al T46T, tot just en el moment d'inici de la guerra civil catalana, cal
dir que, des del mateix 1413 (capítol 14 dels rererits al General), la Diputació sumà a
les seves cada cop rnés àmplies atribucions la missió de vetllar pel respecte a les ConsLitucions, els Coshlms, els Usatges, els Capítols de cort i les lleis generals de Catalunya, com la m bé de publicar o interpretar els acords de les corts. I la COli de Barcelona del 1421, que consLiLuí un avenç considerable en la dOClrina pactista, reblà
aquesta disposició fonamental.
Certament, com afirma Jaume Vicens i Vives, basant-se en l'onada de calma econòmica de la primera meitat del segle XV, el pactisme adquirí volada ben palesa al
14 1:¿
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Principat. Cal recordar que d'aquesta època són els principals tractadistes del pacte
polític català, com ara Jaume Callís, Tomàs Mieres i Jaume Marquilles, les obres dels
quals establiren els principis fonamentals de la dialèctica constitucionalista catalana
dels segles següents, basada en el racionalisme jurídic, la Monarquia limitada i la preocupació per la llibertat individual, això sí, sense la destrucció de les jerarquies
socials.
En efecte, en la Cort del 1421 es comanà a la Diputació del General de Catalunya
la custòdia i defensa de l'estructura constitucional de la Terra davant qualsevol extralimitació del rei i de les autoritats públiques. Així, aquesta constitució esdevingué
pedra de toc de la ideologia pactista, ja que donava al General un poder extraordinari
i el convertia en un clar instrument de contrapès de l'autoritarisme monàrquic. Tanmateix, el cert és que aquest nou sistema d'elecció fomentava la possibilitat d'instaurar al General una oligarquia tancada, que poca cosa tenia a veure amb la seva suposada voluntat popular ni menys encara amb la mateixa cort.
A fi d'evitar precisament aquests possibles abusos de l'oligarquia dominant, a la
Cort del 1433 -celebrada a la seu dE Barcelona- es decretaren uns capítols encaminats a corregir la forma d'elecció dels oïdors de comptes, bo i ordenant-se que els
diputats també intervinguessin en el procés. Igualment, es determinà que els càrrecs
no podien ésser reelegits fins escolats dotze anys, és a dir, quatre triennis. De fet,
aquesta minsa concessió de l'oligarquia dominant era resultat del moment polític
d'angoixa i de desconcert, i palesava que la Diputació es trobava en una situació crítica arran de la crisi econòmica.
LA REFORMA DEL

1455:

UN NOU INTENT
FRUSTRAT DE CONTROL
DE LA INSTITUCIÓ

I reconeixement dels abusos i les irregularitats que es cometien a la casa de la
Diputació, com també la necessitat de reformar-los de manera immediata, era força general. Era del tot convenient modificar el sistema d'elecció (<< ... que com en la
casa de la Diputació del General de Cathalunya se fassen molts abusos e grans desordes, així en eleccions de diputats e altres officis com en altra manera ...»). I, per això,
com sorgida la idea per generació espontània i sense cap mena de contradicció, el
1455 s'adoptà un sistema mixt d'elecció i insaculació, que consistia en la nominació
per part dels diputats i oïdors cessants de sis candidats per a cada càrrec, davant sis
testimonis, entre els quals era escollida després, a la sort, la persona que havia d'ocupar el lloc.
Sembla que la iniciativa partí de la fracció majoritària del Braç Militar, és a dir,
de la que dirigia el baró de Llagostera, Martí Guerau de Cruïlles i de Blanes, i que
comptà amb el vistiplau de la Busca, del governador Galceran de Requesens i del
mateix monarca, i amb la lògica oposició de la Biga, la qual tanmateix no s'hi oposà
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de ma nera púhlica i oberta, atès que ha u ria estat una
actitud molt impopular. De fet, canviat l'estament
que controlava el govern de la ciutat de 13<lrcelona, era
lògic que es pretengués assolir ds llocs de poder en
l'organisme superior del Princip<ll de Catalunya. l
aquests capítols, sorgits d'unes corts poc favorahles
als interessos dels estaments potentats, anaven en
aquesta línia.
Després dels tràmils i dehats corresponents, l'n
d'octubre de T455, la Cort, en sessió solemne i amh
una assistència massiva, prcsentà al lloctinent el projecte de reforma de la Diputació del Gencr<ll, que li
atorgà vigència j m mediata. Al cap de dos dies, el J3
del mateix mes, l'ordinació era comunicada oficialel ....,.
co;rlu...}~
ment als diputats, els quals dos dies després ja ele~WlJlttJ
'o.t..¡;,.¡:¡ ,¡. MfIt.,
gien els seus successors per al trienni següent. La
f«.~~
,
nova forma d'clecció assenyalava una evolució vers
" -'=-'-~Iu
P'~f"",tl'¡~)
els sistemes d'insaculació que per aquella època s'a'P1•.L..
.-:!1~oIdrl<8
naven generalitz<lnt arreu.
C~IL.,·
Així, segons els Capítols de la Cort de Barcelona
~(u..'
d'octubre del 1455, el 21 de juliol del tercer <lny dd
.ru.UMt
~~.
mandat els diputats i oïdors havien d'escollir sis tes9..I.(cJ ,
timonis, dos per cada braç. El dia següent, 22 de
juliol, s'havien de reunir tots, inclòs el notari de l'es[lçatgr.ç i r.apitlll.'i tlt: co ris de: Cut.,~l.I"" .,.ya,
crivania de la Casa de la Diputació i, escoltada la mishulla de les ciutats forancs, T1 33
sa de l'Esperit Sant i prest<lt el jurament acostumat,
!iC
tal com ja s'havia preceptuat en la reforrna anterior,
calia procedir al nomenament dels càrrecs. Aque::lta elecció s'havia de fer de la mane·
l'a següent. Primer, cada diputat i oïdor, de forma individual i separada, nomenava
davant dels teslimonis i del notari una persona per a ocupar cada càrrec. Després, es
procedia a la seva insacL.tl<lció, de manera que s'escrivien els sc us noms en sengles
targetes de pergamí, enrotllades i posades di ns unes cànules de cera O rodol ins. Tot
seguit, aquests sis rodolins s'introduïen en un bací amb aigua, i d'entre ells un infant
de menys de deu anys n'exheia un. Per a l'elecció dd diputat i de l'oïdor del 13raç
Reial calia seguir un rigorós j complex tom de rotació, per tal que lotes les ciutats i
les principals viles reials del Principat participessi n en el General en funció de la seva
importància demogràfica. Pcr al cas de mOli d'algun càrrec del consistori, s'establia
que en el termini de trenta dies s'havia de procedir a l'elecció del seu substitut. Així
mateix, es prohibia designar com a candidats tots els qui mantinguessin algun grau
de consanguinitat o d'afinitat <lmh ds electors, i es dictava que cls magnats i nobles
només podien ésser elegits diputats del Braç Militar i no oïdors de cornptes d'aquest
eslament.
<-\1\
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Per tant, el nou sistema d'elecció dels càrrecs del consistori del General de Catalunya, que perdurà fins el T493, a ny en què Perran el Catòlic implantà la insaculació
sobre una matrícula extensa de candidats, suposà un pas tímid vers la insaculació,
però encara deixava un marge ben ampli a la voluntat dels càrrecs cessants. Ara, per
a falsejar l'elecció calia que tots sis estiguessin plenament d'acord, ja que cada diputat i oïdor tenia LHl candidat per a cadascun dels sis càrrecs, però el cerl és que el nou
sistema no oferia gaires garanties més que l'antic i ab.vorí igualment l'oligarquja
dom ina n l, que sens dubte l'usà en benefici propi.
En síntesi, doncs, l'evolució de la Diputació del General en aquest període previ
a la guerra civil catalana del 1462 es caracteritzà, entre altres faclors de menor transcendència, per una major estabilitaL i una consolidació ferma de la institució, que
esdevingué centenària, i que es mantingué ben vital fins a la seva desaparició al
començament del segle XVIII; una j ndependència cada cop més palesa de les corls;
una invasió de les seves atribucions en el camp j1.uídic i social, més enllà de les simples funcions fiscals i administratives inicials, i, especialment, 'una cada cop més clara funció i pes polítics.
Cal recordar que, des del 1413, manava a Catalunya una dinastia sense arrels a la
terra i, a més, «elegida amb pacLes», com escrivia el prohom barceloní Gabriel Turell. Per tant, és fàcil d'entendre que la Monarquia
capitulés davant les sòlides articulacions legals de les classes
superiors, i això amb més raó davant l'absenlisrne reial i l'establiment d'un sislerna de govern comanat per lloctinents
o virreis. La Diputació del General, jl.ltltament amb la ciuLa l de 13arcelona i altres municipis on concen Lraven el
poder els grans patricis, i d'acord també amb els bisbes,
els abats i l'alt clergat, tingué un pes polític exlraordinari durant tota la prirnera meitat del segle. l això
fins a les lransfonnacions dels anys cinquanta , prèvies a la guerra civil del T462, que fc:ren trontollar la
solidesa del bloc oligàrquic, minvaren els poders i les
infhlències dels higaires, permeteren que els buscaires es fessin amos del municipi de 13arcelona, que
els mercaders, els menestrals i els pagesos entressin en el joc públic i polític, que les reivindicacions
dels pagesos fossin presentades davant els tribu nals reials i que la Monarquia recobrés part de la
seva autoritat usurpada. De fet, la Diputació del
General sortint de la guerra civil calalana, i de les
reformes de Ferran el Catòlic del final del segle:
XV, tingué un altre caire, estigué menys polititC':¡'ISlll li-1 hrOllada amb motius J.~ la Ylc1a de sanl Jordi, lresor del
zada, no tan dominada per l'oligarquia com fins
Palatl d... la Crnrr;¡ lit;¡ t, Antoni S;¡dum i, 14'5R
llavors i rnés subjecta a la Corona.
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LLutS CIFUENTFS I COMAMALA

Marc de Vilalba
ABAT DE SA NTA MARIA D H MONTSERRAT

(Vilalua?, la H.oca del Vallès segle XIV - Olesa U<.: Montserrat T4:~9)

E12j

d'<lgo~1 d~

T413. les Corts Catalanes reunides a narc~lona elegiren els

s('gii.~nts

diputats i oïdors:

Diput.at. eclesiàstic:: Marc de Vilalba. abat de S,H1la Maria de Montserral
Diputat

milit(~r:

GilaberL VlJ de

CenteUl~S i

Diputat n:ial:

de Perellós. cavaller, senyor de la baronia de

JO,HI

Ro~,

Cenl~lles

ciutadà de Barcelona

Oïdor (:(;bià~tic: Joan de Prades, C ~H1()ng~ i infermer de l,i

S(:1l

de Tortosa

Oïdor milital~ Guilkm de Rajadell, donzell d~ la vegueria de M,mr(:~a i senyor de Rajadell, Viver, Massana, Vallmanya i Vilallonga

Ordor rdal: Francesc de Santceloni, ciutadà de Giram

'abat Marc de Vilalba -sovint anomenat, errò-

de Montserrat a iàvor de diverses persones del seu
cercle que no aconseguiren de fer-los efectius: el
priorat montserratí es trobava en mans de Vicenç
de Ribes, partidari del papa ue Roma. La mOlt de
lloc de Vila Iba (la Roca del Vallès) entre d II95 i el
Ribes (novembre del 1408) fou l'ocasió propícia
I57!. F.ra fill de Ramon de Vilalua, donzell, i d'F.sc1aramunda de Secabecs, senyora de Secahecs (Alt
per a capgirar la situació. La maniobra tingué la
palticipaci6 activa de Martí l'Humà, del qual Marc
Penedès). Entre els germans que li sún coneguts,
alguns ocuparen diferents dignitats eclesiàstiques
de Vilalha era conseller des uel 1407. En efecte, tim
dll del
Compromís,
el
rei qui, tot just mOlt Vicenç de Ribes, plantejà al
i Joan , dit d M~jor, donzell , senyor de Vilalba i ue
Llli!il<al durant cI<
la lluadra de Vallgorguina i tanlbé oïdor ue cornp,('te" del COrrll'f()ulÍs
papa avinyonès la millor estratègia per a assolir el
de Casp, segk XV
control ue Montserrat: convertir el priorat en aba tes pe l Braç Mi Iitar d. urant e l trienni 14:34-37, lleretà
roNT: I>\d<x
uia ueslliurada en alguns aspectes de la depenuèn·
els bens familiars.
Llicenciat en dn~t, segurament ala Universitat de Lleida,
cia ue H.ipoll, i nomenar-ne primer abat el que Ens llavors
ho era de Ripoll, Marc de Vilalba. Benet XlII, encara al conMarc fou monjo benedictí del monestir de Ripoll, comunitat
que aviat ellingué en compte per als càrrecs interns. Quan
cili de Perpinyà, va veure clara l'o portunitat de reuuir Montel J40~ llenet XTTT promogué al bisbat u'Elna l'abat de Riserral a la seva obediència i acceptà la proposta del monarca
(10 de març de 1409). Present Vilalba a Perpinyà com a abat
poll Ramoll Descatllar, aquest deixà Marc de Vilalba, que
de Ripoll, i d instàncies seves, una butlla papal (11 ue març
llavors era cambrer del monestir, com a vicari general mentre la dignitat abacial continués vacant. Com a tal comparede 1409) convertí el priorat ue Santa Maria de Montserrat
gué al concili de Perpinyà d'aquell mateix any 1408, on els
en una abadia amb santuari annex. F.1s abats ripollesos
mantenien alguns poders imp01tants sobre el cenobi monteclesiàstics i les potències del partit avinyonès refermaren el
seu suport al papa Luna. Aquest, en ple concili, el nomenà
serratí que limitaven, de fet, la independència aconseguida i
que palesaven la soluci6 de compromís a la qual s'havia arri auat. La seva possessi6 de H.ipoll no sembla que fos pacíAca,
bat: l'ahat ue Ripoll tenia dret ue vot en l'elecció de l'auat de
pel suport que encara hi tenien els partidaris del papa de
Montserrat, i es reservava d dret de visita del monestir, una
Roma. Assegurada la Auelitat avinyonesa uel monestir ripovaluosa eina d'intervenció; igualment, els vassalls de Montllès, tant Benet XTTI com els governants uel país ambicionaven reduir a la mateixa obediència el ue Montserrat, que, tot
serrat podrien apenar, en qüestions ue justícia, a l'autoritat
i ser un priorat dependent de Ripoll, continuava Auel al pasuperior ue l'abat ripollès, que, d'altra banda, cobraria un
cens anual de la comunitat montserratina. Ripoll i Montpa romà. Benet XIIT havia efectuat nomenaments de priors

L niament, Villalba- peltanyia a una iàmília de
la petita noblesa del Vallès, senyors del castell i dd
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davant de la Diputació, lòu aprofitada per Viserrat acceptaren la nova situació i així. en
aquest darrer lloc, l'obediència romana fou
o
la lba per a prendre la important decisió tlue
totalment capgirada a favor de l'avinyonesa.
ja no podia defugir: abandonar Benet XIll
La responsabilitat abacial de Marc de Vilali sumar-se a la via conciliar. Montserrat i el
seu prestigiós abat veieren aviat tlue la deci ba i el prestigi de la seva posició, com també
els èxits que acumulà, el pOltaren a palticipar
sió que havien pres era, si més no, la més
activament en la vida política catalana del seu
convenient: al llarg dels anys següents plo·
temps. Fou conseller i ambaixador de di1Cgueren les concessions reials i papals, men, tre continuava l'activitat pública de l'abat.
rents reis, representi Montserrat en el ParlaAmb la primera ahsència d'Alfons el Magment de l'Tnterregne (1410) i en les Corts Canànim i el nomenamenL de la reina Maria de
talanes (141) , 14 14, 14 16 , 14 1 9, T121, 1431 i
Castell tle la Roca del V. II,\, .
Castella com a lloctinent general. Marc de
1436) i fou diputat pel Braç Eclesiàstic en
ni,tali O Llibre ti" ks )o,.,.",¡" ,.
Jaurm~ S'JroT1t
Vilalba [òu inclòs en el consell de regència.
dues ocasions (1413-16 i 1431-34). A la mort
del rei Martí, el Parlament català de l'InterL'encimbellada posició que ocupava féu que
els tres braços, reunits en Corts a T01tosa el
regne l'elegí (1411) per a formar palt de la comissió de parlamentaris investits de funcions executives 1421, li confiessin la resposta oficial a la proposició inicial
de la reina. La mateixa Cort l'inclogll~ en l'ambaixada que
que havia de supervisar l'actuació dels compromissaris reunits a Casp, on finalment fou proclamat rei I:erran I (28 de trarnet~ al rei a Nàpols (1422-23).
MalgraL l'oposició de Ripoll , l'ahat Vilalba assistí en rejuny de f412). Vilalba fou un dels notables catalans a ls qua ls
el nou monarca consultà la conveniència de reprimir per la presentació del seu monestir als concilis de la província
força la rebel·lió del comte Jaume d'Urgell. Signà amb éls aleclesiàstica Tarraconense reunits a 'l'arragona (1414), a Bartres diputats una sol·licitud adreçada al d'Antequera favoracelona (1416) , del qual fou president, a Lleida (1418) i nova·
ble a la solució militar i l'acompanyà al setge de Balaguer.
ment a Tarragona (1424) . Per a Montserrat i el seu abat resHI cOTl1promís de Casp havia resolt el problema de la tava, doncs, el viu problema de la dependènci<J de Ripoll.
manca de rei i allunyat el fantasma de la guerra civil dels
Vilalha intentà aconseguir-ne la liquidació de Martí V, el
països de la Corona d'Aragó, però el Cisma d'Occident, un qual féu redactar una lmtlla en aquest sentit que mai no
altre prohlema greu, alhora eclesiàstic i politic, de tota la
arribà a ser publicada (14H»)' malgrat la insistp.ncia de la rei·
cristiandat llatina, restava hen viu. Més encara: el nou rei na Maria (1422). Finalment Marc de Vilalba pogué veure
catalanoaragonès devia el tron a les maniobres del papa
coronats els seus eslòrços, i nou anys més tard el papa Euavinyoncs, Benet XTTT, que s'obstinava a anrmar-se com a geni TV expedí la butlla que alliberava definitivament Montpapa legítim en uns moments en què ja s'albirava la via serrat, «amh tots els seus membres i persones, de tota Serconciliar com a solució definitiva del Cisma. Rn una entre- vitud, càrrega, visita, jurisdicció, domini i potestat» de la
vista celehrada a Perpinyà l'any 1415 amb l'assistència de
seva antiga casa mare, el declarava suhjecte a la Seu !\.pos·
l'emperador Segirnon , Ferran l intentà convèncer el papa tòlica i exempt de tota autoritat episcopal (.LI de març de
Luna de la necessitat de sumar-se a la iniciativa europea per 143 1 ).
la via conciliar, que implicava la renúncia dels tres papes
Marc de Vilalba morí el 27 de gener de 111-39 i fou enterra t
existents. Benet XITT s'hi negà, abandonà precipitadament a Montserrat, on, a bans que [os destruït per l'exèrcit francès
al principi del segle XTX com tot el monestir, podia contem·
la reunió i s'adreçà per mar Ilns a la fi)rtalesa de Peníscola,
on a partir d'aleshores establí la seva residència. La Diputaplar-se'n el sepulcre ornat amb les seves armes.
ció presidida per Marc de Vilalha oferí tot el seu suport a la
El diputat pel Braç Militar del trienni 1413-16 fim el nohle
causa de Benet XIII. i no tan sols contrihuí a finançar l'enGilabert Vll de Centelles i de Perellós, senyor de la baronia
trevista sinó que, aliada amb el Consell de Cent de Barcelo- de Centelles, nucli de les extenses possessions del llinatge,
na, traslladà el papa a Perpinyà en galeres pròpies. Arran
un dels més signincatius de l'antiga nohlesa del país. F.ra fill
del fracàs de la reunió de Perpil1yà, Ferran l es consideri d'Eimeric TT de Centelles, senyor de les baronies de Cenamh les mans lliures per a pactar amb Segimon la sostractelles, Manlleu, Uornhai, Torresalbes, Alèdua i Alfarb, a la
ció d'obediència de la Corona d'Aragó al papa avinyonès, i mOlt del qual. l'any 1404, es dividiren els béns catalans i vael seu suport ollcial al concili convocat a la ciutat alemanya lencians de la família, de la qual Gilabert Vll encapçalà la
línia catalana. La seva mare, Bmnissenda de Perellós, era
de Constança. Com a abat de Montserrat i diputat de la Generalitat, Vilalba fòu un dels principals opositors a la sosmemhre d'una altra important nissaga catalana. Com el seu
pare, Gilahert il1tervingué en les bandositats valencianes
tracció d'obediència decretada pel monarca (6 de gener de
1416). La mort de Ferran l al cap de pocs mesos, però, sucontra els Soler, en les quals el llinatge encapçalà un dels parposi una pausa en la precipitació dels esdeveniments, tple,
tits pl;ncipals. Mori vers el 1440. HI 24 de gener de T.F4 Racoincidint amb el flna 1 de les seves responsabilitats al capmon Berenguer de Llorac, donzell de la vegueria de Mont-
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blanc, senyor de Llorac, de Solivella i del Milà, el substituí
temporalment en el càrrec de diputat militar. Llorac, que havia estat un dels principals capitans catalans a Sicília a les ordres de Martí el Jove, actuà com a substitut tant del diputat
com de l'oïdor del Braç Militar durant les seves absències ,
El diputat reial fou Joan Ros , pertanyent a una família
de ciutadans honrats de Barcelona molt activa en la turbulenta política municipal del segle XV. Era fill de Gabriel
Ros , m ercader amb importants interessos en el comerç
marítim que ocupà el càrrec de conseller de la ciutat, i de
Maria Setantí. Joan Ros fou conseller de la capital catalana
(1416 , 1419 i 1426), cònsol de mar, guardià de les monedes i síndic de Barcelona en les corts del 1412, 1416, 1419,

jadell, Viver, Massana, Vallmanya i Vilallonga, participà en
les Corts Generals de Montsó de 1382-84- Serví Joan I i Martí l'Humà com a conseller, algutzir i veguer de Cerdanya.
Joan I el nomenà lloctinent destacat a Lleida amb la missió
de moderar-hi els efectes de les predicacions antisemites i
protegir-hi els jueus durant el pogrom del 1391. El seu pare,
Joap- Berenguer, havia estat majordom de la reina Elionor
de Sicília i diputat pel Braç Militar (r379-80). El seu germà
Lluís (m. d 1413), cavaller i senyor de Castellgalí, present en
la Cort del 1413, fou camarlenc del rei Martí i membre del
consell sicilià imposat pel monarca a Martí el Jove (1401).
Un altre probable germà de Guillem fou Berenguer de Rajadell, successor de Marc de Vilalba al capdavant de l'abadia
de Ripoll (1409-10) quan aquest fou traslladat a Montserrat.
Francesc de Santceloni, l'oïdor pel Braç Reial, pertanyia a
una destacada família de l'oligarquia de Girona, del govern
de la qual fou conseller, jurat i síndic en la Cort del 1413Durant l'Interregne també havia representat la ciutat en el
Parlament català, juntament amb el jurista Guillem Domenge, i tots dos intentaren vetar els compromissaris elegits pels trastamaristes aragonesos (entre els quals hi havia
Domènec Ram, diputat durant el trienni 1428-31).
A mi~an febrer del 1415, potser arran de la preparació de
l'entrevista de Perpinyà, tots tres oïdors de comptes de la
Generalitat traslladaren les seves responsabilitats (<<oyr e
examinar los comptes») a Arnau Sabastida.

14 21 , 1429 i 1431.

L'oïdor de comptes pel Braç Eclesiàstic, Joan de Prades,
era canonge i infermer de la seu de Tortosa. Des de l'últim
any del trienni (1416) fou prior del monestir col.legiata de
Santa Anna de Barcelona, càrrec que comportava el priorat
de l'orde del Sant Sepulcre a Catalunya i que ocupà fins a la
mort (1421) . En ocasions ha estat confos amb el bisbe Lluís
de Prades (m. 1429), fill del comte Joan de Prades, membres d'una branca menor del Casal de Barcelona amb la
qual per ara no se li coneix cap vinculació.
Guillem de Rajadell, oïdor pel Braç Militar, pertanyia a
la família dels senyors del castell i lloc homònims (Bages).
Guillem , donzell de la vegueria de Manresa i senyor de Ra-
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LA REFORMA DE LA DIPUTACIÓ
DEL 1413 l LA RJiVOL1'A
DE JAUME D'URGELL

La primera Cort de Ferran d'Antequera, reunida al convent
de Santa Caterina de Barcelona l'any 1413, decidí una reforma completa de la Diputaci6, reforrna que conferí a la instilUció la iCsomia dei1nitiva, poc alterada en el fons fins que
fou suprimida arran de la guerra de Successi6 i el decret de
Nova Planta (1716).
Tal com era coshun fins llavors, els diputats precedents
cessaren en iniciar-se les sessions de la Cort, l'organisme
que representaven. L'assemblea decidí que la Diputació estaria formada per tres dipulals ilres oïdors de comples, un
per cada braç o estament, el mandat dels quals duraria tres
anys a comptar des del primer d'agost, i procedí a designar
les persones que ocuparien atJuests càrrecs durant el trienni
següent.
Diputats i oïdors eren obligats a fer residència a la ciutat
de Barcelona duranl el seu mandal, lleval que, per forçq major, fos acordat el contrari per unanimitat. Els diputats eren
els oficials principals o ministres de la instih.tci6, n'ostentaven la representació i la direcció, i se'ls encomanà que «regesquen, procuren e adminislren lo dir General, béns e drets
d'aquell». Igualment, eren obligats a presentar a l'escrivà

major de la Diputació, quinze dies després de la fi del trienni, tots els comptes de la seva adrninistració (inclosos els dels
diputats o delegats locals i altres oi1cials subsidiaris), perquè
els lliurés als oïdors per al seu examen, la qual cosa havia de
realitzar-se davant de testimonis , De la mateixa manera, els
diputats havien de presentar un memorial dels deutes pendents a la fi del seu lrienni. t1s oïdors, per la seva banda, havien de tenir per funció «hoyr, examinar, impugnar, aprovar,
inprovar, difEnir e decisir tots comples de qualsevol quantilals o béns per qualsevol deputats o altres persones tenguts e
administrats per o en nom del dit General», portant els
comptes del trienni en curs i fiscalilzanl els de l'anterior.
Dipulals i oïdors eren facultats per a arrendar per a cada
trienni. bé per unanimitat, bé per majoria, la recaptació de
les generalitats, les imposic:ions que eren l'instrument financer de la institució. La maleixa Corl del 1413 decidí la
forma d'efecluar aquests arrendaments, que ja fou l'habitua 1 durant els triennis posteriors. Per als diputats i oïdors
que n'afavorissin un mlllor arrendament s'estipulava un
sistema d'eixaucs o primes, restringit posteriorment (1432 "
33) a causa dels abusos que originà. Tgualrnent, es llevà tot
poder als diputats i oïdors per a cfecLUar donacions o préslecs sobre els béns del General.
La renovació dels càrrecs s'efectuava el prim er de juliol
del darrer any del trienni. Després d'assistir a la missa de
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l'Esperit Sant, i present el notari del General, els diputats
procedien a designar els seus successors i, separadament,
els oïdors designaven els seus. Comunicada als interessats,
l'elecció no es feia pública fins el 22 de juliol. Si algun dels
designats moria durant el mandat, els seus col·legues havien
d'elegir un substitut. Els que fossin designats per a ocupar
els càrrecs de diputats i oïdors no podien ser reelegits fins
passats dos triennis. Aquest sistema de renovació dels càrrecs fou el que experimentà més modificacions posterior·
ment, per tal de dificultar-hi les tendències endogàmiques.
L'àmplia reforma del 1413 incloïa a més disposicions relatives als advocats fiscals, els diputats locals i altres càrrecs de
la institució. Hi eren regulades les absències dels diputats ,
per al control de les quals s'emprengué la redacció dels Dietaris. Els fons de la Diputació havien de dipositar-se en una
taula o banc de Barcelona, i tan sols se'n podien retirar presentant un albarà signat i segellat.
S'ordenava la recopilació en dos volums, un en llatí i un
altre en català, dels Usatges i les Constitucions de Catalunya.
Aquests dos volums havien de romandre a la Casa de la
Diputació, a disposició dels llocs i les persones que no tinguessin cap altra manera d'accedir-hi. La Diputació obtingué
la decisiva atribució de vetllar pel compliment de les lleis del
Principat, fins i tot enfront del rei i els seus oficials.
Aquest sistema, vigent des del 1413, oferia garanties per a
evitar la intromissió reial en el maneig de les quantitats votades per les corts, però hi fomentava la instauració d'una
oligarquia tancada, allunyada fins i tot de les corts, de les
quals era teòrica representació permanent.
Una reforma com aquesta, tan completa i favorable al
control estamental, fou facilitada per la conjuntura política
del moment, especialment delicada per a Ferran I i la nova
dinastia que representava, instal·lada al tron per acord de les
elits contra els drets preeminents del comte Jaume II d'Urgell. Ja durant l'exercici de la lloctinència del Regne d'Aragó
que el rei Martí li cedí, Jaume dilapidà el capital polític que
li proporcionava la seva sang. Amb l'assassinat de l'arquebisbe de Saragossa per part d'Anton de Luna, el seu prin·
cipal partidari en aquell regne, perdé el Braç Eclesiàstic,
d'altra banda dominat per Benet XIII i un Vicent Ferrer
convertit en el més efectiu dels seus agents, que aviat jugaren la carta del poderós infant castellà esperant trobar-hi un
suport efectiu per al triomf en el Cisma. Com a cap de la
facció més tradicionalista de la noblesa, no sabé guanyar-se
ni els barons, en les bandositats dels quals fou part, ni tampoc la burgesia de Barcelona. La seva indeterminació, la inutilitat de les altres candidatures per als interessos en joc,
i els diners de Ferran acabaren inclinant la balança cap a
aquest darrer, proclamat rei pels compromissaris de Casp
(28 de juny de 1412).
Ferran i els seus consellers intentaren acontentar Jaume
amb grans concessions territorials i econòmiques per a ell,
la seva muller, la infanta Isabel, i la seva mare, Margarida de

Montferrat. Però la instigació de la mare (<<Fill, o rei o no
res» , li repetia, si s'ha de fer cas de la crònica del segle XVII
La fi del comte d'Urgell) i d'alguns consellers i nobles que encara li eren fidels, principalment Anton de Luna a Aragó, el
dugué pel camí de la revolta. Confiant en aquests reduïts
suports, i en algunes companyies de mercenaris anglesos
i gascons, s'alçà contra el nou monarca pel maig del 1413Aquesta revolta durà prop de mig any, durant el qual només
fou secundat per Anton de Luna, que s'emparà d'alguns
llocs a Aragó gràcies als mercenaris estrangers que entraren
per la frontera de Navarra, i hi proclamà rei el comte Jaume
d'Urgell.
Ferran, dotat de tota l'habilitat política que mancava a
Jaume, reuní consells de notables per assegurar-se el suport
general a la repressió armada, que aconseguí fàcilment tant
a l'interior com a l'exterior del país. Amb l'aval de l'oligarquia, confirmat àmpliament després de les concessions
efectuades a la Cort del 1413, i l'efectiu ajut de Castella i
França, Ferran es disposà a donar el cop de gràcia al seu ri·
val. Malgrat els èxits inicials, el fracàs davant de Lleida (27
de juny de 1413) i la derrota del seu exèrcit a Alcolea (10 de
juliol de 1413) deixaren Jaume impossibilitat d'unir les forces d'Aragó i de l'Urgell. Mentrestant, a Ferran li fou permès de convocar les hosts del Principat fent ús de l'usatge
Princeps namque, en rigor reservat als casos d'agressió estrangera i pel qual el rei podia alçar un exèrcit a expenses
dels seus súbdits, i comptà també amb tropes castellanes.
Jaume prengué l'estranya decisió de tancar-se a la capital del
seu comtat, Balaguer, mentre l'exèrcit reial, comandat pel
mateix sobirà, s'afanyava a posar-hi setge (juliol del 1413) i
Anton de Luna era acorralat al seu castell de Loarre. El setge
de Balaguer acabà en la rendició i lliurament del mateix
comte d'Urgell al rei (31 d'octubre de 1413), que amb la presa de Loarre (principi del 1414) donà per sufocada la revolta.
Un procés el sentencià a presó perpètua i a la confiscació de
tots els seus béns, dels quals foren privades mare, esposa i
filles , condemnades a la misèria i a viure vigilades de prop.
Aquell triomf no estalvià a Ferran la resistència dels estaments a les maneres autoritàries que emprava. En la Cort de
Tortosa-Montblanc del 1414 rebé una allau de protestes contra el nomenament de castellans per a càrrecs al Principat,
les irregularitats en l'administració de la justícia reial i la
creació d'imposicions arbitràries, i optà per la clausura precipitada de l'assemblea. Al febrer del 1416 tingué lloc el cèlebre enfrontament del vectigal arran de la pretensió del
monarca de quedar exempt de les imposicions sobre els
queviures que els seus compradors adquirissin. El Consell
de Cent, reunit en sessió d'urgència, decidí bandejar tots els
qui es neguessin a pagar, i una comissió, encapçalada pel
conseller Joan Fiveller, exigí a Ferran el pagament. El monarca, tement problemes majors si continuava per aquell camí, es veié obligat a transigir. Poc després, una sèrie de violents còlics posaren fi a la seva vida el 2 d'abril de 1416.

nuls

CIFUENTES I COMAMAlA

Andreu Bertran
HISfH IHi HAI{Cfil(>NA

(València

lils

di~s

T i TO

d~

juliol

d~

T4T6

s~gle

XTV

Barcelona T433)

for~n ~l~gits ~ls s~gi.i~nts

di pl.ll.aI.s i oïdors

d~ compl.~s:

DipllÍul. ede~id~l.i¡;; Andr(~ll Bl~rtraTl, bi~IJl' dc Barcelona
Diputut ¡-¡-¡¡¡¡tur; Ramon d~ P~r~llós, cavaller, vescomte de Roda i de Perellós

Diputat reial: Francesc Basset, ciutadà de Lleida
ardor e.cle.siàstic: Narcís de Santdionís , canonge de la seu de Lleida i ardiaca de Ribagorça
ardor militar: Bertran de Vilafranca, donzell de la v~gueria d~ Vilafranca d~l P~n~dès i castlà de Monthlanc

Oïdor rdal: Joan Desvalls, ci\II,ld,i ell- n,m:clon,t

er6nimo ZUr!La és l'única fonL que ha
unes comuniLaLs hebrees ja 1Crides de
permès afirmar tradiciona lment que
mort amb la massacre del I39I, Benet
Andreu BertrcLrl arrihà al mún al si d'una
XTTT i ~ls seus acòlits pretenien impulsar
familia jueva. NasCUL a la València del seuna reforma radical de la vida col-lccLiva
gle XTV i hon c:on~ixedor d~ l'h~hr~u i d~
d'acord amh els preceptes de la moral
l'àrab, no sembla impossible que, ekcL!cristiana, que implicava la lig uidaci6
Del,,11 Je 10 r"I:""" Jel c"rrer Jel Bisbe
vament, fos jueu i que es bategés durant
del Palau de Ja Generalitat,
del1niLiva de les comuniLaLS hebrees.
MarL SafoIll i P~r~ Joau, 1416· 141R
Aquesta reforma havia de ser el fonael pogrom del I39I, qui sap si arran de les
predicacions de Vicent Ferrer. No ohstant
ment d'una n:spu.hlicu christiana realitzaaixò, es desconeix d'on provenen els noms hebreus que en da a la mida del papa avinyonès, fort corn es veia després
ocasions li han estat assignats (Astruc Leví, ha-Lorqí, rabbi d'aconseguir imposar un rei al seu gusL a la Corona d'Aragó
Mossé), i resulta d~l tot d~scartahl~ (Pl~ mai hagués ~stat rai de la consolidació de la posició que havia assolit els últims
bi. Convers o no, Andreu llerLran aviaL Lrobà un proLecLor anys. La buLlIa papal H~si doaoris genti¡,¡,m (I4I5) , converL!cb
important i decisiu en la seva carrera: Pero Martines de T.uen llei dels seus regnes per Ferran I, i unes constitucions
na, el cardenal aragonès que el I394 havia estat elegit papa a pontifícies del mateix any tan radicalment antijueves com
aquella foren els res ullaLs jurídics més visibles de la dispuAvinyó amb el nom de Benet XIII. El 1402, al cap de poc de
rebre Bertran l'ordena ció sacerdotal, el papa Tuna li féu lliu- ta de TOltosa, Aquestes constitucions, difoses amb una carrar la rectoria de Torrent (Horta de València). Els anys se- ta (ireular expedida per la peniten(iaria apostòlica sota la
direcció de Bertran, entre altres coses deixaven sense
gúenLs, el papa avinyonès li donà un benefici a la seu de
València, el nomenà degà de la col·legiata d'Avinyó,
protecció jurídica els jueus crediLors amb l'única excepció
penitencier papal, r~ctor d~ la parròquia de Sant Andreu
(que en cap cas no tenia en compte els interessos) d'aquells
d'Avinyó, canonge de València i, finalment, almoiner papal.
que lliuressin a l'autoritat eclesiàstica els llibres sospitosos
Mestre en teologia, Bertran fou un dels savis cristians que el
de malparlar de la religió cristiana i presentessin inventari
I414 participaren en la cèlebre disputa de Tortosa amb savis
detallat dels llibres tlue posseïen. Aquestes disposicions s'aplicaren de forma especblmenL ràpida al bisbaL de Girona,
rabins jueus sota la presidència del mateix I3eneL XIII i del
seu confessor, Vicent Ferrer. Segons Zurita, fou pel seu zel llavors governat per un vicari general imposat per Benet
de convers que es declararen duhtoses les còpies jueves de
XTTT i poc m¡>s tard pel mateix Andreu Bertran (1420-31),
la Bíblia, suposadamenL manipulades pels rabins. Amb
que vers el 1425 enCara continuava en possessiÍJ dels llibres
aquesL acLe i les conseqüències que se'n derivaren per a hebreus que hi foren confiscats. Però, poc després de la dis-

J

puta, el papa T.una i ~ls s~us van
u'ocupar-se u'afers més
urgents , que precipitaren la solució del Cisma d'Occident en
una direcció ben dif~rent u~ la

clal1va a Lavor de la unitat de
l'Església. D'acord amb els compromisos adquirits amb l'emperauor, féu trametre les cartes
de convocatòria del concili de
Constança als reis de Navarra i
de Castella, al comte de Foix, als
seus regnes de la Corona d'Aragó, als bisbes i als capítols cateurals i, també, als cardenals que
restaven a Peníscola (5 de febrer
de I4I7). Aquests últims es negaren a rebre-les, i Ben~t XTTT
n'aureçà u'altres als bisbes i capítols catalanoaragonesos ordenant-los de no acudir al concili.
Poc temps després es reia c1cctiu el sínode convocat per ell
arran ue la sostracció u'obeuiència, i els prelats del país que li
eren fidels triaren Barcelona, la
diòcesi de Bertran - on elmovi ment proavinyonès era dirigit
pel canonge de València Gil
Sanchez Muñoz-, per a reunir-se al juliol ue11417. Els preRT.-F.C:SA
lats exhortaren el rei a restituir
l'obediència dels seus regnes a
B~n~t XTTT, p~r¡'¡ A]f<l11s es negà a escoltar-los i els recomanà
que s'adrecessin al concili de Constança. El sínode comissionà Andreu Bertran perquè anés a comunicar personalment aquest darrer fracàs al papa 1.una - fracàs amh el qUCll
~s f<l11i~n les seves uarreres esperances i es consumava la
traïció d'una dinastia que ell havia entronitzat-, A paltir
d'aleshores, els esdeveniments es precipitaren. FI rei /\lfons
trarn~té una ambaixaua oficial a Constança (ro de setembre
de I4I7), encapçalada per felip de Malla i Antoni Queixal. FI
concili, després d'a((ms~guir la r~r1úncia uels papes de Roma i ue Pisa, requerí inútilment la de Benet XIU, el processà i el deposà. Tot seguit es procedí a elegir el nou papa unitari: Martí V (u de novembre de 1417).
Davant la importànc.:ia u'a'lu~sts fets, molts prelats de la
Corona d'Aragó fins llavors Ildels al papa Luna començaren
a buscar la manera de resituar-se. /\bans de consumar l'a handoml1n~nt u~ B~n~t XTTT, Anureu Bertran formà part de
la comissió que acudí a Peníscola per recomanar-li per última vegada la renúncia i [ple, un cop m.és, n'escoltà la rohmda negativa. De tornada acompanyà a Castelló alguns
dels cardenals del papa, els quals, gràcies a la intercessió
d'Alfons IV, foren acceptats per Martí V (Florènc;ia, 1419).
Bertran tampoc no t~nia cap altra sortiua, si volia conServar
les prerrogatives. Aquell any I4I9, en què cessava com a diputat, rebé solemnement a Barcelona el legat del nou pontí-
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qu~ ~sp~raven.

H 14I6, llenet nomenà Anhishe ue Barcelona
en lloc de Francesc Climent, i, el
mateix any, el bisbe Bertran
acompClnyà ~l papa al seu reuucte de Peníscola i des d'allà dirigí
els treballs de resistència a la
sostracció dictada pel rei i a les
disposicions qu~ huscaven incomunicar-hi Benet XIU i els seus
fidels per a forçar-los a renunciar. En resposta, el papa convocà a concili tots els prelats de la
Corona d'ArClgó qu~ li ~r~n fj u~ls i ~nvià a totes les uiòcesis
una butlla censurant el monarca
i els seus adherents i declarant
entredits els llocs on fos puhlicClt
~l uecret ue sostracció. L'edicte
reial fou publicat sense problemes CI Perpinyà penluè hi f(m
predicat pel mateix Vicent rerrer, que havia abandonat Benet XTTT en la seva ohstinació i
s'havia unit a la solució conciliar. Però a la diòcesi de llertran no fóu tan fàcil, i ni tan sols l'eloqüència de felip de
Malla, a qui el monarca encomanà la publicació de l'edicte,
no pogué evitar que hi regnés una gran agitació, qu~ acahà
(!lICln ~l governador ue Catalunya feu pregonar l'amena<;a de
pena de mort contra els qui publiquessin o complissin la
butlla d'entredit, s'apoderà de la campana V~dada u~ la s~u
tJue l'anunciava al poble, dictà ordres de desterrament, conllscà les propietats de la Cambra Apostòlica avinyonesa i
perseguí els detentors de héns d~ B~n~t XITI. Mentrestant,
~l hishe continuava tancat a Peníscola amb el papa, llns que,
estrenyent el setge contra l'obstinat pontífex, els oficials
reials comminaren els seus cOltesans a sOltir-l1e si no volien
ser bandejats. Només llavors B~rtran ahanuonà Peníscola i
tomà a Barcelona, on entrà solemnement el I7 de febrer.
Poc després s'imposà una pausa obligada en els esdev~
niments arran de la mort ue Ferran l, uurant les exèq uies
del qual, a Poblet, llertran fou un dels prelats que hi predicaren. 1\1 juliol d'aquell mateix any 1416, un altre eclesiàstic
OpOSÇlt CI. la sostracció d'obediència, l'abat de Montserrat
Marc de Vilalba, el designà successor seu al capdavant d'una Diputació que, com en el trienni anterior, es comprometé en la resistència al decret del r~i F~rran.
Però Alfons TV, el nou IIlonarca, reprengué aviat la inidr~u B~rtran
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Andreu Bertran

fex i li prestà obediència. Martí V l'acceptà, però li imposà el
trasllat de diòcesi. El 1420, el papa ordenà la tornada de
Francesc Climent a la seu de Barcelona i nomenà Andreu
Bertran bisbe de Girona. Bertran intentà resistir-se al trasllat, apropiant-se les rendes del bisbat de Barcelona i disputant el priorat de Santa Anna al bisbe Climent, però el suport papal i reial de què gaudia aquest últim l'obligà a cedir.
A la mort de Francesc Climent (1431), Bertran fou novament
designat bisbe de Barcelona. Andreu Bertran morí el 15 de
juliol de 1433El diputat del Braç Militar del trienni fou Ramon de Perellós (a 1353 - d 1419), membre del llinatge rossellonès
dels Perellós, vassalls alhora de la Corona d'Aragó i de França, i fill i successor de Francesc de Perellós, primer vescomte de Roda. Educat en la cort francesa, Ramon serví
com a ambaixador Pere III i l'infant primogènit Joan, duc
de Girona (futur Joan I), de qui fou majordom, camarlenc i
conseller i a favor del qual prengué partit durant l'enfrontament amb el rei. Havent heretat el vescomtat de Roda
(1370), de l'infant Joan obtingué per venda els llocs del Voló, Tuïr i Montesquiu, al Rosselló (1381), comtat pirinenc
on, sobretot per adquisicions pròpies i altres donacions de
Pere III i del mateix Joan, va anar incrementant el patrimoni al llarg de la seva vida. Amb l'accés al tron de Joan I, la influència de Ramon augmentà: a banda de camarlenc, conseller i ambaixador, el nou rei el féu capità general vitalici
del Rosselló (1389) i vescomte de Perellós (1391). A la mort
de Joan I fou inculpat en el procés contra els membres del
consell reial que, en última instància, perseguia castigar les
arbitrarietats i el nepotisme del seu govern, sota l'acusació
-molt medieval i de gran ressò popular- d'induir el monarca a dedicar-se més a la cacera que als afers de govern i,
a causa de la seva complexió feble, de provocar-li la mort
sense confessió, amb el consegüent perill per a l'ànima del
difunt. En descàrrec seu, Ramon de Perellós proposà d'anar
a preguntar directament al rei mort, al mateix purgatori, en
quin estat es trobava la seva ànima. Recomanat pel rei de
França, Ricard 11 d'Anglaterra li lliurà un salconduit (1397)
per arribar a Irlanda amb el seu seguici, on, sota el santuari de Sant Patrici, a l'illa del llac Derg del comtat de Donegal, es trobava, segons la tradició, la cova que donava entrada al purgatori. El vescomte entrà a la cova, després de fer
testament, i tot seguit emprengué el viatge de retorn (1398).
De la seva aventura, que no és imaginària sinó molt ben documentada, Ramon de Perellós deixà constància en una
obra escrita, el Viatge al Purgatori de Sant Patrici, que es té
per acabada abans de la primeria del 1399 i que, tot i el realisme d'algunes descripcions, depèn en bona mesura d'altres fonts narratives. A banda de les parts manllevades, el
vescomte hi descriu la trobada amb l'ànima purgant del rei
Joan, que li certificà que es trobava «en via de salvació».
Aquesta és la intenció última del text, paral·lela a la que regeix Lo Somni de Bernat Metge, també inculpat en el procés
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del 1396, encara que amb una actitud menys medieval. El
Viatge al Purgatori de Ramon de Perellós, escrit en català,
fou traduït a l'occità i, ja avançada l'època moderna, al llatí i
al castellà. En català ha estat transmès únicament per una
edició incunable (Tolosa, 1486), el text de la qual és retraduït de l'occità. Finalment absolt del procés, Perellós entrà
al servei de Martí l'Humà i del papa Luna, Benet XIII, a Sicília i a Avinyó. Durant l'Interregne de 1410-12, fou partidari del comte Jaume d'Urgell, de qui era vassall per alguna
de les seves possessions feudals i els drets del qual defensà
en els parlaments, al camp de batalla i, després de la sentència de Casp, en les corts reunides pel nou rei, Ferran I, a
qui jurà fidelitat com a procurador del comte. Es desconeix
la data exacta de la seva mort, per bé que es pensa que s'esdevingué poc després de la seva actuació com a diputat de la
Generalitat durant aquest trienni, quan ja devia tenir una
edat ben avançada.
El diputat del Braç Reial, Francesc Basset, fou un respectat jurista, doctor en lleis, membre d'una família de ciutadans honrats oriünds de Lleida i domiciliats a Barcelona
contemporàniament al canvi de dinastia. Francesc havia estat síndic de la ciutat de Lleida en el Parlament català del
1410. Conseller de Ferran l, fou fiscal en el procés contra el
comte Jaume d'Urgell (1413), i l'adhesió a la nova dinastia li
valgué el càrrec de diputat durant el trienni 1416-19. La
compilació dels textos legals del Principat de Catalunya
(Usatges, Constitucions, Capítols i actes de cort), elaborada
per Jaume Callís, Bonanat Sapera i l'arxiver reial Dídac Garcia a instàncies del rei Ferran, que també en disposà una
nova traducció al català (1413-18), fou revisada per ell i per
Narcís de Santdionís, oïdor de comptes durant aquest mateix trienni, per encàrrec de la Generalitat i així s'imprimí
l'any 1495. El seu germà, Pere Basset, també fou doctor en
lleis i conseller reial, i ocupà els càrrecs d'advocat fiscal del
Principat i, des del 1416, batlle general de Catalunya.
L'oïdor eclesiàstic, Narcís de Santdionís, pertanyia a una
família de juristes de Girona diversos membres de la qual
portaren el nom de Narcís, cosa que no permet distingir-los
sempre amb claredat. L'oïdor de comptes pel Braç Eclesiàstic durant el trienni 1416-19 era canonge de Lleida, ardiaca
de Ribagorça de la mateixa catedral i paborde del seu Capítol, que representà en les Corts del 1416 i el 1419.
Bertran de Vilafranca, l'oïdor militar, repetí el càrrec els
triennis 1425-28 i 1440-43. Donzell de la vegueria de Vilafranca del Penedès, era castlà de Montblanc i fou nomenat
veguer de Lleida.
L'oïdor de comptes pel Braç Reial, el ciutadà de Barcelona Joan Desvalls, fou elegit conseller de la ciutat els anys
1401, 1408, 1412 i 1420. El 1397 havia comandat les forces
que confiscaren el vescomtat de Castellbò al comte de Foix.
El 1409, quan les Corts Catalanes atorgaren un exèrcit per
passar a Sardenya en suport de Martí el Jove, la ciutat de
Barcelona, llavors copresidida per ell, posà sis galeres més i
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una host armada a les ordres de Desvalls. Participà en la hatalla de San1uri (16 de juny de 1409). Mentre M,nií el Jove
perseguia els sards, els genovesos i els fran<.:esos vençuts,
Desvall s, juntament amb Bernat de Cahrera i Galceran de
Pin{¡s, comandà l'assalt a la vila, on els catalans entraren
després d'un cruent comhat.
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La mort del rei Ferran l, a la primavera del 141fi, feu que s'iniciés el trienni amb un nou rei al tron catalanoaragonès.
Alfons TV, després anomenat el Magnànim , era aleshores un
jove de vint-i-dos anys, els quatre darrers dels quals els havia
passat als regnes de la Corona d'Aragó, amh una personalitat més cordial i magnànima que el seu pare, qualitats que,
d'altra banda, podia perrnetre's després que Ferran havia
afermat la dinastia al tron. Un bon exemple d'això fou la reparaci6 del tracte donat pel seu pare a les dones de la Casa
d' Urgell que, amb tot, foren manllngudes sota l'estricte control reial. Al costat d'aquestes qualitats, el nou rei palesava
un nou concepte de la monarqui¡¡ que Ferran, elegit pels est¡¡ments, no havia pogut desenvolupar, amb una tendèn<.:ia a
l'autoritarisme propi dels temps i de la tradició dinàstica, actitud que aviat topà amb el constitucionalisme amb què les
elits tradicionalment controlaven el pais i e1111ateix rei.
La primera manifestaci6 d'aquell autoritarisme fou la utilitzaci6 del castellà en la proposici6 reial en el Parlament de
Barcelona del 1416, cosa que mai no havia gOS¡¡t fer Ferran 1.
El disgust dels est¡¡ments fou explicitat per l'arquebisbe de
Tarragona, responsable de la resposta, en la qual convidà el
monarca a esllmar Cata1uny¡¡ (:om la seva pàtria mentre li
engaltava la dita llatina Si vis amari, ama ('Si vols ser estimal, estima'). Alfons corregi les maneres a la Cort de Sant
Cugat - Tortosa del 1419, però l'enfrontament amb els estaments hi fou igualment ben dur . .El descontentament per la
designació de personatges castellans per als més diversos
càrrecs de govern i la seva presència predominant a la cort
reial era creixent ja des de la Cort del 1414. Aquesta situació
originà la formaci{¡ d' una lliga de barons, viles i ciutats del
Principat, a la qual s'uniren les <.:iutats de Saragossa i València, encapçalada pel conseller de Barcelona Ramon DespIà l el comte Roger Bernat l de Pallars (Junta de Molins de
Rei, J4.TR). Aquella primera topada del nou monarca amb
les elits del pa is aconseguí forçar-lo a acceptar les formes del
constitucionalisme català i, a un nivell més concret, a retormar en profunditat la seva Casa, eliminant-ne l'excés de personatges castellans en posicions d'influència.
Mentrestant, la Diputació -governada per aquelles
elits- continuava el procés de reestmchlraci6 definit a la
Cort del 1413. Amb el nom - o sense- d'Andreu Bertran i
dels altres diputats i oïdors d'aquest trienni, el <.:artulari que
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recull les ordinacions successives reguladores del funcionamelIt de la Diputació, conegut com a Llibre dels quatre senyals, inclou, a continuació dels capítols de la reforma del
T413, uns altres sobre l'arrendament de la recaptació dels diversos drets del Ceneral. Aquests capítols, fnlit de la reforma del 14T3, serviren de model per als futurs arrendaments
de la recaptació i gestió d'aquests drets, i per aquesta raó foren curosament recollits en el cartulari de la institució. En
primer lloc, es copiaren els capítols referents als drets sobre
la venda de joies (perles i pedres encastades, fil d'or i simi-
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brs) i alLres productes preciosos que, tal corn s'hi especifica,
eren «tot drap d'or e d'argent o de sedam, axí brocats d'or o
d'argent com altres, e velluts, xamellots, taHatal'lS e sel'ldats
O vels de Romania, teles de València o d'Almaria o de Castella o dOlllesquins o peces de draps de seda o listades de seda». El venedor de tots aquests productes estava obligat a pagar un SOL! per cada lliura del seu valor a les anples de la
Diputació, però només si eren per a vestir o si es volien uti-

litzar «en qua lsevol arnès o obra», amb l'única excepció que
f(¡ssin «per arreu de cap de dona o de donzella o de trescoll». Més en general, en quedaven exceptuats els que eren
destinats al comerç. En tot cas, però, s'estipulava que Hns i
tot aquests havien de ser declarats. Per tal d'evitar el frau en
el comerç, s'ohligava els comerci;mts a declarar, sempre que
els compradors o arrendadors dels drets els ho requerissin,
tot el que tenien en venda, sota pena de 200 sous de multa
si s'hi negaven i la confiscació del que haguessin ocultat.
Complementàriament, es llevava als arrendadors dels drets
tot poder de suspendre aCl'lestes represàlies, sota pena de
l 000 sous. igualment, s'estipulaven altres mesures cOntra
les infraccions en les quals poguessin incórrer els arrendadors O els recaptadors de les generalitats. També es parava
atenció a la cplalitat dels productes, tot fixant una mu!ta de
200 sous i la con1i.scació de les mercaderies en l'elaboració
de les quals hi hagués frau. Gs mateixos capitols exceptuaven del pagament dels drets totes les mercaderies destinades a la cort pontHlcia, sempre que així ho juressin els seus
representants comercials. Aquesta mesura aplicava una disposició de la Cort de Barcelona del 1413.
ns arrendadors dels drets havien de LCr efectiu el preu de
venda als mateixos diputats o bé dipositar-lo a la Taula dc
Canvi de la ciutat de Barcelona que aquests els indiquessin,
i això en tres terminis, o terces, i amh les fiances adequades.
Igualment, havien de facilitar una declaració dels se us béns,
per si de cas els havien de ser conHscats, per impagaments,
dcrIlores o altres causes.
Els diputats es reservaven el dret de dilucidar els dubtes
que sorgissirl ell l'apli cació d'aquests ca pítols, i es comprometien a no imposar ni perrnetre que s'imposés per les
corts «cap altre vetigal novell a Catalunya sobre les coses on
ha genera litats» durant el termini de vigència de cada arrendament.
l<'inalrncnt, si els arrendadors no compliel'l en els paga·
ments, els diputats es reservaven la facultat de fer recaptar
els drets per part d'altres persones, però es comprometien a
indemnitzar els primers en cas que les generalitats resultessin anul.lades per guerres, mOltalitats, sequeres, avalots o
altres causes majors.
Tot seguit d'aq Llests capítols dedicats als drets de les
joies, el Llibre dels ql.j.atre senyals en registra dues sèries més
referides a les altres genera litats: les de la bolla de plom i el
segell de cera, respectivament. Atluestes generalitats grava·
ven els teixits fabricats al país o a l'estranger destinats tant a
la venda a l'engròs (bolla de plom) corn a la menuda (segell
de cera). 1:::1s capitols rc1erits LI aquests drets s'expressen en
termes molt similars als que acaben de detallar-se. En
aquests dos casos, però, el 110m del s diputats i oïdors del
trienni 14I6-I9 és absent de la redacció, d'altra banda indatada. Tanmateix, la proximitat amb els capítols de les joies i
la seva inclusi ó en el caltulari permeten suposar que es dictaren conjuntament.

SALVADOR CABRE 1 LLOrlET

Joan Desgarrigues
eo M A NA DOR

DEL MASDÉU

(Segles XIV - XV)

El :~1 de juliol de 11.19 juraren ~ls drr~cs ~ls s~güents diputats i oïdors:

Diputat eclesiàstic: Joan Desgarrigues, corn.mador del Masdéu
DipU/.at. mili.tar. Calceran de Santmenat, cavaller
Diru.wt. reial: Llorenç Rodon, hurgès de Perpinyà
Oïdor

f~f;lf:s iàsLic:

Nards ESLruç, a t'diac.a major de Tarragona

El;¿ d'agost de 11.19 jUr;l

r~l drr~c ~l

Oïdor milit(u': Guilkrn

dl~

segi:Lenl oïdor:

Masdovdles

lil G d'agost de 1419 arrib:l a Barcclona ci segül'I1t oïdor:

Oïdor rei.al: Joan Desbosc, ciutadà de Lleida

Els ambaixadors informaren el Parlament de la
es notícies sobre Joan Desgarrigues són ben
minses. Se sap que havia professat enl'orüe de
situació real de l'illa i apaivagaren els ànims, però,
l'Hospital, i que hi havia assolit un cert relleu, fins
quan el 28 de juny de 1412 Ferran d'Antequera
a esdevenir comanador del Masdéu, la casa mare
f(JU escollit nou rei d'Aragó, la situació canvià. El
del comtat de Rossell<>. L'any 1312, aquesta antiga
monarca estava investit de més autoritat i a l'octu·
comanda templera, arran de la dissolució de l'orbre nomenà una comissió de (luatre viceregents
per a Sicília: Romeu de Corbera, mestre de Monde, passà a l' Hospital i s'integrà en el Gran Priorat
Mt>c!;¡llú(O;¡lilt, I~il ll-'r i;l
de Catalunya.
tesa, Pedro Alonso de escalante, Bonanat Pere i
gòtica del PaJau dc Ja
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La mort de Martí l'Humà, el 3I de maig de
Llorenç Rodon. La comissió pacificà l'illa, pren·
1410, sense hereus legítims fou l'inici d'un intergué possessió dels castells en nom del rei i reorregne durant el qual Catalunya aconseguí manganitzà l'administració i la tresoreria. Abans, l'T
tenir la unitat institucional, però Aragó i València s'esde setembre, havien tornat a Barcelona Joan Desgarrigues,
cindiren en bàndols. El Parlament d'Alcanyís, recollint la
Bernat de Fortià i Berenguer de Llorac; l'abat de Santes
proposta del papa Luna, propugnà el compromís de Casp,
Creus havia mort en el decurs de l'estada.
que es decantà en justícia per un dels pretendents a la CoL'any 1413, mentre se celebraven les primeres corts del
rona: Ferran d'Antequera.
nou regnat a Barcelona, Jaume d'Urgell, que havia estat un
dels pretendents a la Corona, es revoltà. La conjuntura va
En aquest ambient d'inestabilitat perillava el domini sobre
les illes de Sicília (que vivia els conflictes entre la reina vídua,
empènyer els estaments a agrupar-se entorn del monarca,
Blanca i de Navarra, i Bernat de Cabrera, comte de Mòdica) i
representant de la legalitat, però, d'altra banda, obligà Fersobretot Sardenya (on la revolta era atiada per Guillem Tii de
ran a acceptar les reivindicacions que li [oren presentades i
Narbona). Així doncs, el Parlament, a requesta del papa i del
consolidar el règim pactista. Així nasqué la Reial Audiència,
rei de Navarra, decidí enviar una ambaixada a Sicília el 9 de
i la Diputació del General de Catalunya es transformà d'orgener de 141I. La decisió aixecà susceptibilitats i no pogué
ganisme financer en institució encarregada de controlar la
matelialitzar-se fins al final de l'any. El 23 d'octubre, Joan
monarquia. Vençut i capturat Jaume d'Urgell després del
Desganigues, un dels ambaixadors, arribà a llarcelona i el 15
setge de Balaguer, en la COlt de TOltosa-Montblanc (1413. 14)
de novembre, juntament amb Bernat Dalmau (abat de Sanel rei intentà recuperar el control, i en alluesta línia, s'indisposà arnh els estaments que en part l'havien portat al poder
tes Creus), Bernat de FOltià, Ramon Berenguer de Uorac,
Guillem Oliver i Guillem Gavella, es feu novament a la mar.
(el partit de la lliga) a causa de la qüestió del vectigal.
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febrer. A 'l'orlosa, la comissió dels greuges proposà tretze
constitucions (que resumien allò que els braços volien com
a expressió de la seva teoria pactista i interessos particulars),
però s'arribà a un punt mort i a una ruptura momentània.
La Cort se suspengué, i el 10 de rnaig el rei s'ernh<ln;à <11
port dels Alfacs amb vin l-i-lres galeres i cinquanta veles. El
seu primer destí fou Sardenya, on vencé els rebels i arribà a
un acord dc11niliu amb Guillem III de Narbona. Després
passà a l'illa de Còrsega i posà setge a Bonifaci, miranl de
perjudicar els interessos de Gèllova. Però quan la reina Joana de Nàpols el reclamà per fer front a les apetències de lluís TTT d'Anjou (que havia estat reconegut hereu del regne pel
papa M<lrtí V i que comptava amb el suport dels Sforza i de
Gènova), s'afanyà a respondre. Al juliol del 1421 Alfons el
Magnànim arribà a Nàpols i fou reconegut hereu i lloctinent
general del regne. A partir d'aquest moment, Nàpols [ou la
seva prioritat.
La situació, però, no li era gaire falaguera i necessità l'ajut
financer dels c<ltalans. T.a rei na Maria tornà a convocar Cort
a 'l'orlosa el I42I, que es continuà <11 C<lpítol de la seu de
Barcelona des del 23 de juny. Emparats en les dificultats del
monarca, els pactistes aconseguiren imposar, sota la direcció del Braç: Eclesiàstic, els punts mínims del seu programa,
rebutjat en les corts dels anys 1414, 1415 i 1419. En concret
es refermà el drel dels calalans a detenir exclusivament els
oficis anomenats de jurisdicció, es declarà la primacia absoluta dels Usatges de Barcelona, les Constituçions i els Capítols de cort i s'encomanà a la Dipulació del General la
custòdia i defensa de l'estmc.:tura ÇQn stituci on aI davant qualsevol extrallmÍlació relal (punl de partença que conduí a la
famosa Constitució de l'Observança del I48I). Les contrapartides es poden resseguir fàcilment: elS d'octubre la reina
i els diputats eren presents en l'acte de posar les estepes a
deu galeres a les Drassanes, i a vuit naus a la platja de Bdrcelona; elS de febrer de I422 es començaren a obrar per manament dels diputats quatre galeres grans, i el 2 2 d'abril es
donaren poders als diputals per a manllevar 350 000 florins
per raó de l'armada.
El 3I de juliol de 1422 s'escolliren nous diputdts i oïdors
de comptes i Joan Desgarrigues lornà a la seva comanda. De
fet, durant el seu mandat no havia descurat els assumptes
de l'orde i havia fet hecli.i.ents viatges a l'Pspluga de Francolí per assisLlr a les assemblees convocades pel prior de Catalunya. No se'n torna a tenir no lícia nns el 4 de maig de
J426, data en cluè apareix com a capità de dues naus armades que surten cle la platja de Barcelona am h destí a l'illa de
Rodes, el bastió més oriental de la cristiandali seu del convenl de l' Hospital, que d'ençà del 13Ro havid esdevin gut un
punt clau per als catalans arran de la decadència de Bizanci,
la pèrdua de Tebes i Atenes o la millora de la posició genovesa a Xipre. Comerciants i han quers del Principat en feren
el centre de les seves activitats a Orient i tamhé s'hi despl<l çaren molts frares calalans.
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E12 d'abril de I4I6 mori el rei Ferran 1. El seu 1lll i hereu,
Alfons el Magnànim, convocà corts a Sant Cugat el 2I de
març de 141 9, enmig d'un clima tens. A partir del seu nomenamenl com a dipulals, Joan Desgarrigues i Llorenç Rodon - diputats eclesiàstic i reial, respectivamenl-, ambdós
del Rosselló i implicats en certa manera en la qüestió siciliana, feren continuats viatges a la Cort. Alguns cops, tal
com s'indica en els dielaris, per lraclar de lemes propis del
General, com el 7 d'agost (reformes en el funcionament de
la Diputació), però alLres vegades degué ser per motius rnés
genera ls.
El 20 d'octubre el rei Alfom; arrihà a un acord amb el
Braç Eclesiàstic respecle a la percepció de drets de coronatge, maridatge i guerra als vassalls de l'església, i el I9 de
desembre es publicaren tres Capítols de cort prohibint que
els estrangers poguessin ohtenir digllitats i heneficis eclesiàstics a Catalunya . .El Magnànim lambé consentí que s'ohrís inquisició sobre aquells oficials que haguessin delinquil conlra les Constitucions i aprovà el nomenament d'una
comissió per a resoldre els greuges que tenia el país de lostemps. Arran d'<lcluestes concessions, la Cort avançà un donaliu de 60 000 florins per a l'empresa mediterrània. El di
de gener de I420 Joan Desgarrigues, acompanyal de Pere
Ventosa, anà a Tortosa (on s'havia prorrogat la Cort) a dur al
rnonarc<I 40 000 florins, i la resta se li trameteren el 2I de
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Dalmau de Cartellà
ABAT DE SAN T A MAHIA DE RTPOLL

(Cartellà?, Gironès segle XIV - Ripoll? , 1439)

El dia

2:1.

de juliol de

1.1-22 ror~n nom~natR ~lR

Diputat t:clesiàstic;; Dalmau

dt~

Cartdlà , ;:¡h;:¡1

Regüents diputats i oïdors;
d~

Sanla Maria de Ripoll

Oipu/.a/. m.ilit.ar: Ramon 1 de Sagarriga de Palou i de Pau , cavaller, senyor

d(~ C:r~ix~ll ,

PonlóR i I:lorrassà

Diputat reial: Joan Ros , ciutadà de Barcc!oTl,l
()i:dor

Oïdor militar:

Jorr~

eclesiàstic: Francesc Desplà, canonge i ardiaca major de 1,1 seu dc' Vic

de Sentmenat, don z~ll de la Rotsvegueria del Vallès, senyor de Sant Fosl dt · C:;:¡mrs~nl.~ll~s

Oïdor rdal: Marti Cavella, hurgèR

~lecte

d~ P~rpinyà

sa comunitat henedictina. El momenl era
molt ditIcil per a Ripoll, perquè a les disputes illternes arran del Cisma s'afegia la
nissagues més destacades de la petita noindependització
d'una de les seves prinblesa de la regiú de Girona, oriünda del
Y;.SCllt
rt'iid,
;lf(lll~
tiJ
castell de Carlellà (a l'actual municipi de
cipals possessions, el priorat de Montde sant Sever. segle XV
serrat, que, en mans de Marc de Vilalba
Sant Gregori). Dalmau de Cniellà tilU un
]101'0: R.M.
(diputat eclesiàstic durant els lriennis
dels fills de Pere Gakercm 11 de Cartellà,
senyor de la haronia de Granollers de Rocacorba i de [al- 1413-16 i T434-:17), havia esdevingut una abadia autònoma
per decret de Benel XUl (1409) . Dalmau intentà de re111l1l gons, Caslelló, Joanetes (fins el 1363) i mas Collell, que féu
testament l'any 1404, i de Blanca Despou, senyora de la ba- ciar I al·legant la seva dèbil salut, però els monjos no ho adronia de Roca corha i de la Sala de Sanl MarlÍ. t:ls béns pameteren, i el papa Tuna confIrmà tot seguit l'elecció. Al
terns foren herelals pel fill primogènit d'aquest matrimoni,
capdavant de la prestigiosa abadia ripollesa, Caltellà conPere Ga Iceran llT de Cartellà, pare del canonge de Girona
centrà els seus esforços a afrontar la sihlació d'estancament
Roger de Cartellà, oïdor de comples de la Diputació durant que pati<L Rl desgovern del període anterior havia afluixat
els vincles feudals no únicament amb Montserrat, sinó tam ellrienni 1434-37. Els béns materns passaren a 11n altre fl1l,
bé amb els dominis més pròxims. Aconseguí de Ferran
probablement menor que Dalmau, tamhé anomenat Roger
de Caltellà , que fou igualmenl oïdor del General. però pel d'Antequera i d'Alfons el Magnànim la con11rmació dels
privilegis antics del rnonestir, i imposà els seus drets jurisBraç Militar, els triennis 1431-34 i 1449-52. Dalmau, com era
habitual en els 1111s secundogènits de les famílies nohles, diccionals a Olot (1413) l a la mateixa vila de Ripoll (1415).
D'altra banda, la seva empenta no pogué impedir la tendènfou destinat a la carrera eclesiàstica, i ingressà de ben jove
cia al fraccionament creixent del palrimoni monàstic, amb
en un monestir. En el seu cas LOll, moll probablement, el de
Sanla Maria d'Amer, pròxim al seu lloc de naixença i als do- una autonomia cada vegada més marcada de les antigues
minis familiars , al govern del qual accedí, com a abat. l'any pabordies (Pa lau d'Osona, Age de Cerdanya, Berga) lla repartici{¡ dels béns enlre els càrrecs monàstics (cambrer, in 1403. Al petil monestir d'Amer romangué pocs anys, perquè el 1409 fou promogut a l'abadiat d'un dels grans ceno- 1Crmer, cellcrer), els quals s'instal·laren en cases annexes al
bis catalans, Sant Cugat del Vallès. Però el Seu pas pel mo- vell edifici monacal i hi vivien més corn a canonges que com
nestir santcugatenc tòu encara més fugac,:, perquè el darrer a monjos.
dia d'oclubre de 1410 el capítol dels monjos del monestir de
Però, sens duble, el problema més punyent al qual va
Sanla Maria de Ripoll l'elegí abat d'aquella encara prestigio- haver de fer front durant el seu abadiat fou la ruïna del maeclesiàstic
per al trienE.1nidiputat
1422-25 era membre d' una de les
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teix edifici monàstic, esdevinguda arran del terratrèmol del
1428. El sisme féu caure l'antiga volta romànica de la nau
central de la basílica, una part del claustre i un dels campanars de la façana, i afectà més o menys seriosament diverses
cases monacals i de la vila. Entre les ruïnes aparegué un tresor amagat amb gran quantitat de florins d'or, troballa que
fou atribuïda llegendàriament a un miracle de la Mare de
Déu i que permeté començar a afrontar les obres de reconstrucció, que absorbiren Dalmau de Cartellà durant la resta
del seu govern. Al tresor miraculós s'afegí, segurament de
forma més efectiva, la coUaboració econòmica dels dominis
jurisdiccionals, entre els quals hi havia l'abadia de Montserrat (que no aconseguí la independència definitiva de Ripoll fins el 1431), la qual hi aportà 2000 florins d'or. Tot i les
tensions entre ambdues cases, l'abat montserratí donà
generosament 500 florins suplementaris dels seus propis
béns per a les obres de reconstrucció (1430).
Amb el suport de la comunitat, i malgrat la poc falaguera
situació de la hisenda de l'abadia, llavors només amb 22
monjos, Cartellà féu reedificar l'església amb noves voltes
gòtiques, d'acord amb el gust del seu temps (destruïdes el
1835). Tal com era costum, les claus de volta ostentaven les
armes familiars del constructor, Dalmau de Cartellà (de gules, tres cartells d'argent en dos i un, amb la llegenda total,
en lletres d'atzur: Ave Maria - Gratia plena - Dominus tecum), però en reconeixement per la generosa coHaboració
de Montserrat i el seu abat, alternaven amb les d'aquest
darrer, Marc de Vilalba.
A banda de la gestió al capdavant de la Diputació durant
el trienni 1422-25, Cartellà representà el cenobi ripollès a
les Corts Catalanes i als parlaments convocats durant el seu
abadiat. L'amor de Dalmau de Cartellà per la cultura i els
llibres és palès ja durant el període d'Amer (el 1408, en una
missió a Gènova, copià personalment alguns llibres). Reuní una selecta biblioteca, que llegà al monestir de Ripoll
quan morí , el primer de desembre de 1439. Fins a la destrucció del monestir (1835), el seu sepulcre es conservava al
costat de les escales que comunicaven la basílica amb el
claustre.
Ramon I de Sagarriga de Palou i de Pau fou el diputat
militar del trienni. Aquest cavaller empordanès era fill primogènit de Francesc I de Sagarriga i de Vilarig, que havia
estat governador del regne de Mallorca i adquirí del rei els
llocs de Pontós (1381), Creixell i Borrassà (1392), i de Clara
de Pau, membre d'un altre llinatge nobiliari empordanès.
Mentre el seu germà Pere emprenia amb gran èxit la carrera eclesiàstica (fou bisbe de Ueida i arquebisbe de Tarragona, amb un paper molt destacat durant l'Interregne, compromissari a Casp pel Principat i canceller de Ferran I), ell
heretà els béns paterns (els llocs esmentats i el castell de la
Garriga, al terme de Roses, d'on era originari el llinatge,
pròxim als Fortià) i materns (Palau-saverdera). Seguint les
traces del seu pare, Ramon entrà al servei del monarca, i el

1387 l'almirall Gilabert de Cruïlles i de Mallorca, governador
dels comtats de Rosselló i Cerdanya, el nomenà el seu vicegovernador. Com a tal féu front a la invasió del comte d'Armanyac (1388). Ja mort Cruïlles, el rei Martí el nomenà
governador d'aquells comtats pirinencs (1397), on fou igualment castlà dels castells d'Òpol i Corbera. Durant l'Interregne hagué de defensar novament la Catalunya del Nord
contra les incursions de tropes franceses, ara amb la intenció de coaccionar l'elecció reial a Casp a favor del candidat
angeví (14II-I2). Entre altres accions de la seva governació,
suprimí la tafureria de Perpinyà l'any 1417. Ramon de Sagarriga dimití el càrrec de governador el 1420, en desacord
amb les ordres del rei de coaccionar les viles del Rosselló
que s'havien negat a pagar el maridatge que Alfons el Magnànim pretengué imposar pel casament de la seva filla Maria amb Joan II de Castella i que era una imposició extraordinària limitada a les persones reials. Conseller de Martí
l'Humà i camarlenc de la reina Violant de Bar, vídua de Joan I (1401), passà a Sardenya amb l'expedició que des de Catalunya havia d'engrossir les forces que Martí el Jove hi encapçalava, i que foren protagonistes de la batalla de Sanluri
(1409). Prengué part, com a membre destacat del Braç Militar, en les Corts Catalanes del 14°5-06 i 1422. L'any 14II
hagué de fer front a un greu conflicte, quan el seu cosí Joan
de Vilamarí s'emparà per la força del castell de Palau-saverdera (que Ramon havia heretat de la seva mare). Les grans
desavinences familiars que aquest fet comportà, i que el seu
germà Pere intentà de moderar, desembocaren en una alteració de la pau pública que motivà la intervenció violenta del
«procurador dels castells e llochs que· 1 General de Cathalunya posseeix en el comtat d'Empúries» (aquells llocs empordanesos, com Roses, Cadaqués, Uançà i altres, eren feus
de la Generalitat), Pere de Santcliment, contra Vila marí. Ramon de Sagarrigà es casà amb la seva cosina germana, Bartomeu a de Sagarriga i de Vilarig, amb la qual tingué tres filles: Bartomeua, maridada amb Roger Alemany de Bellpuig,
senyor de Bellpuig, Tortellà, Biure i Sales de Uierca, a la
descendència del qual aportà el gros del patrimoni familiar
en canvi d'imposar-los el cognom i les armes dels Sagarriga;
Clara, que fou dotada amb el castell de la Garriga en el seu
matrimoni amb Ramon de Perellós (fill menor de l'homònim que fou diputat militar durant el trienni 1416-19), senyor d'Algerri i successor de Ramon de Sagarriga al capdavant de la governació dels comtats de Rosselló i Cerdanya, i
Elionor, esposa de Guillem de So, vescomte d'Évol. Ramon
féu testament l'any 1430.
El ciutadà de Barcelona Joan Ros, que ja havia estat diputat pel Braç Reial durant el trienni 1413-16 (vegeu les dades
biogràfiques), tornà a representar el seu Braç entre els diputats del trienni 1422-25.
L'oïdor representant del Braç Eclesiàstic fou Francesc
Desplà, canonge i ardiaca major de la seu de Vic. Francesc
era membre d'una família originària d'Alella (Maresme),
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Els Samasó i els Cartellà al segle XV
Pere Samasó
donzell de Girona

Guillem Samasó
abat de Sant Feliu de Guíxols
139 2-14°8
abat de Cuixà 1408-19

Dalmau Samasó
donzell de Banyoles

Dalmau

Bernat Guillem

(m. d 1460)
donzell de Banyoles
OBM 1443

(m.1456 )
prepòsit Sant Joan 1421
canonge de Tarragona 1437
OBE 1437
abat d'Àger 1442
DBE 1452
abat de Sant Joan 1454

Segimona
(casada -1402)

Pere Galceran (11) de Cartellà
(m. -1404)
baró de Granollers de Rocacorba
senyor de Falgons

Roger

Dalmau

(m. 1450)
donzell de Girona
baró de Rocacorba
OBM 1431 i 1449

(m.1439)
abat d'Amer 1403
abat de Sant Cugat 1409
abat de Ripoll 1410
DBE 1422

Constança
baronessa
de Rocacorba

Marc de Montagut
donzell d'Olot
OBM 1450

Blanca Despou
baronessa de Rocacorba

Pere Galceran (III)
baró de Granollers
de Rocacorba
senyor de Falgons

Galceran
donzell de Girona
baró de Granollers i de Rocacorba
senyor de Falgons

Constança Sarriera

Roger
(m. 1467)
canonge de Girona
OBE 1434

Pere Galceran (IV)
(m.- 15 23)
donzell de Girona
baró de Granollers de Rocacorba
i de Rocacorba
senyor de Falgons

Simó
(m . a 14 6 2)
donzell de Banyoles

Bertran
(m.1458)
abat de Ripoll 1440
DBE 1449

Bernat
(m . d 1469)
cavaller

I
Jaume
(m.14 9 6)
donzell de Girona
castlà de Querol

AUTOR:

Jaume
(m. d 1473)
canonge de Mallorca,
Girona i Barcelona
sagristà major
de la seu de Girona

LI . C1f\lentes i Comamala

amb branques tant a l'estament militar com entre la burgesia, que ocupà destacats llocs al govern municipal de Barcelona i a la Diputació, a l'Església i al servei reial. Fou fill de
Ramon Desplà, senyor de la Casa d'Alella i de la Torre de
Sant Gervasi i ciutadà de Barcelona, i de Felipona Cavaller.
El seu germà Ramon (m_ 1443) i el seu probable cosí Joan
(m_ a 1441) encapçalaven les branques burgesa i militar de la
família_ Francesc assistí, com a procurador de Domènec
Ram, bisbe de Lleida i després arquebisbe de Tarragona (diputat eclesiàstic durant el trienni 1428-31), a diverses reunions de les Corts Catalanes entre el I4I6 i el I438.
Jofre I de Sentmenat, senyor de Sant Fost de Campsentelles, fou elegit oïdor de comptes del Braç Militar. Mem-

Guillem de Montpalau
òlim Samasó
(m. d 1472)
donzell de Banyoles
OBM 1458

I

Aldonça de Montpalau
baronessa de Montpalau
senyora d'Argelaguer
i Montagut
(casada 1443)

I

Montpalau
DBE: diputat del Braç Eclesiàstic
OBE: oïdor del Braç Eclesiàstic
OBM: oïdor del Braç Militar

bre d'una branca menor dels Sentmenat, fou fill de Ramon
de Sentmenat, senyor de Sant Fost (m. - 1404), i d'Antònia
d' Horta. Es casà amb Constança de Vilafranca, amb la qual
tingué un fill homònim. Mort ja el seu pare, aquest Jofre II
de Sentmenat adquirí el castell cartoixa de Vallparadís
(Terrassa) a l'hospital de la Santa Creu de Barcelona i a l'orde del Carme (I432), i alhora vengué Sant Fost a la cartoixa
de Montalegre. La possessió de Vallparadís enfrontà aquesta branca dels Sentmenat amb els Muntanyans, castlans del
castell palau de Terrassa, en contínues bandositats, durant
les quals Jofre II trobà la mort (I456) en esclatar-li una espingarda que disparava des del casal fortificat contra els
seus enemics.
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Finalment, fou oïdor de comptes en representació del
Braç Reial Martí Gavella, burgès honrat de la vila de Perpinyà, fill del Guillem Gavella, igualment burgès honrat de
Perpinyà, que havia estat síndic de la vila a les Corts Catalanes del 1414.
LA VOLUBLE
REINA NAPOLITANA
l LES 'DRAPADES'

Un cop pacificada definitivament Sardenya (1420), i durant
un infructuós intent de conquerir Còrsega (setge de Bonifacio, 1420-21), Alfons el Magnànim rebé una ambaixada de la
reina Joana 11 de Nàpols per la qual sol·licitava el seu ajut
contra les faccions que li discutien el poder al regne, encapçalades pels seus favorits i amants. Si anys abans la reina
napolitana ja intentà aconseguir l'ajuda catalanoaragonesa
per la via matrimonial (tractes de matrimoni amb l'infant
Joan, germà d'Alfons, 1414), ara intentà la via maternal: proposava, en canvi de l'ajut, adoptar el Magnànim com a fill i
hereu, tot proclamant-lo duc de Calàbria. Alfons acceptà
i, una vegada clos el pacte (agost del 1420), entrà a Nàpols
(1421) i vencé els seus rivals. Però, després d'haver-ne rebut
el servei, la reina, espantada de la posició que havien pres
Alfons i els catalans al regne, s'uní als seus antics enemics,
que, després d'una lluita sagnant pels carrers de la ciutat,
forçaren el rei a refugiar-se a les fortaleses del port de Nàpols, el Castel dell'Ovo i el Castel Nuovo (juny del 1423).
Des dels regnes ibèrics de la Corona d'Aragó i des de Sicília es trameteren al monarca gran quantitat de reforços en
homes i diners per a l'èxit d'una empresa que combinava
els interessos dinàstics i els mercantils, almenys per a una
part de la burgesia. Així. per l'octubre del 1422 salpà de
Barcelona un estol de galeres comandat per l'infant Pere,
germà del rei, i finançat per les institucions catalanes. Els
Dietaris de la Generalitat recullen com poc abans «assejaren
XVI bombardes de coure al speró de Sent Daniel e romperen-se'n V» -testimoni de la puixança de l'artilleria en la
guerra-, destinades molt probablement a l'armament d'aquest estol. Al novembre, una delegació de les Corts i de la
Diputació catalanes, presidida per Dalmau de Mur, arquebisbe de Tarragona, portà a Nàpols una ajuda de 70 000 florins d'or, i l'oferta d'una nova i molt més potent armada.
Aquest estol fou tramès a Nàpols a la primavera del 1423,
amb una nova delegació de les institucions del Principat a
bord amb el propòsit declarat de repatriar el rei. Aquesta armada, integrada per 20 galeres i 8 naus finançades igualment per la Diputació, i comandada per Joan Ramon Folc l,
comte de Cardona i almirall d'Aragó (conegut, a causa del
seu físic , amb els renoms de Cap de Sant Joan Baptista,
el Gambacoberta i el comte Camacurt), fou providencial per
a Alfons, perquè li permeté sortir dels castells del port de
Nàpols i, sobretot, prendre venjança. Tan bon punt les gale-
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res arribaren a Nàpols, «prengueren la dita ciutat per assalt,
e aquella corragueren e mate ren a sacomano e la cremaren», forçant bona part de la població a fugir i arrossegant
dones i nenes fins als vaixells (n-VI-1423).
Quan la notícia de la presa i el saqueig de Nàpols arribà a
Barcelona, fou celebrat un tedèum solemne a la catedral
(presidit per Andreu Bertran, llavors bisbe de Girona, diputat eclesiàstic durant el trienni 1416-19) seguit d'una processó d'acció de gràcies fins a Santa Maria del Mar, encapçalada per la reina Maria i altres autoritats, «per retra gràcies
a Nostre Senyor Déu de la victòria que nostro senyor lo rey
Alfonç obtench en la ciutat de Nàpols» (n-VII-1423) .
Però la «destrucció o barreig fet de Nàpols per lo senyor
rey ab lo hostoll de Cathalunya», tal com es complauen a dir
els Dietaris del General. només assegurà momentàniament
la posició d'Alfons, que s'enfrontava a massa enemics alhora. La reina Joana aconseguí fugir, revocà l'adopció del Magnànim (14-IX-1423) i, amb el suport del papa Martí V, adoptà Lluís d'Anjou, comte de Provença, antic pretendent a la
Corona d'Aragó, al qual ja havia reconegut com a hereu
abans que ho fos Alfons. El Magnànim concentrà els esforços a aconseguir el suport de Florència, recelosa amb la puixança milanesa, i a neutralitzar l'actitud del papa, el qual fou
amenaçat amb un renovat suport a Benet XIII (mort al seu
refugi de Peníscola el 3o-V-1423) o al seu successor, i amb
altres contundents disposicions.
La crítica situació, i també la insistència amb què era
reclamat des dels seus regnes ibèrics -des d'on fins i tot
li recordaven que descurava les seves obligacions matrimonials-, l'ajuda financera i militar dels quals necessitava mobilitzar, decidí Alfons a marxar de Nàpols i tornar a Catalunya. Abans de partir, va voler assegurar el control de la
badia napolitana amb la conquesta de l'illa d'Ischia (22-VIII1423) amb la qual completava el domini que ja es tenia de la
costa (Capri, Sorrento, Gaeta). Però el mateix dia que s'allunyava mar enllà amb l'armada (15-X-1423), Alfons pogué
veure com les forces fidels a la reina Joana obligaven les del
seu germà i lloctinent, l'infant Pere, a retirar-se novament
de la capital i refugiar-se dins dels castells del port.
Durant el viatge de tornada, l'estol reial s'adreçà a una
confiada Marsella, capital de Lluís d'Anjou, n'expugnà el
port, i després calà foc a la ciutat i la saquejà a plaer durant
dos dies (18j20-Xl-1423). Aquesta vegada Alfons ordenà que
les dones fossin respectades, però s'endugué com a trofeus,
a més d'un gran botí, dos dels més valorats símbols de la
ciutat: les cadenes que tancaven el port i les relíquies de sant
Lluís, bisbe de Tolosa, més tard cedides a la catedral de València, on encara avui poden contemplar-se.
A Barcelona, un nou tedèum a la catedral i lluminàries
als campanars i a la ciutat celebraren la notícia. Quan el rei
hi arribà (9-XII-1423), les autoritats municipals li havien
preparat una solemne entrada triomfal que, tot i l'hora nocturna, recorregué els carrers estrets ricament engalanats des
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de la Ribera 11ns a la catedral i, f1na lment, el Palau Reial
Major. Tant el desembarcament del monarca com la mateixa corrua foren acompanyats per diversos entremesos
(retaules teatrals preparats pels gremis per a les grans celeoracions reials i urbanes), que representaven aJ.legòricament el triomf del mon¡¡rç¡¡ (RI parudú i L'inJèrn, amb sant
Miquel vencent el dimoni, El basilisc, l.:.'l.fènix i L'àliga). Incorporats a la processó del Corpus per a remarcar·ne la solemnitat, els entremesos tingueren ja un paper notable en
l¡¡ presidida a Barcelona pel mateix Alfons l'any T424, i ;.¡ la
primeria d'agost d'aquell any acompanyaren igualment la
«taula de junyir» que el rei tingué «en la pla<;a del Born»,
durant l¡¡ clu;.¡l ,<lo senyor rey deli urà deu aventures e féu
vint-e·una carrera».
La fastuositat de la recepció i de la seva estada a la ciutat,
tanmateix, no ocultava la submissi6 del rei als dictats de
les institucions de la terra. Immediatament, Alfons posà en
marxà la seva capacitat de maniohra, tant a l'interior com a
l'exterior, al servei d'un únic objectiu: tornar a Nàpols i conquerir el regne. La coHaboració del p;.¡ís, en particular la del
Principat, només er¡¡ possible am h el sacri11ci de l'autoritat
reial davant les institucions catalanes i els estaments i els
cl¡¡ns que les controlaven. La concessió de fons per ¡¡ un;.¡
nova armada, efectiva tant a Aragó i V¡¡lp.ncia - aquí amb la
contrapartida dels trofeus marsellesos- com a Catalunya,
permeté trametre 24 galeres, ara comandades per frederic
de Luna, el bord de Martí el Jove, als qui resistien als caps
de pont de la costa napolitana (21-Vl-1424), i que, tot i veu re's progressivament reduIls a la capital, amb les altres ajudes que reberen aconseguiren resistir f1ns a la tornada d'Alfons el I432, un cop l'intervencionisme a Castella quedà
saldat amb un fr¡¡càs deflnitiu.
Més enllà d'aquests compromisos financers i militars en
els quals la Diputació va implicar-se durant el trienni 142225, les Ordinacions fetes e ordenades sobre les drapades qu.e·s
fan en lo Principat de CMhahmya constitueixen una contribuci6 important de la institució a la promoció de la riquesa
del país, en aCluest cas pel qLle fa al comerç dels teixits. Les
Corts Catalanes celebrades al Capítol de la seu de Rarcelcma
l'any I422 sota presidència de la reina Maria com a lloctinent del rei Alfons decidiren encomanar als diputats i oïdors de l¡¡ Generalitat la promulgació d'unes ordinacions
¡¡dreçades a garantir la qualitat (<<bonesa e f1nesa») dels
draps de llana elaborats al Principat i evitar-hi els fraus. BIs
dirigents de la Generalitat efectuaren una ronda de consultes entre els o1lcis i els individus implicats (teixidors, parai.
res i tintorers, mercaders, etc.), tant de Barcelona com d'altres llocs de Catalunya, abans de la publicació d'aquestes
ordinacions amb valor d'acte de cort (R.Vm-1424). El seu
text inclou diversos capítols reguladors del procés d'elaboració de les llanes, l'ordiment de la 1llassa, la preparació de
l¡¡ ll¡¡n;.¡, el teixit i el tint dels draps . Aquestes ordinacions foren complementades amb algunes puntu¡¡ litzacions dicta-

Nuit:s mostrant clrap~ rÍLilInCüt blodats,
Rf. taulf. df. s,mt Jordi
¡"OIO: N.. M.

des (l2-Xll-1424) a instància d'alguns mercaders, oficis i
ciutats pels dubtes sorgits arran de l¡¡ sev;.¡ aplicació.
A banda de la promoci6 del comerç intern, la Diputació
p¡¡rticip;.¡v;.¡ tamhé del comerç maritim de llarga distància
amh galeres mercants pròpies (<<galeres de la mercaderia»),
l'explotació de les quals concedia ¡¡ tercers. Durant el trienni
T.1-22-25, els diet;'¡lis de la institució recullen l'activitat de dues
d'aquestes galeres: la «grossa», amb el nom de "Sentmenat",
llavors patronejada per T.luís Sirvent i amb destinació no indicada, segurament el Uevant mediterrani (I424), i la "Sant
Guillem i Sant Narcís", comandada per R¡¡rtomeu de Llobera,
que anà a Plandes (I425). Dur¡¡nt el primer any del trienni
següent (1425-142R), la "Sentmenat" anà al Uevant i després
a Flandes, la "Sant GLlillem i Sant Narcís" al Uevant (Rodes),
i encara una altra, la "Sant Pere", a Sicília (Siracus¡¡).

Felip de Malla
CANONG E DE BARCELONA

(llarcelona 'I3go - 1431)
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pr~ngl.l~r~n poss~ssió d~ls s~us

Diput.cü (~dfsi¡bLi¡;: Felip

càrrecs els següents diputats:

de Malla, canonge de l1arcelona

Diplüat militar~ Joan Desfar, cavaller, senyor de Castellbell, Vacarisses i Rellinars
DipLltat

El l8 de desembre de
Oïdor militar:

reial: Narcís Miquel, ciutadà de Cirona

T.-j25 pn~ngl.leren poss~ssió

Bt~rtr,H1 dt~

Oïdor

ràl~l:

dels

S~11S càrr~cs ~ls s~gü~nls

oïdors:

Vil,ifr¡H1(:(I, don/.cll dc b vcgucri ,l dc Monlhlanc

Baltas,H dt~ Gu,iIlJt~s, l'iul,i~b dc n,m:clun,l

El 23 de febrer de 1426 preng~lé possessió del seu drrec el següent oïdor:

Oïdor ec1.esiàstic: Joan de Palomar, canonge i ardiaca major de Barcelona

'escolar', potser a l'escola de gramàtica i arts de la
elip de Malla és una figura excepcional en el
mateixa catedral o bé a la de la ciutat, amb una edat
context dels personatges hiograflats en aquesta
obra per la intensa activitat que se li coneix com a
aproximada de 7 o 8 anys. I Iavia iniciat, doncs, el
seu cicle educatiu fora del cercle domèstic, en el
orador, diplomàtic i escriptor, i també pel gran
qual havia après les primeres lletres (catalanes), tal
prestigi clue l'acompanyà ja en vida. Una i altra circumstància han comportat una nombrosa bibliocom corresponia a la seva posició social. Acabà els
eshldis seu.md<lris de gramàtica (llatina) l'any 1391,
grafia que permet de conèixer amb força detall la
i
començà els estudis d'arts o mosoGa -tradicioseva trajectòria.
nalment
s'ha considerat que a la Universitat de
Han pervingut poques dades sobre la seva ascendència familiar. Se sap que pertanyia a una de les
Reliquiari de Ja
Lleida- , que finalitzà amb el grau de mestre el
COnfr;JTi;1 d~ls SilTlts
famílies de l'oligarquia barcelonina, alguns memAbd6 i Senén dels
T395. T.a facultat d'arts era l'avantsala ohligada de
Ilorlo\;Hl~; J~l PorLal
hres de la qual eren juristes i havien posseït els
les altres 1J.cultats de la universitat medieval. Felip
d".'\;mtAlltnlli ,
donat pel' l'clip
de Malla escollí la de teologia i inicià els estudis
molins d'en Malla, situats prop del Portal Nou de
<1" Malla, ""gl" XV
la ciutat, fins que foren adcplirits pel municipi el
aquell mateix anyOl la Universitat de París. Se sap
roi-.IT. !\HC-I-:CS/\
1379. El seu pare, Andreu de Malla, [ou conseller
que hi obtingué els graus de batxiller (1404) i de
mestre (T4·o7), i que hi ensenyà alhora que hi estude Barcelona els anys 1362, 1365 i 1374. L'hereu
diava, fins que el 1412 se'l documenta com a proiCssor de
d'aquest, Gil<lhert, i el seu fill, Pere - el germà i el nehot de
Felip de Malla, respectivament-, participaren també en la
teologia.
vida pol1tica de la ciutat, com a conseller el primer, i al serProtegit pel papa Luna des del seu accés al pontificat
avinyonès el T394 - pontificat reconegut pels monarques
vei de la monarquia el segon. El seu germà gran, de nom
Andreu çom el pare, fou religiÍls de l'orde de l'Hospital i hocatalanoaragonesos des del 13 g7-, aquest el fht canonge de
me de confiança del rei Martí i de Benet Xlll , al qual de1Cnla seu de llarcelona l'any 14°3, amb exempció de rebre ordes majors, ta I com era preceptiu, perquè pogués continuar
sà durant el setge d'Avinyó. De les seves germanes se sap
que unes emparentaren amb membres de la 1J.mília dels
estudiant a París. A la capital de França rebé l'encàrrec del
Gualbes, també de l'oligarquia barcelonina, i d'altres inmateix rei Martí (1405) perquè gestionés prop del provincial
dels celestins la fundació de sengles convents d'aquest orde
gressaren al monestir de Pedralbes.
Aquest infant de bona bmília fou tonsurat a la catedral al Palau Reial Major de Barcelona i a la casa de camp de
Valldaura, per tal que tinguessin cura del culte a les relíl'any 1387 pel bisbe Ramon Sescales. El registre d'aquest acte solemne informa que en aquella data felip de Malla era
quies que hi havia reunit. El favor del papa i la confiança del
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ció en la liquidació del Cisma d'Occident
rei són indicadors clars de la valoració
que dividia l'!:lsglésia, i que es precipità
que feien del per:sonatge. En agraïment
pels serveis prest;Jts, el pClpCl, prèviCl recojustament en els primers temps de la nomanació del rei, li oICti la rectoria de la
va dinastia, tan implicada, al principi, en
el suport al papa avinyonès. Els primers
parròquia barcelonina de Santa Maria del
anys del regnat de Ferran I foren encara
Pi, amb dispensa de residència mentre
de defensa de la legitimitat de Benet XIII,
hagués d' ésser a París. Felip de Malla
i Felip de Malla encapçalà una ambaixada
conservà aquesta rectoria durant tota la
vida; en el seu testament l'afavorí amb
a Anglaterra l'any 1415 per a entrevistarse amb Enric V per compte, alhora, del
signl1lcaLives deixes lestamentàries, enpapa Luna i del monarca catalanoaragotre les quals destaca un reliquiari per a la
Confraria dels sants Ahd{¡ i Senérl dels
nès. L'entossudiment del papa Luna a no
Hortolans del Portal de Sant Antoni, insTorlSIHiJ u. / Uf! m~ r] ,
acceptar la via de solució que significava
pOl1titicaJ de Girona, segle XV
Lituïda en aquella església, actualment
el
concili de Constança (1414-18), amb la
IUIl'n.: R. M .
renúncia ·de1s tres papes coexistents i l'econservat al Museu d'Història de la Ciutat. El regraciament dels serveis efectuats a París no s'acabà lecció d'un nou pontífex unlLari, portaren tant Ferran I com
Felip de Malla a la ruptura amb Benet XITT, cada vegada
aquí, perquè el 1408 el mateix rei Martí el distingí convertint-lo en «conseller e promotor dels negocis de la cort», un
més encastellat en Ulla posició cismàtica i que, abandonat
per lothom, acabà tancant-se a Peníscola amb els seus fihonor de què només gaudien els personalges més impordels. En T4J5-T6 tingué una inten::;a ac;tivitat política ja deci tants - i que mantingué activament durant el regnat de
did<lment contràri<.l Cl1 pClpCl avinyonès: tim plenipotenciari
Ferran T i, en part, durant el d' 1\1fon:s el Magnànim ,1 arTlhà a proposar-lo per a cardenal.
de Ferran I per a la signatura dels capitols de Narbona, pels
quals el rei es comprometia a declarar la sostracció d'obe!:lI 1408 parLicipà, a instàncies del papa, en el concili reunit a Perpinyà, en el qual fou proclamada la legitimitat de
diència dels seus regnes a Benet XTTT, acudí a Avinyó com a
<lmbaixador del monarca a entrevistar-se arnh l'ernperador
Benet XTTT . La seva actuació fou novament motiu d'agraïSegimon, capdavanler de la solució de Constança, intervinment per part del pontífex avinyonès, i el 1409 li confeti
l'ardiaconat del Penedès de la catedral de Barcelona, càrrec gué en la proclamació de la so:stracc;ió d'ohediència a Cataque mantingué nns el 142+ que passà a ocupar l'ardiaconat lunya i a València, i viatjà a Castella com a ambaixador per a
major de la seu barcelonina. Mort el bisbe de Uarcelona aconseguir que aq uell regne acceptés la via del concili. Val a
(T 4 TO), el s consellers que governaven la ciutat intercediren a dir que <lquest protagonisme tél11 actiu féu aparèixer pels
carrers de Barcelona alguns pitafis o inscripcions crítiques
f~vor de Felip de Ma11C1 <.:Om a sucn:~ssor, perè> el papCl prefedavant del seu canvi d'actitud i les ambicions personals que
rí Francesc Climent, fins llavors a Tortosa, amb el (Iual Malla arribà a tenir una relació tan estreta que ha estat qua1Hlsuposadament amagava.
F.e1ip de Malla fou el cap de 1<.1 delegació cata1anoaragocada de veneració, aparentment corresposta pel prelat, que
rlesa al concili de Constança, on acudí el 1417 com a ambaiacabà designant-lo el seu marmesssor testamentari (1450).
Un any més tard se'l troba acLUanl com a marmessor sub- xador d'Alfons el Magnànim juntament amb Antoni Queirogat, en substitució de l'arquehishe de Tarragona, del tes- xal, general de l'orde de la Mercè i també conseller del
monarca. l<'ou Malla, però, qui portà el pes de la representatament del rei Martí.
Durant l'Interregne fou procurador als parlaments de ció, i advocà molt brillantment per la culminació del conciTortosa i d' I\lcanyís, i intervingué decisivament en el pro- li, en el qual es digué que obtingué tre:s vot::; per a la tiara
h1ema de la successi{¡ de la Corona a favor de l'infarlt castep(llltifkia, i hi prormncià importants discursos, entre els
llà Ferran d'Antequera, d'acord amb els interessos de Benet quals el de salutació al nou papa electe, Marti V, nomine naXUI i de l'oligarquia de Barcelona. Fou un dels síndics o
tionis hispanice. Com abans havia fet el rei Martí, Alfons tornà a proposar-lo infructuosament per a cardenal entre d'al procuradors que representaren el Capítol de la seu barcelonina a la cort reunida a la capital catalana pel nou monarCa tres notables eclesiàstics de la Corona d'Aragó.
L'actitud d'Alfons el Magnànim envers ell canvià radicall'any 1413, i el tornà a representar l'any següent en els actes
de la c;oronació, a Saragossa, on pronuncià un discurs. La mellt arran de l'afer de les donacions retributives clue MarLi V li alorgà. Amb la soslracció d'obediència a Benet XIII, el
proximlLal al nou rel es manifestà també en altres fets: el
rei s'havia apropiat de les rendes papals als seus regnes,
I4131'acompanyà al setge de Balaguer, on el comte d'Urgell,
un dels principals pretendents a la Corona, s'havia alçat arrendant-1e:s a individus de la :seva e1ec;ció, i les donacions
contra Ferran 1; el mateix any pronuncià uns importants
de Martí V a Felip de Malla afectaven alguns d'aquests càrrecs. Interessos econòmics a banda, eren l'honor i el poder
discursos durant la festa literària dels Jocs Florals, presidida
pel rei a Barcelona. Fou igualment decisiva la seva intervenreal del nou papa i els d'un jove rei poc donat a les contra-
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diccions que s'enfrontaven, i Felip de Malla, per la seva significació, acabà protagOllitzant ¡¡quest ell fi-ontarn ent, més
enc¡¡ra si es çol.loca en el context u.e la greu crisi enlre la corl
i l'oligarquia que conlrolava ilarcelona, de la qual Malla era
un insigne representant i partidari. La ferma posició de Felip de Malla, sempre sota protecció papal, en la u.efensa u.els
seus drets i en l'oposició a altres u.esitjos dd rei, enverinà les
rdacions amb Alfons, que no es reconduïren fins el T4T9
am b una certa reconciliaci{¡.
El 141g Felip de Malla s'inslal-là de forma gairebé definitiva a Barcelona. Els anys següents continuà desenvolupant
la seva activitat represerltativa, tasca per la qual era espeçialment valorat tant per les insLàncies eclesiàstiques com
pel mateix rei. Aquesla acLlvlLat se centrà ara al Principat i el
connectà amb els problemes i les preocupacions generals
del país. RI '4'9 representà el Capítol u.e la catedral de Barcelema a les Corts Catalanes reunides al monesLlr de Sant
Cugat del Vallès. En 1422-23 s'entrevistà amb el rei, a Nàpols, corn a ambaixau.or u.el Principat junlamenl amb Marc
de Vilalba, abal de Montserrat, i tot seguit efectuà una estada a Roma, ciutat on s'ocupà d'alguns afers del monarca. RI
T424 tornà a visitar el rei a Nàpols, ara corn a ambaixador de
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la Diputaci{¡ u.el GeneraL ACluests vialges a lLàlla foren importants perquè d posaren en contacte amb els corrents humanisLlcs, que transcendiren en la seva obra escrita. RI mateix any 1424 actuà novament d'amhaixau.or, atluesta vegada
del wncili provincial u.e Tarragona i a insLàncies del rei Alf(¡ns, u.avant el papa.
L'activitat desplegada aquells anys li reportà un seguit u.e
<.àrrecs i prehenu.es amb els quals l'Església recompensà la
seva encienl dedicació. Ja el 1416 apareix com a rector de la
parròquia de Santa Maria de Sants, al pla u.e Barcelona. El
'42.0-2.1 u.isputà la pabordia de Caslelló d' Empúries a la caledral de Girona a un canonge de Vic, novament contra les
intencions del monarca. Ellt¡,2T fou canollge hospitaler de
la seu de Barcelona i administrau.or u.e l' Hospital de la Santa Creu u.e la ciutat. El 1423 d papa el nomenà canonge degà de la caledral d'Osca, i alhora se'l documenta com a al moiner de la d'Elna. El T424, accedí finalment a l'aru.iaconat
major u.e Barcelona, que li havia eslal concedit pel papa el
1417, però que fins llavors havia estat retingut per un tercer
interposat pel rei. Aeluest<l irnplicació en els afers de l'Esglési<l u.el pais u.evien fer de Malla un referent a tenir en
comple a l'hora d'estipular-ne l'organització interna. Així,
hom n'intueix la jntervenció en 1<1 reu.acció de les noves
constitucions capitulars u.e la cateu.ral de Barcelona aprovau.es l'any 142:3 pel bisbe Francesc Cllmenl, dlL també Sapera,
i, com a canonge i ardiaca major, signà les del '427.
Escollit diputat de la Generalitat pel Braç EclesiàsLic per
al trienni 1425-2g, jurà d drrec amb els altres diputats el 3T
de juliol de 1425, La significació que li donà l'exercici vigoró:s d'a(plt:~st<l responsahilitat d portaren a encapçalar, durant els anys posteriors, missions d'interès general en represenlació de tot el Principat. Així, la Cort de Tortosa u.e
1428-30 Ij encomanà la red<lcciú u.e la resposta o11cial a Joan
TT de Ca:stella, husc<lnt la concòrdia entre les dues branques
u.els Trastàmara, enfronlades per poderosos interessos al
regne castellà, i fou el negociador de:signat per la cort per a
tractar sohre atJuell projecte de pau amb els altres dos estats
de la Corona d'Aragó i amb el rei Alfons. T.a seva intervenciú
en el concili provincial de Tortosa u.el 1429, que suposà la
normalització u.efinitiva de l' Església del pais després del
Cisma, també pot interpretar-se en la mateixa línia.
Durant els darrers anys de la :seva vida no u.eixà u.e rnaIltenir-se a primera línia u.e la viu.a institucional de l' Església
catalana i u.el país. Els úlLims mesos de vida, a cavall dels
anys 1430-31, fou vicari capitular del bisbat de Barcelona en
seu vacant, entre els segons pontificats u.e Francesc Climent
i u.'Anu.reu Bertran. tiou juslamenlllavors, mentre ocupava
aquella alta responsabilitat, que es precipità el procés u.'unificació e:scolar a la ciutat u.e Barcelona, ja plantejal el 1422 i
que es materialitzà amb les Ordinacions del 1431, el qual donà lloc a la creació d'una escola principal d'arts o filosofia,
reunint les de la catedral i de la ciutat. D<lrrere l'evolució i el
resultat d'aquest procés, precedent clar de la fund<lò{¡ u.e la
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Universitat de Barcelona el 1450, s'endevina també la mà de
Felip de Malla. A banda del seu currículum person<J1, el
nom del primer canceller de la Universitat, Francesc Desplà, el seu amic, home de confiança i marmessor, sembla
confirmar-ho.
Felip de Malla atorgà el seu darrer testarnent l' 11 de juliol
de 1431, a l'edat aproximada de 52 anys, i l'endemà morí, segurament a l'ediflci on feia residència, precedent de l'actual
Casa de l'Ardiaca de Barcelona. lis conserva l'invenLari dels
seus béns, entre els quals destaca la seva magnífica biblioteca, farcida d'ohres valuoses, especialment textos clàssics.
Ferran de Sagarra informà Lambé del seu segell heràldic, un
«escut a senyal de malles en forma de rombes col·locades en
tres ratlles vertica ls».
Felip de Malla no destacà únicament per la sev<J hiogr<Jfia, sinó que fou un personatge important en la història de
la cultura catalana. T.a seva obra escrita, en bona part conservada, i d' un interès gairebé inexplorat corn a f<mt per a
tants aspectes de la història del país durant el període que li
tocà viure, n'és un testimoni fefaent. Hom hi pot distingir
llibres, d'altres escrits menors, peces oratòries i cartes. Però
felip de Malla fou sobretot un orador, culte i retòric, d'un
estil solemne, farcit de citacions llatines, tant sagrades com
profanes, hen apreci<Jt a la cort, on sovint intervingué amb
discursos i sermons, i en ambients inte1·1ectua1itz<Jts. Brillant predicador, dotà l'oratòria escolàstica d'una dimensi6
retòrica nova, manllevada de models francesos i ita 1ians del
seu temps , que conegué arran del seu procés formatiu i dels
seus viatges. T.es seves peces oratòries combinen, en efecte,
una erudici6 teològica de primer ordre arnh un important
coneixemenL de la liLeratura clàssica llatina, l'lma i l'<Jltr<J
ben representades a la seva biblioteca. tS conserva una part
de les peces oratòries prodUïdes per Felip de Malla, algunes de datades entre e1140R i el 1417, d'altres sellse data. F.n
general, es Lracta de sermons o discursos adreçats a un públic culte, sovint pronunciats davant de personatges rellevants i en ocasi6 de grans celebracions litúrgiques i civils,
en els quals alternava el llatí i el català.
fi. handa d'aquestes peces oratòries, l'obra més important de Felip de Malla és, sens duhte, el Mcnwrial del pn;ador reml.a. Constituït per dues exLenses parts, arrenca del
sermó de Divendres Sant predicat davant Alfons el Magnànim l'any T4T9, una adaptació del text del qual sembla que
s'ha d'identificar arnb el primer capítol. Fou escrit en català en diversos moments de la dècada de 1420-,0, i dedicat a
M<Jnuel de Rajadell, canonge de Barcelona i ardiaca del Vallès, i a Francesc llurguès, de Viladecans, ciutadà de Barcelona i conseller de la ciutat, parent seu. L'objectiu últim d'aquest tractat ascètic és 1<J demostració, a través d'un debat
teològic entre el cristianisme, el paganisme i el judaisme,
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de la convenièm:ia de la mOlt de Crist, partint d' un tema típicament medieval: el capficament de Llucifer a impedir la
mOlt de Crist per tal que no s'arribés a produir la redempció de la humanitat. Articulat en successives visions i contemplacions de l'autor, que donen lloc a diàlegs entre éssers
de ficció (una sibiHa), al-legories (la mort, els pecats, la teologia) o flgures religioses (Jesús, la Mare de Déu), Malla hi
efectua un desplegament dialèctic complex, am h intervencions pròpies, que introdueixen vivissimes pinzellades que
van des de l'exposició de la seva doctrina política fins a un
gran T10Tnhre de detalls sobre la vida quotidiana de l'època
-és especialment important, des del punt de vista de la
doctrina política, la Digressió sobre la cil.Ha~ de Barcelona que
inclou- o Assolí un<l impOltant difusió manuscrita. Amb
l'adveniment de la impremta, se'n feren dues edicions
incunables parcials (només de la primera part), una el 14~3
a Girona, i l'altra vers el J495, segur<Jment a Barcelona. Se'l
considera el més important dels escrits religiosos c<Jta 1ans
del segle XV.
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Malla fou autor, encara, d'un altre llihre que uuia per títol

Planctus de materia schismatis, probablemenL escriL vers
T415-17, en llatí, i que únicamenL es coneix per l'esment que
n'apareix en l'inventari dels seus béns. Se n'han conservat
Lambé tres obres menors: la D/:vota cont¡;mplaci6 dd preciós
cos de Jesucrist, l'aleshores acoshnnaua professi6 de fe escrita que els eclesiàstics felen abans de rebre el viàtic; una
Oratio ad honorem bwtissimi !\ ngcli Custodis, oració llatina a
l'Àngel de la Guarua, i una Oració a ia Mare de Dü/, en llatí i
en caLalà, afegida a la reimpressió valenciana del T5óR de la
pragmàtica de Joan T promovent la uevoció a la Immaculada
Concepci{¡. El seu testamenL inclou Lambé un llegat per a fer
copiar i posar en neL ducs obres seves, els títols de les qua ls
no hi s6n indicats.
La correspondència que se n'ha conservat ofereix un gran
interès. Tracta sobretot dels afers políLics, nacionals i internacionals, en els quals tingué una participació tan destacada. Cal dir que, segons conclusi{¡ ue Josep Perarnau, el seu
estuuiós modern, molles cartes que tradicionalment li han
esLaL atribuïdes, en particular durant el triemli <ple f()Jl uiputat de la Cenera litat (Ro I cartes) , tot i anar signades per

ell com a primer responsable , en realitat foren obra de terceres persones. Així i tot, el corpus és voluminós i constitueix una font històrica ue gran interès. Entre les més
representatives cal esmenLar-ne algunes del període de l'InLerregne relatives a legacions en les quals intervingué; les
Lrameses a rerran I sobre els afers del Cisma; les que fan
referència al concili ue Constança i a l'elecci6 de MarLí V,
Lrameses a Alfons el Magnànim; la dotzena de cartes que
redactà durant l'exercici del seu càrrec a la Diputació, sobre
afers tan uiversos corn ara la infeudaci6 de Cervera, les tensions de la institució amb el rei o els efectes dels terratrèmols del T428; les trameses al bisbe Climent, autògra1Cs,
dmallt el períoue ue la Cort de Tortosa de 1429-3°, o les relatives a les seves inLervencions a les corts, en particular la ja
esmenLada resposta de la de Tortosa a l'ambaixador de Castella, redactada per ell.
Poc o res se sap uels altres clos dipuLaLs, el cavaller Joan
Desfar, senyor de Castellbell, Vacarisses i Rellinars, mem bre d'una família ue la petita noblesa aparenLment oriünda
ue Manresa que es distingí en el servei a la Monarquia , tant
als dominis ibèrics com als ita lians, i el ciutadà de Girona
Narcís Miquel.
L'oïuor eclesiàsLic, Joan de Palomar, és la figura més destacada entre LoLs dIs. Canonis La, amic i admirador de Felip
de Malla, i com ell notable teòleg, fou canonge de Barcelona
i de Girona i vicari general u'aquesta diòcesi (1420-25) i aruiaca major de Barcelona (des del 1425) , on també ocupà la
vicaria general. Capellà i conseller del papa Eugeni IV, a Rorna, fou uelegat papal al concili de llasilea, que presidí i en
el qual tingué una actuació brillant, i més tard professor i reformador de la universitat de Viena . Se'n conserven alguns
escrits, com ara el cèlehre uiscurs fet a Praga arran de la
qüestió hussiLa.
L'oïdor mili Lar, el donzell Bertran de Vilafranca , ja havia
ocupat el càrrec durant el trienni T41Ó-19 i repetí encara uul'ant el ue 1440-4}
l-1nalment, l'oïdor reial Baltasar de Cualbes, membre
d'una de les primeres famílies ue l'oligarquia barcelonina, a
banda d'alLres càrrecs i responsabilitats en el govern muni·
cipal (l'any 1425 prengué possessió del castell i el terme ue
Mataró com a carrer ue Barcelona) , havia esLaL conseller
ue Barcelona el 1423-24 i ho Lornà a ésser els anys 1429-3° i
143 2-33 .
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Durant el Lrienni 1425-28 en què estigué al capdavant de la
Generalitat, re1ip de Malla desplegà una gran dedicació a les
noves respon sa bilitats, ta 1 com afirmaren els altres uiputats
al papa Martí V a l'abril del 1426 -encara que potser cal
maLisar anrmacions massa contundents al respecte, nascudes d' una errònia consideració d'aquells vu it centenars de

cartes o11cials conservades-, i amb la seva personalitat dominà l'acció de la institució. S'ha dit que la seva política
durant aquell trienni pot resumir-se en dos objectius: la
fidelitat a la trajectòria de Catalunya i l'enfortiment de la cada dia m és fràgil connexió entre el rei i el país. Així es pot
comprovar en el més polèmic dels afers que esclatà durant
aquells anys: l'intent d'Alfons el Magnànim d'infeudar la
ciutat de Cervera al seu germà, l'inLant Pere de Trastàmara,
destapat arran d'una carta de la reina mare Elionor d'Alburquerque del 1427, assumpte en el qual Felip de Malla en capçalà l'oposició frontal de la Generalitat.
A banda d'aquest afer, la Diputació presidida per Malla va
haver d'enfrontar altres problemes, molts d'ells d'un abast
que superava la mateixa institució i que venien de prou més
enrere. Un d'aquests problemes antics era l'anomenat afer
de les monedes, la descapitalització del regne en metalls
preciosos amonedats que eren utilitzats a França per a la fosa de monedes de llei inferior, després exportades massivament a terres de la Corona d'Aragó, amh la (Qnsegüent innació galopant. Per a contribLür a afrontar aquest problema
llarg i complex, al febrer del 1428 la Generalitat de Malla acceptà de pagar 8 500 florins d'or d'Aragó per a la redempció
de les seques reials (atalanes.
D'altres problem es, m és complexos encara, també f(lren
objecte d'accions pol1tiques diverses: les bandositats conlÍnues i tan esteses entre la nohlesa, l'impacte de les pestes
recurrents , el no menys frapant impacte dels terratrèmols
que sacsejaren el país els anys 1427-28 -uns i altres vistos
generalment com a càstigs divins- , el desgavell de les finances reials , amb una línia creixent de despeses que poc
s'adeia amb la situació econòmica del país i amb l'esquitIdesa del patrimoni reial, les irregularitats en l'administració
de la justícia, menys ràpida i igualitària que mai, etc. Una
complexa problemàtica -en la qual s'inscriuen les obres de
felip de Malla- que la nova dinastia no va saber afrontar
tal corn s'esperava i que és a l'origen del creixent distanciament entre la Monarquia i el Principal. en aquest sentit, el
trienni T425-28 s'inscriu en el període comprès entre les
corts del 1422 i les del 1429, en el qual és hen palpahle l'em pitjorament progressiu de la situació politica. Si a la primeria les relacions amb el monarca foren correctes (èxit de
l'ambaixada de la cort al rei desaconsellant-li l'aventura napolitana), a mesura t111e avançava el període una sèrie d'en frontaments institucionals (intent del rei d'imposar Joan Pelegrí, home de confiança seu i no domiciliat a Catalunya,
corn a regent de l'Audiència, éontrales Constitucions de Catalunya, el 1427, i altres nomenaments reials contraris a
dret) palesen un agreujament en les relacicms am h un monarca cada vegada més preocupat per Nàpols, on acabà traslladant-se definitivament el 1431, que pels seus dominis patrimonials.
Des de la DiputaciÍl es van emprendre, durant el triel111i
1425-2g, algunes altres accions dignes d'esment en les (luals

La Mort. miniatura J~ ll~rr1ill Milrtor~l1 ,
T.libn, d'Ilo,.", del convenI de S.nl. CI. ,.., R. "celon., ~cg lc XV
l'ONT: ALie Ill~I'll.: K M.

s'endevina la iniciativa de l"'elip de Malla, com ara les mesures religioses per a contrarestar els efectes psicològics dels
terratrèmols de 1427-2R, o la preparaciÍl del concili provincial de Tortosa del 1429, que havia de liquidar definitivament el Cisma d'Occident a Catalunya, en el qualla Generalitat tingué una implicació econòmica ben forta, Entre els
afers corrents del dia a dia de la institució, a banda del compliment de les seves responsabilitats referents a la guarda
dels esclaus fugitius, a Ja inspecció dels safrans o al noliejament d'emharcacions comercials, pot citar-se l'atorgament
del monopoli de les pintures, banderes i perpunts del General al pintor de Barcelona JoaTl Esquella, sempre d'acord
amb les instruccions del drassaner (1425) , o la liquidació del
deute reial per la venda de dues bombardes de coure (anomenades "Santa Bàrbara" i "Sant Jordi") que la Generalitat
li havia efectuat després de la primera carnpanya napolitana
per a la defensa de Nàpols i de Gaeta (142g).
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Domènec Ram
HISHE DE LLEIDA

(Alcanyís? segle XIV - Roma 1445)

El 14 de juliol de LpR

(or~n ~l~gits

els següents diputats i oïdors:

Diputat t~dt:siustic;: Domènec Ram, hishe de Lleida
Dipl.</.C:ü mili/.ar: Berenguer Arnau 11 de Cervelló i de QlIl~ralt, cavall(~r i s~nyor de la baronia de la Uacuna
i d~ls llocs de Vilademàger i Pontils
DipI.</.a/. reta/.: Joan del Bosc. ciutadà de Lleida

Oïdor c:c:biàs/.ic: Ramon Despujol, canonge de la seu de Vic
Oïdor mílítar~ Arnau de

Billrl~,

don /.ell

d~

la sotsvegueria de Besalú

Uïdor rdal: Bernat Pinyol. ciul,ld,i de: Tortosa

omènec 1{am procedia d'una família de geneanys següents, escalà posicions al servei del papa
Luna. El 1406, essent obrer major de la seu de Sarosos d'Alcanyís, prohablemenl la seva localitat natal, entre els anceslres de la qual hi havia
ragossa, el pontífex el nomenà referendari de la
Pero 1{am, justícia d'Aragó durant el regnat d'Alseva Cancelleria. El 1407 era prior de la seu de Safons Tel Bataller. Com s'esdevenia amb altres inragossa però es trobava al servei continual de Uedividus destinals a la carrera eclesiàstica, la fornet XIII. que l'envià com a nunci davant el rei
IisLlIt del c.;c1lcral
mació inteHectual de Domènec Ram culminà a la ~O~ tillgllt dns ¡olTlp.t"ls. Maltí l'Humà. Les gestions de Ram prop del mofro1ltal dc dalmàtica.
facultat de dret, que en el seu cas Iou la de la Uninarca catalanoaragonès donaren un fruit imporTrl"'sor cl~1 pi.Jbu
dc la GCllcralit.t.
versitat de Lleida. "fOli que es desconeixen les dalanL1ssim per al papa T.una: el concili de Perpinyà
'"El" XV
tes exactes de la seva graduació, el 1394 signava dodel 1408, on el pontífex avinyones aconseguí veut'IJ!Yl:ANC
cuments com a llicenciat i dotze anys rnés tard, el
re proclamada la seva legiLlmiLat per palt dels ecleT406, ho feia corn a doclor. ParaHelament. el 1394
siàstics iles potències que li eren fidels gràcies al
era prior de la coHegiata d'Akanyís, i l'any sesuport del rei Martí. El 1409, un grup de cardenals
güent, de l'església de Sant Salvador de Saragossa, el Capítol
avinyonesos i romans decidiren de reunir-se a Pisa en conde la qual represenlà en les Corts Aragoneses d'acplell macili per a resoldre el conflicte. Aquesta vegada, la missió de
leix any, on fou comissionat per a rebre els ambaixadors dd
Ram es clogué amh Ull enorrne fracàs: el concili decidí dellavors represaliat comte de Foix.
posar tant el papa de Roma, Gregori XII, com Benet Xlll,
Per aquells anys, menlre a 1{oma regnava un altre papa,
els quals es negaren a admetre aquesta resolució, i tot seguit
procedí a elegir un nou pontífex, Alexandre V. El Cisma no
els cardenals d'Avinyó elegiren (1394) com a successor de
Climent VII l'home que havia de ser decisiu en la vida i la
tan sols no s'havia resolt, sinó que havia empitjorat: ara la
carrera de Domènec Ram i del qual fou un addicte servidor:
C1istiandat tenia tres papes. En terres catalanoaragoneses, el
Pero Martines de Luna, aragonès com ell, que pren¡"'11é el
papa Luna s'esforçà per assegurar-se la fiddilal de seus
episcopats i monestirs, i així Domènec 1{am accedí a l'episnom de Benet XITT. Almenys des dd 14°5, 1{am era coUector de la Cambra Aposlòlica a l'arquebisbat de Saragossa i,
copat d'Osca, una de les principals diòcesis del seu Aragó
com a tal, percebia els diners i altres béns que eren destinats
nalal (5 de maig de 1410).
a la cúria pontifícia avinyonesa. Exercí aquesl càrrec fins a
El bisbe Ram tingué una imporlant participació en les
la confiscació reial de les rendes papals procedents de la
discussions del compromís de Casp, on fou el personatge
Corona d'Aragó arran de la sostracció d'obediència a Be- més destacal després de Vicent Ferrer el seu segell pernet XllI decrelada per Penan l a la primeria del 1416. Els
sonal fou uLilitzat per a l'expedició de nombrosos docu-
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Castella junlament amb altres ambaixadors
ments- oRam fou qui consagrà i ungí el nou
per a pactar amb Alvaro de Tuna les treves de
monarca duranl la cerimònia de coronació,
Majano (16 de juliol de 1430), clue conduïren
que oficià a la caledral de Saragossa (15 de geal final de la intervenció polflica i mililar dels
ner de 1414).
Traslàmara calalanoaragonesos al país veí.
Al principi de l'any 141), Domènec Ram
Pocs anys més tard, Alfons TV tornà a servirpresidí una ambaixada a Nàpols en nom del
reii:erran per a intentar modificar les abusise'n com a amhaixador, per a sol·licilar al papa la investidura del Regne de Nàpols.
ves clàusules del conlracle matrimonial sig.
Tot i les sovintejades absències de Lleida,
nal (València, 1414) entre la reina Joana Tl
hi dugué a terme una bona tasca adminish'ai l'infant Joan d'Arag6, f1ll segon del motiva. incorporà al bisbat la casa de canonges
n;,m:a catalanoaragonès. Malgrat el suport
regulars de Sant Ruf (14IR) ; ordenà la compide l'emperador aconseguit per Ferran , l';nn lació de totes les constitucions episcopals de
baixada fracassà, i amb ella aquell matrimoArrm·'s tl~ llltfl~l X III ,
la diòcesi, eliminanl-ne les obsoletes (1425), i
ni, que pretenia posar el Regne de Nàpols a
c~s tc ll de Ponf<ml"
[-ON"r: l::CSA 1 1-0"10: I.c..:.
en promulgà de noves sobre diverses qüesdisposició dels TraSlàmara. Ram romangué
tions litúrgiques i canòniques (142g) ; i celea llàlia, i quan rerran I féu tornar el seu flll
brà un sínode per a obligar cer lS reclors a respectar-les, en
als regnes ibèrics conegué la gratilud del monarca, que el
nomenà virrei de Sicília juntament amb Anton de Cardona particular les relatives al redreç de costums (l429). igualment, no dubtà a enfrontar-se al rei, que l'amenaçà amb
(1415-19). Renet XTTT aprofità l'estada a llàlia del seu t1del
intervenir-li els dominis lemporals, en defen sa dels seus
Ram per a estendre-lila nunciatura als regnes de Nàpols,
clergues valencians, predominants al bisbat durant el seu
Sicília, Còrsega i Sardenya (15 de gener de 1415), i al final
del maleix any en disposà el trasllat de diòcesi d'Osca a episcopat.
Les bandositats nohiliàries que llavors infestaven el país
Lleida (J3 de novemhre de 1415). Ram acceplà el nou nomenament, però de Sicília eslanl es mantingué a l'expec- afectaven tant la feudalital laica com l'eclesiàstica. Com a
tativa de l'irreversible ocàs de l'estrella del seu gnm pro- bisbe de Lleida, Domènec Ram es veié involucrat en aquestector. rerran Ts'adherí a la via conciliar després d'inlenlar
tes lluites, però sahé trohar el suport reial per a protegirse'n. Així, quan al gener del 1428 el celverí Miquel Vidal
convèncer Benel Xill perquè renunciés, i consumà la seva
decisió decretant la sostracció dels seus regnes de la Coro- irrompé a la catedral tocant la trompeta i desafianl el bisbe
en nom del cavaller Guillem d'Allarriba i el seu germà Rena d'Aragó a l'ohediència de l'inllexiblc papa avinyonès.
renguer, canonge de la seu de Girona i rector d'Anglesola, el
Corn tants altres eclesiàstics , Ram hagué de prendre la derei lcu lancar amb cadenes i grillons els responsables i els
cisió d'abandonar el papa Luna. Tan sols un mes m~s tard,
mullà amb 5 000 florins d'or.
el nou papa el confirmà com a hishe de Lleida (IS de deT.'activitat de Dornènec Ram a Lleida cessà quan el papa
sembre de 1417). Així, de ser el principal negociador de Benet X III passà a encapçalar l'acceptació de la nova situaci6 en Jecidí ellrasllal a la seu metropolitana de Tarragona (22
d'agosl de 1434). Com a cap de l'arquehishat tarragoní llnper parl del clergat catalanoaragonès. T.a recompensa al
nou compromís del bisbe de Lleida [ou important: el capel gué una actllació molt limitada a causa de les reiterades ahsències. insllgal pel monarca, pressionà els bisbes perquè
cardenalici. Marlí Vel féu cardenal in pt;ctore el 142} i reis'admetés l'aquiescència reial prèvia al compliment de les
lerà la seva decisió el 1426, si h~ el noIIlenamenl no fou
butlles pap.] ls (t~quut(}r ngium). l:ils anys immediatament sepublicat de forma oficial fins el 1430, amb el títol presbitegüents, les absències i els problemes polítics minvaren la
ral de Sant Joan i Sanl Pau.
seva incidència a Tarragona, on, no ohstant això, amplià els
La dedicació de Domènec Ram al hishclt de Lleida, maldominis territorials de l'arquehisbat amb la compra de la jugralles sovintejades absències corn a conseqüència de la intensa activitat política, li suposà la inslal-lació al Principat risdicció d'Alcover a Joan Ramon Folc de Cardona, comte
durant un llarg període de la seva vida . En aquesta època fou
de Cardona i de Prades (1443). El 1443, Eugeni iV el cridà a
elegit diputat de la Generalitat pd Braç Eclesiàstic per al la cúria romana, tot nomenant-lo cardenal bisbe de Porto
(portus Romanus) i Selva Candida o Santa Rufina, un dels
trienni 142R-31. La seva gestió al capdavant de la Diputació
estigué dominada pels esforços esmerçats en la liquidació bisbals suburbicaris de Roma, el titular del quallradicionalment fa les funcions de sOlsdegà del Col·legi cardenalici.
definitiva del Cisma, (lue culminaren en el concili de Tortosa, en el qualla instilució s'implicà molt econòmicament, i Des d'aleshores residí continuadament a Roma, també per
interès d'Alfons el Magnànim, que se'n serví per als seus
per l'a1Cr de la infeudació de Cervera, que havia esclatat dulractes amb el pontífex, cosa que no li impedí de requerir-lo
ranl el trienni anterior. Para l.lelarnent, assistí a les CorlS Catalanes celebrades els anys 1416, 1419, 1421, 1429, 1431, perquè fes d'àrbitre en les diferències sorgides entre el rei
de Castella i el seu germà Joan de Navarra (1444). Dom ènec
1436, 143R, 1440 i 1442. La Cort del 1429 decidí enviar-lo a
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Ram morí a Roma e125 d'abril de 1445 i rou soLerraL a la basílica de Sant Joan del Laterà.
Berenguer Arnau n de Cervelló i de Queralt, senyor de la
baronia de la Llacuna i dels llocs u.e Viladernàger i Pontils,
fou el diputat del Braç Militar del Lrienni 1428-31- Membre
d'una línia secundària del llinatge dels Celvelló, era 1111 de
Guillem Ramon I de Cervelló i Elisenda de Queralt, i hereu
del seu germà, Guerau Vlll de Cervell6 (1392). Durant els
últims anys del regllat de Pere nT i en el de Joan I, ocupà diversos càrrecs a la corL de l'infant Martí, i participà en les
empreses militars que aquest dirigí. A Sicilia réu d'ambaixador entre Martí i Joall T (I j92-~.)3), i combatent a les ordres
de MarLi el Jove f(¡u fet presoner pels noble:s :sicilians rebels
(1394). AlliberaL, el 1397 reLornà a Catalunya arnh el seguici
de Martí, ja esdevingut rel, i fou el seu conseller i camarlenc. De temperament bel.licós, intelvingué en diferents
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cornhats cavallerescos i de:sanà altres nobles per raons fam.il.iars. Prengué part en les handositats valenóanes amb eh
Soler i contra els CenLelles, i parLic.ipà en la baLalla de Llombai, on aquests darrers resultaren derrotats (1404). rou castellà i procurador general de la Vall d'Aran pel rei Martí
(1404). El 1409 prengué part en l'expedició Gltalana que
s'uní a Sardenya amb les forces de MarLÍ el Jove i combaLé
en la batalla de Sanluri. Durant l'Tnterregne, assistí al Parlament caLab i el 1412, en subsL.iLuci6 del jurista Guillem de
Vallseca, fou un dels representants que, reunits amb els aragonesos, estahliren les normes per a l'elecc;ió del nou monarca en l'anomenaL compromís de Casp. Contrari a la candidatura de Jaume d'Urgell, aconsellà a rerran l la repressi6
armada de la seva rebel·lió, participà en el setge de Balaguer
i assistí a la proclarnació de la sentència que el condemnà
(Lleida, 1413). DuranL la seva vellesa conservà un gran prestigi, que el portà a participar en la Diputació de 1428-31 i ser
un dels garants de les treves de Majano amh Castella (T430),
que havien estat negociades per Domènec ]{am. tS casà,
succe:s:sivament, amb Teresa de Boixadors-Carròs (1387),
Beatriu de Rajadell (141») i Joana de Vilanova. Morí l'any

1433·
Joan del Bosc, ciutadà de Lleida, fou el diputat del Braç
Reia 1 durant aquest trienni. Era fill de Francesc del Bosc,
que havia estat paer en cap de Lleida i síndic de la óutat en
la Cort del 1416. Per la seva banda, Joan rou s1ndic de Lleida
ell la Cort del T4Y i novament diputat pel Braç Reial durant
el Lrienni 1446-4<). El seu fill , Francesc, fou també síndic de
la capita 1 de la Terra Ferma i la representà en les corts del
1454 i el 1460.
L'oïdor de comptes pel Braç Eclesiàstic f()U Ramon Des·
pujol, canonge de la seu de Vic i precenLor del bisbaL. ACLUà
com a procurador del bisbe de Tortosa Ot de Montcada en
les corts del 1421 i el 14jl. Era fl11 de Pere Despujol, donzell
d'Orís, i lllanca de Palmerola. El Seu germà, Pere, fi.)U don ·
zelI de Voltregà i senyor del Pujol de Voltregà. Els Despujol
s6n documentats als termes dels castells de Voltregà, on hi
ha una domus de Despujol, conSLruïda duranL la segona
meitat del segle XV, i d'Orí s (Osona) des del segle XII.
L'oïdor de comptes pel Braç Militar fou Arnau de Biure,
donzell de Queixàs, membre d'una família de la peLiLa noblesa de l'Empordà. Un Arnau de Biure fou senyor del castell de Bellver, dit de Biure, una de les forces del conjunt forLH1caL de Llers (All tmpordà) . El Seu fill Andreu fou cavaller
i diputat pel Braç Militar durant el trienni 1440-43. Al servei
del rei., fou veguer de Camprodon (T408), de Vi c (r,P3) i de
Barcelona (1431). AssisL1 a la COrL del 1431. Conseller i CarnarlellC: d'Alfons el Magnànim (T 452), encapçalà una ambaixada a l'emperador Segimon. Adt!llirí del rei l(l jurisdicció de Sant Jordi Desvalls (1424). L'hereu d'Andreu, Ponç,
fou c.:astlà de Figueres i assistí a la Cort del 1438.
Finalmerlt, l'oïdor de comptes pel Braç Reial fou Bernat
Pinyol, dit r.l Mwo1", memhre d'una família de ciutadan s
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honrats de Tortosa, senyors de Cardó i dp. Sp.llp.nt. Era fill ue
Bernat Pinyol el Major, que finI consdlp.r i veguer de 'l'ortosa i de Ribera d'F.brp.. Bp.rnat Pinyol el Menor fou així mateix
conseller i jurat de la ciutat de 'l'ortosa, que representà com
a síndic en les corts dels anys T4T6, T419, 1421 i 1442. Les
sepultures de la família Pinyol P.S trobaven a l'església de
Santa Maria ue Benifallet, antiga parròquia d'aquest poble
del Baix Ebre; se'n conserven algmws làpiues actualment
encastaup.s al mur de l'església, en les quals es pot veure
l'escut d'armes de la família, d'atzur, amb set pinyes d'or
(tres, tres i una) .
AMBICIONS
DINÀSTIQUES

F.l fracàs a Nàpols, tot i la compensació del saqueig de la
ciutat i de Marsella, la capital del seu rival, obligà 1\ 1fons p.l
Magnànim a tornar a començar si volia aconseguir el tron
napolità, objectiu al qual no estava disposat a renunciar
malgrat el desinterès d'una part uels Sp.us súhuits i les
dificultats que li causaven lp.s up.savinences dels seus germêlns p.n una cort castellana que també desitjava dominar.
Aquests dos afers, la recomposició de l'estratègia de penetració a Itàlia -acompanyada de la febril prp.paraciú u'una
nova expedició militar i la intp.yvenciú a Castella -que
uegenerà en guerra oberta-, dominaren l'activitat del monarca i. doncs, la de totes les institucions catalanoaragoneses, um'ant els anys previs a la seva partida cap a Itàlia el29
de maig de 1432.
Si alguna cosa havia après Alfims uel vesper polític italià
era que els vents pouip.n canviar amb exlrema làcllllal si es
tp.nia l'hahilitat ue maniobrar enlre els poders, les famílies i
llns i lOlles persones que en formaven l'entramat, i servirse'n adequadament d'afinitêlts i ouis. La personalilal del
Magnànim no poui a ser més pertinenl lant per a una cosa
com per a l'altra.
Durant la primera expeuició a Itàlia, Alfons veié com els
enemics tradicionals de la Corona d'Aragó, els Anjou i els
Gènova, s'unien per a impedir els seus dp.signis, bp.n sP.cundats per França, el papa, algunes senyories italianes i,
fins i tot, per l'Imperi i la Caslella dels seus parents Trastàmara. Es tractava, doncs , d'inlentar neutralitzar tots aquests
oponents.
Aquells anys aconsp.guí ue teixir una xarxa d'aliances alternativa dintre d'lLàlia, enlranl en contacte amb els Campofregosl, el partit dels quals havia estat expulsat UP. Gènova arran ue la intervenció dels milanesos -el temor de
l'expansió mllanesa també decantà Florència a favor d' 1\1fons- o Alhora, féu tractes amb p.l matp.ix uuc ue Milà, Filippo Maria ViSCOllti, dp.l qual aconseguí en garantia les bases navals ue Portovenere i Lerlci. Al Regne de Nàpols
lambé lrobà suports decisius , com ara el del príncep de Tàrent, cap de la poderosa nissaga dels Orsini, i êlprofità al sp.u
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favor els moviments CplP. tp.nip.n lloc uintre maleix de la corl
napolitana, atraient-se el gran senescal de la reina Joana,
Giovanni Caracciolo, i fins i tot alguns dels condottieri. T.'any
1429 signà tractats d'amistat amb Enric VI u'Anglaterra i
amb Felip el Ro, duc dp. Borgonya, amb els quals, en plena
gup.rra up.ls Cent Anys, amenaçava França i els Anjou. No
obstanl això, aconseguí arribar a un pacte amb Carles VTT de
França, a qui prometé ajut cclllb-a p.ls anglesos en canvi de
lp.s senescalies ue Carcassona i de J3ellcaire i de la senyoria
de Montpeller.
Paral.lp.lament, Alfons el Magnànim treballà per bastir
una tenalla al voltant del pontífex. Disposava de dues cartes
importants: els cismàtics de Peníscola i els conciliaristes de
Basilea. Amenaçà Martí V de donar suport CI. Climent VIII,
el SlHTp.ssor UP. Bp.net XIII (m. 1424), menlre Marlí ho feia
arnh l'interuicte i l'excomunicació, uns que el 1429 s'arribà
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a un pacte: J\lfons forçava l'abdicació de Climent i el reconeixement de Martí V per part dels cardenals de Peníscola,
i en canvi Martí comprometia un considerable subsidi econòmic per part delllraç Eclesiàstic de la Corona d'Aragó i li
donava suport en la qüestió napolitana. Climent V lli audicà
sense condicions el 142.9 i reconegué Malií, fet confirmat
pel concili provincial de Tortosa, presidit pel llegat de M¡nií,
que procedí a votar el subsidi. La mort de Marlí V i l'elecció
d'Eugeni i V (1431), hostil a Alfons, suposarell un contratemps que el monarca encarà tal com havia fet arnh el pri mer, però ara amenaçant el papa amb un suport obert als
cardenals reunits en concili a Basilea, que pretenien imposar la supremacia conciliar sobre el pontífex i que amenaçaven de deposar-lo i obrir un nou cisma.

Amb una incansable insistència, el rei aconseguí mobilitzar els recursos necessaris per a una nova expedició, peri'>
la rnalatia que patí durant la primavera del 1428 obligà a
ajornar el viatge a itàlia. AlfilT1s dedicà el temps a neutralitzar el papa, a preparar noves aliances i a afi-ontar la qüestió
castellana, cada vegada més perillosa.
A l'estiu del 142.R, el Magnànim rebé una visita important:
l'infant Dom Pedro, duc de Coïmbra, fill segon del rei de
Portugal, que tomava d'un llarg viatge per Luropa i duia
instruccions de concloure una aliança. Aquesta fou segellada amb un projecte de matrimoni entre Elisabet d'Urgell,
1111a del comte Jaume, amb el príncep portuguès, matrimoni (efectiu abans d'acahar acplell any) destinat a acomplir la
venjança de Jaume d'Urgell soure els Trastàmara , per tal
com en nasqué el conestable Pere de Portugal, rei dels catalans (1463 -66) durant la guerra civil. L'aliança portuguesa
anava destinada a neutralitzar Castella, però per a assolir
aquest objectiu Alfons disposava d'un altre recurs més il'n portant: els seus germans, els anomenats a Castella infants
d'Aragó (Joan, rei de Navarra, Enric, mestre de Santiago, i
Pere), hereus de les grans prebendes i els enormes béns
territorials castellans dels seus pares, Ferran d 'Anteq uera i
Elionor d'Alburquerque, Iu Riwhemhru. T.es dificultats del seu
cosí, Joan 11 de Castella, per a imposar-se a la noblesa, foren aprofitades a fons per a bastir un partit nouiliari addicte
als inb.nts, malgrat l'oposició del conestable de Castella Nvaro de Luna, que n 'encapçalava un altre. L'acció dels infants
apartà Alvaro de Luna del poder el 1427, però el desgovern
produït pels enfi:ontaments entre aquells facilità un capgirament de la situació (1429), i marcà el camí d'un enfi-ontamellt obert - en el que ja era una guerra civil encoberla-,
aquesta vegada amh intervenció d'Alfons i els seus regnes.
Alfons declarà la guerra al seu cosí Joan TT el 142.9, mentre
els seus germans es revoltaven a Castella. Els castellans aprofitaren la situació per a confiscar tots els béns clels inbnts
d'Aragó i per a intentar uTla idèntiça política de desestabilització intema a la Corona d'Aragó: ¡"'rederic d'Aragó, comte
de Luna, el hord de Maltí el Jove que el rei Martí havia preferit com a hereu, pressionat per la justícia reial a (:ausa d'una vida matrimonial cada vegada més desordenada, es passà
als castellans i Alfims ho aprofità per a confiscar tots els seus
béns i allunyar dels seus regnes un personatge perillós per a
la dinastia; per altra banda, les Corts Catalanes reunides a
TOltosa (T429), reticents a atorgar el subsidi al Magnànim,
reien el joc al rei de Castella, que proposava una solució negociada del conflicte. Aquests fets, la inviahilitat d'un triomf
militar, la situació dels infants d'Aragó i les urgències italianes d'Alfons forçaren el camí de la pau, confirmat am b les
n·eves per cinc anys que foren signades a Majano el 1430. La
influència dels infants d'Aragó a Castella havia queclattocada però no liquidada, i hi continuarell intervenint fins que el
paltit d'Alvaro de Luna aconseguí derrotar-los ~n la primera
batalla d'Olmedo (1445) i expulsar-los del regne.

LLuls CIFUE NTES I COMAMALA

Marc de Vilalba

1434

ABAT DE SA N T A MARIA DE MONTSERRAT

(Vilalba?, la Roca del Vallès segle XIV - Olesa de Montserrat 14·39)

Al juliol del 1431 foren elegits els següents diputats i oïdors:
Dipul.al

edesiàsL.i.c: Marc. de Vilalha, ;'lhal de S;'lnl;'l Maria

d(~

Mnnl SNra l

Diputut mi/.itur; Bernat Galleran 11 dl~

Pjnós-Fl~T1011d i Fern<Índez dl~ Ahonüs, cavaller, vescOlnlc d'Illa i de Can e t,
senyor de les baronies de Pinós i de Mataplana

Víputat reial: Francesc Uesplà, ciutadà de Barcelona
Ordor eclesiàstic: Pere Malet, canonge i degà de la seu de Barcelona

Urdor militar: Roger de Cartellà, donzell de la vegueria de Cirona, senyor de la baronia de Rocacorba
Oïdor nú,¡,l; Ramon Samsó, ciutad:, de Girona

'abat Marc de Vilalba havia estat diputat pel Braç
de Pinós i de Milany. fill de la tercera esposa del
Eclesiàstic durant el trienni 141 :3-16, el primer
pare, Sança de Milany, senyora de la haronia de
Mllany, n'assumí els de la seva mare. 13ernat Galdesprés de la gran reforma del I4I3 que dOlà la Diputació d'unes funcions i d'una estructura que, tot
ceran 11, que fou conegut amb el sobrenom d'el
i els retocs posteriors, ja f(lren definitives. A barda
Cuvullcr, participà en la defensa de Catalunya con·
d'altres raons, entre les quals sens dubte pesà el
lra les lropes del comte Mateu I de roix, que preseu prestigi, degué ser l'experiència adquirida al ÀIl¡.¡d a l'o.lfL UHlOPii.J] U~ tenia la Corona a la mort de Joan I (I396), i en
la pom d'accés a Ja capell a
capdavant de la institució el que mogué els diputats
l'exèrcit que. des del Principat, formà part de l'exue Salll )ofui uel l'aJali
c!c-' 1<1 C,C'l1(",.llit;.¡t ,
sortints del trienni 14Ú~-31 a elegir-lo novament per
pedició de Sardenya dirigida per Martí el Jove
consLrLlïda dUfant
al mateix càrrec i per a un trienni que n 'encarà una
(1409). Durant el regnat de Martí l'IIumà, fou un
1"'1 TTlilTldilt dI'" Mim
de vilalba,
altra reforma parcial. L'exposició completa que s'ha
dels
nobles que encapçalaren l'oposició frontal a la
M;m: S;J fon t, 14 '~ :¿ 14'H
t=nr·J'I· ANC
fet, en l'apartat del trienni 1413'16, de la biografia
política de recuperació de les jurisdiccions feudals ,
prèviament alienades a favor de la noblesa, end edel qui fou abat de Ripoll (I408-09) i primer de
gada pel monarCa per a intentar refer les atrotinades finan ·
Montserrat (1409":39) n'excusa ara les repeticions.
Bernat Galceran 11 de Pin6s-Fenollet i Fernandez de
ces reials. En l'Interregne de 141O-I2, s'alineà claramenl
amb el candida l a1lron de la noblesa més tradicionalista, el
Ahonés, vescomte d'Illa i de Canet i senyor de les baronies
de Pinós i de Mataplana, entre altres possessions menors,
comte Jaume d'Urgell, amh la (lllal s'arrenglerà igualment a
[ou el dipulal mili lar dellrienni. Nascul vers el I370 en el si les corts. A la mort sem:e succes:;:ió de Pere VIU de Fenollet
d'una de les principals nissagues de l'alta noblesa catalana,
(I423) , i com a nél de MarqLiesa de ...·enollel, esposa del seu
era flll i hereu de Bernat Galceran Tde Pinós, senyor de les
avi Pere Galceran 11 de Pinós, heretà d'aquell els vescomtats
baronies de Pinós, Malaplana, Lluçà, la Portella i Gironella
d'Illa i de Canet, importarlts senyories feudals rosselloneses
que acresqueren considerablemenl els seus dominis i la
(m, 142I) - que havia estat camarlenc de Joan I i de Martí
l' Humà-, i de la seva segona muller, Urraca Fernandez de
rellevància de la branca familiar que representava, la qual
des d'aleshores es cognomenà Pinós-Fenollet La possessió
Ahonés, maridats el I369. A la mort del pare (I42I), llernal
Galceran TT n'heretà les possessions, mentre que el seu
dels vescomtats li fou reconeguda el I425. Del seu magermà Pere Galceran de Castre" Pinós, flll primogènit de la
trimoni amb Aldonça de Mur (vers el I400) nasqué Galceprimera muller del seu progenitor, Aldonça de Castre, se·
rall VTT Galceran de PinÓs·Fenollet i de Mur, l'hereu de tonyora de les baronies de Castre, Peralta i Guimerà, herelà
les les possessions paternes, que fou diputat militar durant
els cabalosos béns materns, i un fill menor, Ramon Galceran
el trienni I446-49, camarlenc de Joan 11 i una personalilal
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important de la política catalana dels anys de la guerra civil,
mort sense descendència legítima el 1470. Un altre fill d'aquell matrimoni fou Francesc Galceran de Pinós-Fenollet i
de Mur, senyor consort de la baronia de Milany, de Vallfogona i dels castells gironins de Tudela i de Cartellà pel matrimoni amb la seva cosina germana Beatriu de Milany, filla
i hereva del seu oncle Ramon Galceran de Pinós i de Milany. Francesc Galceran fou un dels capitans més importants del Consell del Principat, fins que, acusat de conspiració, detingut i turmentat, es passà al partit de Joan lI. En la
seva biografia es combinen les armes amb les lletres: a banda d'altres obres menors, fou autor d'una traducció catalana
de les Metamo¡fosis d'Ovidi feta a partir d'una d'italiana, que
no s'ha conservat. Morí el 1475 deixant només una filla,
Joana Estefania, que percebé també l'herència del seu oncle
Galceran VII Galceran, i que, arran del seu matrimoni,
aportà tots els seus béns a Joan Galceran I de Castre-Pinós,
descendent del germà consanguini de Bernat Galceran lI.
Convé remarcar, finalment, que Bernat Galceran 11, mort el
1443, malgrat la reforma de la Diputació duta a terme durant
aquell trienni que, entre altres coses, limità els abusos en
l'elecció dels oïdors de comptes, no s'estigué de designar el
seu germanastre, Ramon Galceran de Pinós i de Milany, per
a succeir-li en el càrrec durant el trienni següent (1434-37).
El Braç Reial tingué per diputat el ciutadà de Barcelona
Francesc Desplà. Era membre d'una de les famílies més
prominents de l'oligarquia de la capital catalana, molt activa
en la política municipal del segle XV, encara que originada
en la petita noblesa rural del Maresme. Els Desplà eren,
efectivament, senyors de la Casa d'Alella, feu que continuà
en mans d'una de les branques de la família, a la qual no
pertanyia Francesc. Moltes famílies de l'oligarquia ciutadana tenien branques en la noblesa militar i en l'aristocràcia
burgesa alhora, fet que il·lustra ben clarament la creixent
fusió entre totes dues. Sovint, les branques nobles eren
branques secundàries originades pels fadristerns o bé
-com en el cas dels Desplà- pel matrimoni d'una filla que
heretava tots els béns, malgrat imposar el canvi de cognom
al marit i a la descendència. No era estrany que, tot i les aparences, la branca burgesa, la riquesa i la influència de la
qual es fonamentava en una potent activitat mercantil, tingués una posició econòmica superior a la branca noble. En
el cas dels Desplà, els béns territorials havien estat heretats
per l'oncle de Francesc, Joan (m. d 1414), de qui foren descendents Elionor, casada amb el cavaller Francesc Desplà,
òlim de Conomines, diputat del Braç Militar durant el trienni 1449-52, a la descendència dels quals passà l'herència;
Guerau, que fou mestre racional i diputat del mateix braç
els anys 1485-88, i el cèlebre Lluís, canonge i ardiaca major
de Barcelona, diputat del Braç Eclesiàstic durant el trienni
15°6-°9. Un altre oncle, anomenat Francesc com ell, fou canonge i ardiaca major de la seu de Vic, i oïdor de comptes
pel Braç Eclesiàstic el trienni 1422-25.

Francesc Desplà fou fill de Ramon Desplà (m. 1443),
germà menor de Joan i del canonge Francesc, ciutadà de
Barcelona que havia ocupat la conselleria en diverses ocasions i que també havia estat diputat del Braç Reial (1389),
i de la seva segona muller, Elisabet Bussot. No fou l'únic
fill que es coneix d'aquest Ramon Desplà. Entre d'altres ,
cal esmentar Ramon, que fou conseller de Barcelona, amb
una actuació important durant el predomini de la Busca,
partit amb el qual simpatitzà, i amb interessos documentats en el comerç marítim mediterrani, en què aquesta
branca de la família féu fortuna. Un altre fill destacable de
Ramon , però de la seva primera muller -per tant, només
germà consanguini de Francesc-, fou Miquel Desplà,
igualment un gran mercader que, a banda del de conseller,
detingué diversos càrrecs a l' administració municipal, des
d'on intentà debades conciliar els dos partits, la Busca i
la Biga, a la qual acabà adherint-se plenament durant la
guerra civil, tot i que ja no en conegué el final (m. 1467).
Com el pare, Francesc Desplà fou repetidament conseller
de Barcelona (els anys 1420, 1424, 1427, 1430 i, en cap, els
anys 1434, 1438, 1444 i 1451). El 1431, essent conseller segon, fou capità de l'armada que la ciutat posà en mans del
rei Alfons el Magnànim per a combatre els corsaris marsellesos i que atacà Marsella aquell any, i assistí oficialment
a les exèquies de la reina Violant de Bar, vídua de Joan I,
celebrades a la catedral de Barcelona. Aquest mateix any
fou elegit diputat de la Generalitat. Igualment, exercí diverses vegades de síndic de la ciutat a les Corts Catalanes i
als Parlaments del període (1435, 1436, 1438, 1439, 1440 i
1446). Durant l'absència d'Alfons el Magnànim, fou un
dels membres del Consell que assessorà el govern de la
reina lloctinent Maria de Castella (1436 -52). El 1451 formà
part d'una ambaixada adreçada per la Diputació al rei, a
Nàpols, relativa a l'afer dels remences i a les seves connexions en la política municipal. En esclatar la guerra civil
(1462), fou un aferrissat partidari d'un acostament polític a
Lluís XI de França, amb l'objectiu d 'allunyar-lo de Joan 11
i aconseguir-ne el suport efectiu a la causa del Consell del
Principat. Quan les exigències de sobirania sobre Catalunya del monarca francès empenyeren aquest organisme a la
proclamació de Pere IV de Portugal com a rei dels catalans
(1464), Desplà, fidel a la seva opció personal, esdevingué
un agent de Lluís XI, que se'n serví contra Pere IV. Descobert aquell mateix any, fou detingut i, arran d'un intercanvi de presoners, cedit al bàndol reialista a instàncies del
mateix Joan lI. Sembla que morí poc després, perquè no
se'n tenen més notícies.
El primer oïdor d'aquest trienni, representant del Braç
Eclesiàstic, fou Pere Malet, canonge i degà de la seu de Barcelona. Doctor en dret canònic, era fill de Bernat Malet,
mercader domiciliat al barri de la Ribera de la capital catalana, el qual havia participat en l'organització de la defensa de
la ciutat durant la invasió del comte Mateu de Foix (1396-
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97). Oncle de Bernat iou bSLeve MalcL, que havia esLaL bisbe
d'Elna (I350-5I) i. després, de Tortosa (I35I-5G), les petjades
del qual en l'estament eclesiàstic seguí Pere. Un altre Mal~t,
Francesc, cons~ll~r d~l r~i, r~g~rlt d~ la Canc~lleria, advocat
fiscal i rector de la UniversiLaL de Lleida, [ou neboL de Pere
Malet, i pertangué a la mateixa família l'apotecari barceloní
Fsteve Malet, el fill d~l (lual, J~rcmi, doctor ~n dr~t i cons~·
ller de Barcelona i del rd, iou llnalmenL ennobllL per Carles I (I5 28). Pere Malet fou síndic del Capítol de la catedral
en el concili provincial de Tarragona del 1413, i en les Corts
CaLalanes celebrades els anys 142I i I429. Però ja abans
actuava en representació del capítol en la formalització d'actes públiques, com quan en rehé pod~rs, juntam~rlt amh
Nards de Santdionís , per a acceptar tres esclaus sarraïns
ofcrLs pel papa a la canònica el I4I2. Durant el seu període

a la DipULadó subsLlLUI LemporalmenL el dipULaL eclesiàsLlc
en les seves funcions, l'any I432.
T.'oïdor d~l Braç Militar durallt ~l tri~nni 1431 .31 fou Ro·
ger de Cartell à, un donzell de l'antiga nissaga nobiliària gironina del maLdx nom, 1111 de Pere Galceran 11 de CarLellà,
senyor de la baronia de Granollers de Rocacorba, de Falgons, d~ Cast~ll{¡ i d'altres llocs menors de l'actual comarCa
del Pla de 1't:sLany, el qual féu testament l'any I404, i de
Blanca Despou, senyora d~ la haronia d~ Roçacorha i de la
Sala de SanL MarLí. Roger era un [adrlsLern d'aquesL maLr!moni. foren germans seus Pere Galceran III de Cartellà,
l'hereu dels béns paterns i progenitor del canonge Roger de
Cart~llà, qu~ tim oïdor de comptes del Braç Eclesiàstic du·
ranL el Lrienni I434-37, i Dalmau de CarLellà, abaL de Ripoll
i diputat pel mateix Braç durant el trienni I422-25. El don-
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zellH.oger de Ca rtellà , que heretà els béns materns, es casà
é1mb Segimona Samasó, membre d'una família de la petita
nohlesa aBodial banyolina igualment hen representadél a la
Diputació del General durant aquella prirnerél meitat del segle XV. D'aquest matrimoni, celebrat vers el J40;?, nasqué
Constança, qLle n'heretà els béns i es casà amh Marc de
Montagut, donzell d'Olot, amb el qual sembla que no tingué
descendència. Roger de Cartell à, que fou conseller de la reiYJéI Maria, repetí com a oïdor durant el trienni 1449-52, quan
la Diputació era presididél per l'abat Bertran Samas6, un
prominent membre de la LlInília de la seva muller. Roger
morí abans d'acauar aquell trienni, l'é1ny 1450, i fou substituït pel seu gendre Marc de Montagut.
rlnalrnent, l'oïdor del Brélç Reial fou el ciutadà de Girona
Ramon Samsó (en ortogra1i.a antiga, Samps6), anomenat el
Menor, membre d'una acabalada família de mercaders de la
ciutat que posseí un sumptuós palau al carrer dels Ciutadans, una de les branques de la qual-la que representava
Ramon- senyorejà els llocs de la Pera i de Púbol, al Baix
Empordà, tot inserint-se així. a l'estament militar. Era nll de
Ramon Samsó d Major, que havia estat jurat de Girona. Pou
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síndic de la ciutat a les Corts del T431, 1436 i 1446, i jurat en
cap. Com a senyor de la Pera i de Púbol, fou convocat per
Alfons el Magnànim a la primera expedició italiana (142.0).
Es casà amh Violant SaJrIsó, pertanyent éI una altra branca
de la familia, amb la qual tingué Miquel, que fou abat de
Sélnt Salvador de Breda (1460-15°7) i diputat pel Braç Eclesiàstic el T470, durant el darrer trienni abans de la capitulació de Barcelona que posà punt i nnal éI la guerra civil
(1472.); i Prancesc, jurat de Girona i síndic de la ciutat a
Corts (1454-60), el qual allotjà (1462) la reina Joana Enríqllez i l'infant Ferran, llavors de deu anys, al seu palau, ja
reparat del saqueig que havia sofert durant un motí ciutadà
(1455) gràcies a la generosa indemnització oficial de 3°000
sous que li fou concedida, d'altra banda hen indicadora de
lél qualitat de l'estatge i, alhora, de la familia tlue l'ocupava.
LA REFORMA DE LA
DTPUTACIÓ DJ<:

1432-33

El fet políticélment més significatiu per a la Diputació del
General esdevÏ11gut durant aquest trienni fou el nou procés
de reforma de la institució endegat per les Corts Catalanes
celebrades a Barcelona entre el 1431 i el 1434. Entre altres
qüestions ge11erals, aq uelles corts, primerament presidides
pel monarca i després, arran del seu trasllat a Ttàlia, per la
reina lloctinent Maria de Castella, intentaren respondre a
un dels problemes més greus dels que péltia el país i que
més expectatives de resoluci6 aixecaren amb la instauració
d'una nova dinastia: les irregularitats en l'administració de
la justícia, que tant sovintejaven arreu. És en aquest marc
que cal entendre la demanda de reforma de la Diputació,
presentada a les corts pels mateixos diputats.
El sistema vigent a la Generalitat des del T413 oferia gélranties per a evitar la intromissió reial en lél manipulació
dels subsidis votats per les corts, des de llavors recaptats i
administrats per la Diputació, però aquelles garanties eren
gairebé inexistents enfront dels abusos dels mateixos oficials de la institució, en particular pel que fa a la recaptació,
i a més f(¡mentà la instauració d' una oligarquia tancadél,
allunyada Hns i tot de les corts, de les quals era teòrica representació permanent. les relorrlJes parcials realitzades el
1420 i el 142.2 intentaren paJ.liar alguns d'aquells efectes negatius, però no aportaren Célp solució definitiva a un proulema que, en iniciar-se el trienni 14.31-34, era clar que oferia
unes dimensions alarmants i que calia encarar amb una reforma més a fons de la irlstitució.
T.a iniciativa paltí dels mateixos diputats. El.lo de setembre de 143T es presentaren davant l'assemblea de les COlts
Catalanes els tres diputats del General que encara no fcia
dos mesos havien estat elegits per a dirigir la Diputació i,
després d'exposar-ne l'estat, sol·licitaren que es proveís una
solució per éI diversos prohlemes que l'afectaven: la guàrdiél
i custòdia dels esclaus que li eren encomanats, la possibilitat

de vendre algunes penyores que delenia pels deutes pendenls d'alguns individus amb el General, i una reforma del
sis lema de gestió dels drets o tributs que recaptava, anomenats genera litats. F,ls diputats demanaren que l'assemblea
elegís unes person es «qui haguessen càrrech e poder de la
dita Corl de ve ure e regonèxer tots los affers del dit General». Acceptat el suggerim~nt, l~s Corts elegiren una comissió de nou persones , lres per cadascun dels braços, aU1 b
plens poders per a examinar el funcionament de la instihtció, identincar'11e els prohlernes i proposar les solucions
adients (12-XI-1431). Aquestes nou persones foren: Joan
Pinyana, abat de Santes Creu s, Dalmau de Rasd i Pere de
Palou, pel Braç Eclesiàstic; Guillen1 Ramon de Monlcada,
Guillem Ermengol i Bartomeu d'Hoslalric, pel Ura<; Militar,
i Joan Fiveller, Pere Castelló i Ramon Jordà, pel Braç Reial.
El seu objectiu prioritari era «provehir a la indernpnitat e benavenir del General del Principal de Calalunya e als desordes, abusos e daffalliments qui· s deien ésser ~n la Casa de
la Deputació d~l dit General e en los oflicials e minislres de
alluella», amb el compromís d'enllestir aquesta tasca per al
febrer del 14)2.
Aquesta comissió es constituí tot seguit a la Casa de la
Diputació, dins la camhra anomenada dels oïdors de comptes del General, i procedí a prendre testimoni jurat a tots i
cadascun dels oficials de la institució, els quals van haver de
presentar un «memorial» o informe sobre l'exercici dels
seus càrrecs respectius, els problemes que s'hi trobaven i les
reformes que proposaven. Se sap que, davant la cornissió
dels nou, comparegueren almenys: Pere Malel i Ramon
Samsó, oïdors eclesiàstic i reial respectivament; Pere Ramis,
escrivà major de la Diputació; Bartomeu de Navei, reger1t
del llibre comú dels comptes del General; Pere Verdaguer,
comissionat per a exigir els deutes pendenls amb el General; Raid Ferrer, rebedor del dret de la guarda d'esclaus fugitius del Principat, i Guillem Jordà i Pere Girona, advocats
t1scals de la Diputació. També foren interrogades altres persones que havien tingut vinculacions econòmiques amb la
institució. Aviat, però, vista la situació, amh el cúmul d'irregularitats que anaven apareixenl a la llum, l'activitat d'aquesta cornis sió derivà en una autèntica auditoria general
de l'organisme. Sembla que aquesta derivaciú excedia les intencions inicials dels diputats, cIue intentaren ahlrar-ne els
efectes un cop la comissió dels nou féu públlcs els primers
pronunciamenls.
In comprovar que les principals irregularitats afectaven
~l cohrament defeChtóS dels drels de les generalitats, la comissió decidí redefinir l'administració d~ls dr~ts i les funcions dels ot1cials de la Diputació i eSlablir una normativa
sancionadora per als [raus. Per això foren pu blicades unes

Ordinacions de la comissió dels nou per a la l'fIonna del Cm¡;ral
(30 de febrer de 1432). T.'allau de protestes, encapçalades
pels mateixos diputats, f(m importanl i s'arribà a amenaçar
amh la inobservança. Aquesles pressions aconseguiren for-
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çar un nou redactat, publicaL el 1433, que no traïa d~l tot
l'anterior.
Pel que fa als dreLS del General, aquestes ordinacions
disposaven que la subhasta i l'arrendamenL de les generalitats es fes igualment a Barcelona, però després d'una àmplia publiciLaL per tot el territori del Principat; que l'arrendament d'altres drets, com ara el de la bolla de plom o ~l d~l
s~gell de cera, fos únic i no diferenciat segons cadascun dels
llocs de barons o d'Església; que els interventors, tractadors
o mitjancers en l'arrendament de les gen~ralitats fossin oficials de la Diputació i no rebessin cap remuneració supl~
mentària; que tots els premis o eixaucs donats pels diputats
i oïdors als qui afavorissin un bon arrendament dels dr~ts ~s
justifiquessin per escrit; que els arrendadors de drets del
Generallossin obligats a pr~s~ntar avals per garantir el cobrament de les quantitats que quedaven a d~ur~, i en fossin
exclosos els que tinguessin deutes pendents amb la institució; llu~ els diputats de cada trienni, en accedir al càrrec, haguessin de posar al dia ~Is comptes de la Diputació, procedint a cobrar els darrers terminis deguts del tri~nni ant~rior,
i que l'escrivà major hagués de prendre nota de totes les
particulariLats de l'arrendament dels dr~ts ~n un registre esp~cial, anomenat Llibre blau,
Quant als oflcials de la Diputació, les ordinacions de
1432-33 establien, tal com era habitual, una actualizació dels
salaris ordinaris (els dipuLaLs, de cobrar 15 sous passar~n a
r~hr~ ,6 sous i 6 diners barcelonesos per cada dia de treball)
i dels extres o dietes per funcions exercides fora de Barcelona (els diputats mantenien els 4 florins diaris que abans
eren generals; els oïdors, els advocaLs i altres juristes passaven de cobrar-ne 4 a rehre'n només 3, i la resta del personal,
quantitats inferiors), També es regulava l'horari laboral dels
diputats, estahlint l'obligació de presentar-se almenys una
vegada al dia a la Casa de la Diputació, llevat dels dies festius o de casos de malaltia, S'introduïa un règim d'incom patihilitats en l'elecció, per als càrrecs de l'organisme, de

persones que hi tinguessin deuLes. Igualment, per a limitar
l'endogàmia política i fins i tot familiar que s'havia deLecLat
en la institució, s'ordenava que els diputats i oïdors no pogu~ssin r~petir en el càrrec fins passats quatre i tres triennis
respectivament (la redacció original del 1432 fixava el1imit
de triennis en sis). Per altra banda, es disposava qu~ ~ls oïdors ja no fossin elegits només pels oIdors cessants sinó
tarnh¡:; pels diputats acabats d'elegir, el tercer dia d'agosL.
Finalment, es r~gular~n així mateix altres extrems, com
ara el nomenament d'ajudanLs dels càrrecs principals, ~l
pr~st~c de vaixells del Genera1. el sou i els horaris dels advocats, les taxes cohrad~s p~r l'escrivà major i el seu ajudant, les obligacions del regent dels comptes i del seu
ajudant, l'estatut d~ls diputats locals, etc.
La Diputació abordà ~l tri~nni '43 t -34 concentrada en els
afers de la pròpia reforma, però mentrestant altres f~ts s'~s
d~v~ni~ll al país, destinats a tenir una greu transcendència
en el p~ríod~ immediatament posterior, també per a la instituci6 maLeixa. En dect~, el 29 d~ maig de Q,32 el rei ALfons el Magnànim parli de llarcelona al capdavant d'una
poderosa armada cap a una nova aventura italiana. r:oul' (lltima partida del monarca, perquè, malgrat les prom~ses, ja
no tornà mai més, Si s'esfumà la possibilitat de dominar
Còrsega (execuciú d~l cap d~ la facció procatalana, Vicentello d'fstria, per part dels genovesos, el 14H), la lluita p~l tron
de Nàpols, primer -que Alfons no aconseguí fins dotz~
anys m~s tard- , i pel seu manteniment, després, centrà els
seus interessos, rn~ntr~ al capdavant del Principat deixava
com a alter ego la seva abandonada i devota esposa, Maria de
Cast~lla, i el seu germà, Joan de Navarra, quedava encarregat dels regnes d'Aragó i de València, amh amplis poders
qu~ ~Il sempre intervingué de Nàpols estant. BIs greus problemes de.! país cr~ixi~n i no trobaven un monarca pròxim i
predisposat a a1i:ontar-Ios. Mentr~stant, els Tra stàma ra rehien la bona notícia de la mort de Jaume d'Urgell a la presú
d~l cast~ll de Xàtiva (T-VI-I433),

LLUls CIFU ENTES I COM AMA LA

Pere de Palou

1434

1437

CANONGE l PRECENTOR DE LA SEU DE BARCELONA

(Vilanova del Vallès? segle XIV -llarcelona? d I440)

Al juliol del 1434 foren elegits els següents diputats i oïdors:

Diput.al. ec1.t:si.àstic: Pere de Palou, canonge i precentor de la seu de

~arcelona

Diputat. milit(u': Ramon G,iln~T,H1 dl~ Pinó~ i d(~ MiI¡¡f1Y, GlV,llkr, se nyor de la h3roni3 de Milany,
de Vallfogona i dels castells de Tudela i de Cartellit
LJipl~tat

Ordor

rdal: llorenç Rodon, burgès de Perpinyà

eclesiàstic: Roger de Cartellà, canonge i paborde de la seu de Girona

mdor mi.li.tar: Joan de Vilalba, donzell de la sotsvegueria del Vallès , senyor de la Casa de Vilalba ,

de Vilalha Sasserra i de la C]l.ladra de Vallgorgllina

Oïdor nial: Guillem Bosquets, ciutadit de Barcelona

verd, ambdós dominicans. RI T4T3 actll~ com a sín·
l diputat eclesiàstic del trienni I434-37 fou Pere
uic o procurador del Capítol catedral, tasca que tOfde Palou, canonge ue la cateural ue Barcelona,
natural de Vilanova del Vallès, Pertanyia a una fanà a exercir en les Corts Catalanes dels anys T431,
mília de la petita noblesa del Vallès que escal~ po14:~(-j, 14:~R i 1440. El 1424 ja n'era el precentor, és
sicions al servei del rei i de l'Església. El seu pare,
a dir, el cantor que presidia el cor i que era responsable d'entonar el cant en els oficis religiosos. Així
Guerau de Palou el Jove (m, I4I5), fou un donzell
apareix aquell any en la permut¡¡ u'un¡.¡ casa amh el
de la sotsvegueria del Vallès, senyor de la força de
Escut reial,
Torrelles i de la quadra de Vi!anov¡.¡ i ue Puigu;Jlher <"1 ;111 dI"' VOlti] el!"' I;J rap!"'1!;J t;nnhé canonge Pere Peret, situada uavant del porde San t Jordi , Palau
i castlà de Calafell i de Lavit, que havia estat diputal nOLI de la catedral, al costat de la casa de l'ardiaUt:: la G t:: Ht: liJlilaL,
tat pel Braç Militar el I389 i, com a ciutadà de Barca major. El I43 2 és documentat també com a rec'1:1" " 1:1'1
l'Ot-.'1': I\ NC
tor de Santa Maria del Mar, i com a tal percehé un
celona, conseller de la ciutat (T390, T396, T4.0T) i
llegat testamentari de ]-<'elip de Malla per a la celemostassaf (1404). Al servei de Joan l, MarlÍ l'Humà i rerran 1, fou conseller reial, procurador general del
bració d'aniversaris. Les darreres notícies que se'n tenen da·
ten uel 1440, tluan exercia com a ecònom del Capitol (adRegne de Sardenya i vicealmirall ue C;J.talunya (1397), càrrec
ministrador dels béns), a més de precentor. Sembla que no
aquest darrer que inf:ructuosamentlntentà dispUlar per les
armes, a Barcelona mateix, a Galceran Marquet, el qual
estigué mancat d'amor pels llibres; el T4}1 compr~ una
Summa aurea de vidis i una Sumrna dI: vil-tuts, ambdues de
n'havia estat nomenat vitalíciament per Jmn T. RI seu avi,
Guillem U' Auxerre (Altissidoriensis), i un Quart de les Sentèn.Guerau de Paloll el Vell (m. a 13X7), tarnhé uonzell i senyor
u'aquells llocs , tenia el grau de llicenciat en lleis i havia estat
cies, de ']'omàs d'Aquino, a l'encant dels béns del difunt Felip de Malla.
membre del consell de Pere III durant l'expedició reial a
Ramon Galceran de Pin6s i de Milany, cavaller, senyor de
Sardenya (1354·55) i durant la guerra ue Castella, ocasió en
la baronia de Milany, de Vallfogona i dels castells de Tudela
la qual actLú d'ambaixador (I363). Els dominis familiars foi ue Cartellà, TIm el uiputat militar uurant el trienni. Aquest
ren heretats pel seu germà Cuerall, donzell ue Barcelona.
Pere de Palou ja era canonge de la seu barcelonina el I4I2.
cavaller gironí, nascut cap al I389, fou fill de Bernat Galceran I de Pinós i de Fenollet, senyor de les baronies de Pinós,
Figura com a tal. aquell any, en l'acta de provisió del lectorat
Mataplana i la Portella, i de la seva tercera esposa, Sança ue
de teologia de les escoles de la catedral, juntament am b FeMilany, senyora de la baronia de Milany , amb Vallfogona, i
lip de Malla - clue fou diputat eclesiàstic uurant el trienni
dels castells de Tudela i de Cartellà, amb la qual s'havia ca1425-2g- i els altres membres del Capitol, a favor del messat el I386 , Ramon Galceran, essent un dels darrers fill s del
tre en teologia Joan Sanxo, vacant per mort de Pere de Vall-
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pare, heretà els béns tple la mare havia aportat al matrimoni. Com a laI, fou l'iniciador de la línia uita uels Pin{¡sMilany de la Casa de Pinós, i, per això, anomenal lambé
Ramon Galceran de Milany, Participà en la primera expedici6 italiana d'Alf<H1s el Magn~nim (1420), RI 143T fou un
dels nOlables qLle assistiren a les solemnes exèquies ue la
reina vídua de Joan I, Violant de Bar, celebrades a la caledral
de Barcelona. El 1434 el seu germà consanguini, Remat Galceran 11 de Pinós-renollet, senyor de les baronies de Pinós i
ue Mataplana i vescomte d'Tlla i de Canet, diputat militar de
la Generalital durant el trienni 14V-H, l'elegí com a successor seu en el càrrec per al trienni subsegüenl. Aq uest
exercici d'endogàmia no fou obstacle, però, per a algunes
desavi.nences arran dels hén s familiars, Així, Ramon Galceran es tilulà senyor de la baronia ue la Portella per hipoteques que hi tenia, si bé formava part de l'herència de Bernat
Galcenm. Amb tot, a la mOlt de Ramon, esdevinguda pocs
dies després de finalitzar el seu manuat al capuavallt ue la
Diputació (8 d'agost de 1437), Bernat Galceran fou designal
tutor dels seus nlls menors, haguts d'Tsabel Ballester,. filla
d' un ciU ladà de Barcelona: Pere Galceran (mort sense fllls
vers el 1447), Aldonça (m. d 1460) i la primogènila i hereva,
Beatriu (m. 1485). Aquesta darrera fou una figura important
en la història uel lul.li sme. Tntentà deixar hereu dels seus
béns el municipi de Mallorca per a l'estahliment u'estudis
lul.lians a l'illa, però la seva filla i hereva, Joana J::slc1ània
(amb la qual s'extingí la línia dels Pinós-Milany), ho impugnà i elllegal es limità 11nalment a un benefici fi.muat a l'església de Monti-sion de Ciutat de Mallorca, que és a l'origen
de l' Esludi General Lul,]ià.

S.nt jordi , nobl es i ciutadans, detall d'ulla dalmàtica,
lrt!~or u~l PillaU J~
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Un destacat burgès de la vila de Perpinyà, Lloren(,: H.odon,
fou el diputat reial. Rodon no era un nouvingut a la Diputació, ja que n'havia estat oïuor en representació del mateix
Braç el lrienni 1419-22. Era 1111 de Pere Rodon, burgès ue
Perpinyà que fou rebedor dels ingressos del Reial Palrimoni per béns alienats a tercers, Llorenç, amb importants interessos mercantils, tragué profit ue la seva vinculació a la
Diputació: al final del 1437, acabades les seves lasques del
trienni, ohtingué la concessió temporal de la ferrera per a la
construcció d'una galera mercant a Cotlliure. El segle XV
marcà l'ascens a la noblesa de la família Rodon (també escrit ReuoI\ o Reu{¡ en els uocuments de l'època), ja con sumal el 147:3, quan l'última sessió ue la Cort celehraua CI Perpinyà durant aquell any es reuni a la casa de la Lamília,
perquè Joan ll, indisposat, no pogué traslladar-se fins al
convent uel Carme. El protagcmistCl d'aquest fet fou Ull T.loren(,: H.odon que segurament cal identificar amb un fill homònim del diputat del 1434 i que -com la seva germana
Hipòlila, casada amb Pere Galceran II ue Cruïlles, senyor
de les baronies de Calonge i de Llagoslera- va veure connscats els seus béns rossellonesos (1478) en negar obediència a lluís Xl ue França tluan aquest s'emparH del Rosselló.
Aquest Lloren(,: Rodon mori el 1496, a lemps encara per
veure com els francesos eran foragilals delH.osse116 (1494) ,
i fou enterrat al sepulcre familiar de l'església dels frame nors de Perpinyà.
L'oïdor de comples represenlanl del Bra(,: Eclesiàstic, el
canonge Roger de Caltellà (Maçanet de la Selva - 1397 - Saragossa 1467) I iOLl una 11gura molt destacada de l'Església
de Girona del segle XV. Membre d'un important llinatge
nohle ue les comarques gironines, era el tercer fill de Pere
Galceran 111 de Cartellà, UIl uonzell ue GironCl que fou
senyor de la baronia de Granollers de H.ocacorba, de la Sala
de Sant Martí, de Montpalau, ralgons, Bestrad, Ribes i Tuuela, i ue la seva segona esposa, Constança Sarriera, filla
dels senyors de Vulpellac i membre u'un altre llinatge gironí hen destacat que assolí la noblesa des de la pràctica medicoquirúrgica al servei ue la reialesa. Li foren oncles paterns Dalmau de Cartellà, abal de Sanla Maria de Ripoll i
uiputat eclesiHstic de la Generalitat durant el trienni 14222), i el donzell Roger ue Cartellà, senyor de la b¡"ll"(ll1ia de
Rocacorba i oïdor de comples pel Braç Militar uurant els
triennis 1431-34 i 1449-52. Mentre el seu germà Galceran
heretava els héns familiars, Roger emprengué la carrera
eclesiàstica, estudià teologia i uret can(ll1ic (141()-IR), obtingué una canongia a la seu de Girona, i fou paborde d'Aro a
la mateixa cateural - la qual representà en les Corts Catalanes del 1429- i vicari general del bisbal, llavors el més ric
del Principat. Quan morí el bisbe Bernat de Pau (1457). els
jurats ue Girona sol·licitaren a Alfons el Magnànim que promogués a bisbe Jaume de Cardona, llavors bisbe ue Vic, persona de confiança del rei i germà del comle de Cardona, cap
del Braç Militar en les Corts Catalanes, les quals discutien

Galeres n1crcants ,:¡ port, T,whl
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llavors un imporlanl subsidi per al monarca. Peri> , per nepotisme i per oposar-se a Alfons, el P¡¡P¡¡ Calixt 111 (el valencià Alfons de Rorj¡¡) de seguida nomenà bisbe de Girona el
seu nebot Roderic, que amb 27 anys ja era cardenal i vicecanceller papal, ben poc disposat a Tl1oure's de !{oma. Alfons es negà a acceptar el nomenamenl i ordenà als jurats
de Girona tlue impedissin a persones que no comptessin
<lmb el seu reial acord prendre possessió del hisbal, i que
menlrestant nomenessin dos administradors per a la diòcesi. Pou aleshores que el Capítol dels canonges de la catedra 1
decidí prendre la iniciativa, i elegí bisbe Roger de Cartellà.
TOL i comptar amb les simpaties de les autoritals locals, Roger, llavors d'una edat ja avançada, preveient un enfront¡¡ment amb el papa i previsiblement també amb el rei, decidí
no acceptar Ja designaci{¡ i conformar-sc amb la pabordia de
la vall d'Aro. La situació de la diòcesi de Girona no es regularitzà fIns després de la mort del Magnànim (145R), encara
en vida del canonge Caltellà, quan Calixt IU la lliurà al que
havia estat el seu datari, Cosme de Monlserrat, mentre posava la de V¡¡lència - la més rica de la Tarraconense- a les
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mans del seu nebot Roderic, el qual, d'altra banda, mai no
posà els peus a Gir011(lni hi tim reconegul. Roger testà el 27
de setembre de 1466 a bvor de la Pia Almoina dels pobres
de la caledral de Girona, amb l'excepció de la seva notable
biblioteca de 110 menys de 68 volums, sobretot relatius al
dret canònic, que llegà a les catedrals de Cirona i de Saragossa, a la col-legiata de Sant Feliu de Girona i a les parròquies aragoneses de Bur11<Íguena i Cosuenda, a banda d'alguns particulars. Morí a Saragossa, on havia anat com a
àrbitre en una qüeslió de dret eclesiàstic 1'11 de febrer de
1467, i posteriorment fou sebollit al clauslre de la seva catedral. Quant al seu pas per la Diputació durant el trienni
14H-37, cal dir que, seguint la tradici{¡ endogàmica de la
institució, nomenà successor al càrrec per al trienni següent
el nebot de la seva tia Segimona -muller del donzell Roger
de Carlellà-, Bernat Guillem Samasó, llavors canonge i
prior de la seu de Tarragona.
El segon oïdor, representanl delllraç Militar, també pertanyia a una nissaga familiaritzada amb la institució. Joan
de Vilalba, dil el Major, donzell de la sotsvegueria del Vallès,
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domiciliat a Cardedeu i senyor de. la Casa de Vilalha, de Vilalha Sasserra i de la Quadra de Vallgorguina, era germà de.
Marc de. Vilalba, abat de Montserrat i diputat pel Braç Eclesiàstic el trienni 1413-16. HI se.u fill i hereu hom ())'1im, Joan el
Menor, ocupà el mateix càrrec que. el seu progenitor durant
el trienni 1452-55.
HI ciut¡.¡dà honrat de Barce.lona Guillem de. Bosquets fou
oïdor de cornpte.s pel Braç Reial durant eltrlcnni J4H-37.
Memhre d'una família de. mercaders que formava part del
patriciat de la ciutat des del segle XIV, era llll d'un personatge homònim que fou racional de.l municipi de Barcelona. A banda del seu càrrec a la DlputaciÍl, Bosquets , m em bre de la Biga, fou guardià de. les monedes, conseller (1443)
i síndic de la ciutat en les Corts C¡.¡talanes del 1449· Fs casà
amb Isabel Destorrent, pertanyent a una altra acabalada nissaga de. la burgesia de Barcelona. Un segell del mateix Guillem de Bosque.ts del 1450 !llostra les armes de la família:
d'or, un arbre arrencat de sinople, acostat de dos bosquets
del mateix çolor, mirant-se. Morí l'any 1452.
SEC REST T f/ESCAT D'UN R li I
ASTUT I T N1'RIGANT

Des del 1432, Alfons el Magnànim e.ra a Sicília, esperant 1'0portunitat d'aconseguir e.l domini del Regne. de Nàpols , que.
perseguia des de feia una dècada en interès propi , dinàstic,
i d'una part qualitativament important de l'estament me.rcantil català, beneGciari d'algunes disposicions dictades pel
monarca, corn ara la faculLat atorgada a Barcelona pe.r a la
construcció d'un moll (8 de desemure. de. T434) que, tanmateix, !lO s'inicià fins el 14j9. Per segona vegada, i a contracor, la vel·le.itosa reina Joana 11 de Nàpols el norne.nà hereu
per la pressi() dels partidaris d'Alfons dins del se.u regne

(14:n). Immediatament e.s formà una gran coalició per oposar-s'hi, suscitada pel papa Fugeni IV, amu l'e.mperador i
els principals e.stats italians del nord (Venècia, Florència,
Milà i Gènova) , i dirigida pel duc de Milà, Filippo Maria Visconti. Irritat amb el pap¡.¡ , Nfons encoratjà de sotamà els
cardenals del concili de Basilea, rebels al pontífex, i els esperonà a destituir-lo. Pensà a tornar als seus dominis ibèrics, però arran de la mOlt de Joana 11, el2 de. febrer de 1435,
la qual finalment deixà el tron a Renat d'Anjou - comte de
Provença l futur re.i dels catalans durant la guerra civil- ,
que llavors era presoner del duc de Uorgonya, el convencé
de la necessitat d'aproGtar l'ocasió que es presentava. Fou
¡.¡ixí com decidí prendre la Corona napolitana per les armes;
assetjà Gaeta i, molt segur de la pròpia força, amb un estol
de gale.res farcit dels memhres més granats de. la noblesa catalanoarag(lTle.sa i d'altra de proce.dència siciliana, n¡.¡politana i castellana SOltí a l'encontre d'una esquadra genove.sa.
La h<Jtalla, en aigües de. l'illa de Ponça (5 d'agost de 1435),
tingué un resultat inesperat i desastrós per a Allaus. Era un
nou fracàs en l'aventura napolitana, però ¡.¡ra de grans proporcions: «E plagué a Déus que los genovesos obtingueren
la victòria, e Se.'ll menaren pres lo dit senyor rey e dos frares
se.us, ço és, lo rey de. Navarra e l'infant don Enrlch, mestre
de. Sentyago, e molts harons e cavallers», a banda de «molts
altres de. pocha condició», segons testimoni dels mateixos
DiMaris de Iu Gennalitat i del Llibre de jornades de l'escrivà de
la Diputació Jaurne. Safont. Els presos nota bles, més d'un
centenar, foren traslladats a Gènova i més tard a Milà, a
l'e.spera d'aconseguir-ne un quantiós rescat, principalrne.nt
per le.s persones del rei i els infants Joan i Enric.
La «cruel e dolorosa nova» causà una gran con sternació
a tot el país i la reina convocà Corts Generals a la vila aragonesa de Montsó pe.r tal de fer front a l'enorme rescat que.
es de.rnanava: 30 000 ducats. La reina Maria hi llegí la proposició re.ial (5 de desembre. de T435) l els diputats del General hi feren portar els seus segells. FI ressò de l'esde.venirnent - la primera de.rrota d'una armada catalana- no
fou solament polític, sinó també popular, i 11ns i tot literari
- La comediaa dI: POHza és una de les obres més importants d'Tñigo López de Me.ndoza, marques de. Santillana-.
Mentre les institucions del país - Corts i Dlputaciú- s'afanyaven a procurar el fabulós rescat, les maquinacioTlS del
IIlOllarca pres aconse.guien de portar el duc de Milà a una
aliança se.creta per la qual e.lls dos es repartien l'hegemonia
a Itàlia, Així la situació política e.s capgirava, mentre. el pagament del rescat alliberava Allans i e.ls seus immediats
(febrer del 143G) , i al mateix te.mps les seVes fürce.s militars
iniciaven la conque.sta del Regne de Nàpols amb la presa de.
Gaeta. P¡.¡raHelament, Joan de Navarra, tamhé alliberat, havia arriuat a Barcelona a uord de la galera genove.sa "Della
Guardia " escortada per dues de catalanes, i abans d'unir-se
a la COlt de Montsó presidí els funerals celebrats el 25 de.
gene.r de 1436 a la ciutat en honor de la re.ina mare , Elionor

Gakn:~

i illtrf'~; t"rnhan.:adum¡ rt.l poLl de Nàpols,
pintllril sobrI"' fus ta , s~Klt:: XV
J:ONT: Aí,,¡¡

d'Alburquerque, morta a Castella al cap de poc de saber els
fets de Ponça.
1.a cOT1l1uesta del1{egne de Nàpols contra els valedors de
Renal d'Anjou - ja alliberat- , tant al maleix regne com fora d'aquest, filli llarga i onerosa. No culminà fins a l'enlrada
triorntiJJ d'Alfons a la ciutat de Nàpols el 26 de febrer de
1443. Durant aquests anys, la reina Maria i l'infant Joan, rei
de Navarra, corn a lloctinenls d'Alfons als territoris ibèrics
de la Corona d'Aragó, van haver de fer front a les conLinues
demandes econòmiques i militars cl'atluesl darrer. Durant
ellrienni 1434-37 les Corts Catalanes foren convocades encara una vegada més , al maig de l'any T436, reunides, sola
presidència de la reina Maria , al Capítol de la seu de I3arcelona. Poren unes COlts que s'allargaren uns quants anys, durant els quals s'esdevingueren alguns fets d'interès, relacionats o no amb les negociacions que les acompanyaven. Així,
al final d'agost del 1436 salpà de Barcelona un estol de galeres finançades pel Principat per anar contra els genovesos,
aliats de Renal d'Anjou. La delegatiú de les Corls, la Diputació del GeneraL obtingué algunes compensacions, entre
les quals una provisiú reial «ab la qual és dada facultat als

depulals d'anar ab porters denant» , amb maces d'argent ()
altre material, tant si era per a servei del General com per a
altres qüestions, i sempre dins del territori del Principat.
Per alLra banda, la pugna dels germans d'Alfons - els in fànts d'Aragó, Enric i, en parlicular, Joan de Navarra-, per
dominar Castella, es veié reforçada amh l'elevació d'aquest a
la lloctinència d'Aragó i de València (1436), des d'on intervingué novament al país veí. El tractat de Toledo (l2 de
setembre de 1436), pel qual Joan oferí la seva filla Blanca
de N(lvarra en malrimoni al príncep d'Astúries (futur Enric IV) , els permeté recuperar temporalment bona part de
les rendes que els havien estal confiscades arran de la rehabilit(lci6 del coneslable Alvaro de 1.una i del desaslrós resultat de la guerra de T429-3°.
El3T de juliol de 1437, els diputats i oïdors de la Generalitat, en discordança amb l'elecciú dels seus successors, es
lancaren en conclave a la Casa de la Diputació per a procedir
a la designació concordada dels qui l'havien de regir durant
el trienni següent. L'acord fou aconseguit al cap de vull dies,
a darrera hora del 8 d'agost, en el tlual morí el diputat militar, 1{amon Galceran de Pinós, absent de la reunió.
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Pere de Darnius
CANONGE I SAGRISTÀ MAJOR DE I.A SEU DE GI RONi\

(Sant Llorenç de la Muga? , Alt Empordà segle XIV - Girona d I440)

rl u , d'agost d~ T/H7 foren

el~gils

els següents diputats i oïdors:

Diput(,¡.t t:dt:siàs/.ic: Pl~re de Darnius, canonge i sagrist:, major de la seu de Girona

Diputa/. mi.lit(.lr: Guillem

dl~

SantclimenL, cavaller, domiciliat a B'lrcelona

Diputat reial: Felip de SanLc.e1oni, ciutadà dI" Girona

a;:dor ecll~s iustic: BernaL Guillem Sama só, canonge i prior dc la seu de Tarr¡¡gona
Oïdor mi/.i/.a,.: Joan de Uo (o

nl~sUor).

don zd l dc la vegueria dr' Manresa, domiciliat a Bagà

Oïelor rdal: )ran Jou. burgès

d~

Perpinyà

Barcelona i cavaller, fou canceller del rei
ón moll escadusseres les dades que es
lenen del canonge altempordanès Pe(1420), procurador del comtat d'Fmpúre de Darnius, elegiL diputat pel 13r<:l<\:
rics i veguer de Barcelona (I434). El seu
germà Pere fou senyor de Badalona, ca·
Eclesiàstic per al trienni I437-40. Fra fill
pità de les galeres d~ la ciulal de Barcelode Dalmau de Darnius, donzell de Sant
Llorenç de la Muga, senyor de Darnius,
na i mestre racional del Principal (1431),
Dos àll~"1s, Trl.""scrit del se~l" xv
entre altres ocupacions.
de la Vajol i del castell de Mont-roig. El
seu pare, escuder del rei Martí l'Hurnà,
FI dipulal del Braç Reial fou Felip de
fou veguer de Tarragona i el Camp, de Rosselló i Vallespir,
Sanlceloni, membre d'una de les [lIní1i~s que componien
i de Girona i Besalú, i ambaixador del monarca catalanoara- l'oligarquia ciutadana gironina. Era fill de Fnmcesc de Sant·
c~loni, ciuladà honrat de Girona, jural de la ciutat, la qual
gonès a les cor ls del duc de 13orgonya i dels reis de Navarra
i de l~'rança, el darrer dels quals serví com a capiLà en l'a rrepresentà en el Parlament del I410 i en la Corl del r4I3, i
oïdor de comptes de la Genera htat pel Braç Reial durant el
mada que lrameté a Conslantinoble l'any lj99. Pere de
Darnius fou canonge del Capílol catedral de Girona, i salrienni 14I3-I6. Com el seu pare, Felip fou jurat de Girona i
gristà major de la maleixa seu. Més lard fem canonge i arsíndic de la ciutal en les Corts del 1454.
diaca major de la catedral d'BIna. Actuà com a procurador
Bernal Guillem Samasó, llé1vors canonge i prior de la seu
dels bisbes de Girona Ramon Descatl1ar (T4I4) i Joan Casade Tarragona, iou l'oïdor de comptes elegiL en representació
nova, cardenal (T43I-36), en les Corls Catalanes celebrades
del Braç FclesiàsLic. M~s endavanl, durant ellrienni 1452-55,
durant els anys del seu pontificat, i també assistí a les del
ocupà el càrrec de diputat pel maleix braç. (Les dades biogràfiques que n'han pervingut són exposades en l'esmentat
I429 en representació del Capítol gironí. La Casa del Sagrislà de la seu de Girona en conserva un escut d'armes, failrienni.)
X¡¡t d'or i d'atzur amb vult peces (14I4).
BI donzell de la vegueria de Manresa (solsvegueria de
Guillem de Santc1iment, elegit diputat militar, ~ra memB~rga), domiciliat a la vila de Bagà, Joan de Uo (o Desllor),
fou oïdor de comptes pel Braç Militar. Es documenten dibre de la família del mateix nom, una de les més destacades
del patriciat de la Barcelona dels segles Xl V i XV. El seu pa- versos cavallers amb aquest cognom duraTlt els segles xrv i
re, anomenat també Guillem. fou conseller en cap en el goXV, la relació dels quals amb Joan no resulta clara. Un Ro·
vern municipal de la capital catalana i veguer de Barcelona.
ger Desl1or, rossellonès, parlicipà en l'avenlura de la Gran
La seva marc, Esperança, pertanyia a la igualment influent
Companyi¡¡ Catalana, de la qual fou elegit comandant sunissaga burgesa del s Desplà. Guillem. ciutadà honral de
prem (r:31J . 12). Altres membres de la família foren Marc

S

Desllor, cavaller i diputat militar durant el trienni 1455-5 g , i
Bernat Desllor, físic de Girona i oIdor reial en 1458-61. En
cp1alsevol cas, un Joan de Uo, rossellonès segons Santiago
Sobrequés -la vila de Bagà, on era domiciliat, era el centre
de les possessions feudals del vescomte d' llla-Canet-, era
oficia l de la Generalitat quan, l'any 1449, [ou embargat per
ordre del governador Joan de Montbui per fer pinya la institució que representava amh els barons en l'afer del plet presentat pels remences davant l'Audiència Reial.
L' oIdor del Braç Reial fou Joan Jou, hurgès de la vila de
Perpinyà . Peltanyia a una família de rics mercaders de la capital del Rosselló. El seu pare, del mateix nom, un doctor en
dret que havia estat nomenat per Malií l'Humà comissari
reial de l'aljama dels jueus de Perpinyà, fou assessor dels
goveJ11adors dels comtats de Rosselló i Cerdanya Ramon de
Sagarriga i Ramon de Perellós , l' un i l'altre diputats de la
Generalitat en diferents triennis. Joan s'adherí a Lluís Xl
durant la dominació francesa del Rosselló i aquest rei el féu
el seu làlconer. El germà gran de Joan, Ramon, fou frare
hospitaler i assistí a les COlts Catalanes del 1454 com a procurador del castellà d'Amposta Pere Ramon Sacos ta. El
145R, el hishe d' Elna cedi als germans Ramon, Joan i Francesca Jou una capella amb altar i dret d'enterrament a l'església de Sant Joan de PerpinY;j, en l'ohra de la qual encara
es treballava l'any 1472, i el 1490 un pintor era retribuït per
haver-hi pintat els escuts d'armes dels «senyors de la capella». Aquesta capella dels Jou encara es conserva.

un parlament (Barcelona, 1438) i finalment corts (T.leida,
1440) per a fer front a les contínues demandes del seu Inarit. L'oligarquia catalana, que controlava tant les corts corn
les institucions que n'emanaven (Diputació) i els consells
municipals (Consell de Cent de Barcelona), només accedia a
les ajudes en canvi de cessions i acudia a Nàpols a negociar
amh el mateix rei la forma i el contingut de cada pacte. Des
de Nàpols, Alfons ordenà el compliment de la seva política,
que cercava debilitar el flanc papal de la coalició formada
contra ell, i al juny del 1438 es féu una crida pública pels carrers de Barcelona i a la mateixa catedral prescrivint la desobediència a les provisions dictades per Eugeni I V en favor
de les que dictés el concili de Basilea, enfrontat al pontífex.
La Cort del 1440 causà alarma a la Diputació davant d'una
possible retallada dels seus drets, que finalment no es produí. 1\1 final de juny del mateix any salpà una galera gran de
la Generalitat per conduir a Nàpols 300 ballesters.
L'activitat comercia I marítima de la Diputació, sovint vinculada a la lluita per Nàpols , continuava viva. Llorenç Rodon, que havia estat oïdor i diputat en representaci6 del Braç

VERS LA LLU l'I 'A ":1 NA!.

PER NÀPOLS

Les incursions de gent d'armes de forança al Rosselló, en
lluita pel partit angeví a Nàpols, provocaren la reacció de la
Diputació i de les altres institucions en de1i::nsa del país. Així, mentre es mantenien armades diverses naus sota el comandament de Riambau de Corbera, els oficials de la Generalitat anaven i venien del comtat pirinenc «per donar
sou als ballesters» que tenia a la frontera (n'hi ha sengles
viatges documentats els anys T43R i 14:19). Durant la lluita,
al febrer del 1439, fou pres Joan de Salazar (o Celesar), un
dels capitans que lluitaven pels francesos, juntament amb
altra gent armada, i tots plegats foren conduïts a Barcelona
per una força manada per l'oïdor Joan de Llo. Aquestes incursions proangevines donaren lloc a les habituals represàlies ("marques") , sobre les quals tractà una ambaixada que
la Diputació trameté a França al final d'ahril del 1439. La
Generalitat també estudià aquest tema amb la reina Maria
-lloctinent d'Alfons el Magnànim, aleshores a Nàpols- ,
la qual rebé a Saragossa una ambaixada de la Diputació encapça lada pel diputat del Braç Reial, felip de Santceloni. al
juliol d'aquell any.
La lluita d'Alfons per Nàpols continuà consumint els esforços del país i de la seva esposa i lloctinent. La reina reuní
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!{eial (I4I9-22 i 1434-37), obtingué la concessió ue la ferrera
per a la con strucció d'una galera mercant a la drassana de
Cotlliure (6 de setembre ue 14:37) . Per la seva hal1da, Andreu
de Biure (diputat militar durant el trienni I440-43) aconseguí (29 de maig de T439) que li fos prestada la galera més
gran de la Diputac;iÍ>, la "Sel1tmenat", quan aI novembre del
I439 acabessin els quatre anys pels tluals la tenia Francesc
Desplà (diputat reial durant el trienni I43I-34), Andreu de
Biure l'obtenia per si s anys, amb dret a realitzar un viatge
anual o més, si li era possible, f(lS a Llevant o a Ponent.
1.a construcció d'un port estable a Barcelona, autoritzada
per Alfons el Magnànim l'any 14H, s'inicià el 14:19, amb
èxit irregular: a l'agost [ou «verada la primera caxa, apellaua
Sancta Maria, del moll de la mar de Barcelona», però per
l'octubre f(lli ,(destrouïda e derrocada » per la mar.
El flagell de la pesta també es deixà sentir. El 25 ue jll1ly
de 1439 el diputat eclesiàs tic i els tres oÏuors es trasllaua·

ren ternporéJlment éJ Vic "per r<lhó de les morts qui són en
la present ciutat ue Barcelona». El diputat reial ahandonà
I3arcelona l'endemà, fent camí cap a Girona «ab tota sa casada», Els dies següents, molts altres oficials de la Generalitat es tr<lsllad<lren també <I Vic (entre els quals l'escrivà
Joan Gener «ah les scriptures»), i no tornaren a BarcelonéJ
fins al primer de desembre del matc!x any, un cop passat
el perill.
r:ntre les concessions dcctuades durant el trienni hi ha
les de diversos monopolis, Així, Antoni Ramon, llibreter del
General, ohtingué (27 de gener de 1440) el de l<l provisió
dels llibres, el paper i els pergamins que hagués d'utilitzar
la Diputació, inclosos els que fossin emprats per als drets de
les generalitats no arrendats, Però la possessió d'aquest monopoli no f(lU padncéJ per éJ R<lmon . RI llibreter Francesc
Mascaró protestà, perq uè allrmava que li pertanyien els llibres o quaderns a utilitzar pels drets de les generalitats no
arrendats, i AIltoni Ramon hagué de fer·se véJldre nn s que l<l
Diputació li donà la raó (22 de juny de 1440), Un altre monopoli atorgat durant aquests anys fou el dels calderons, i altres coses pri'lpies de l'ofici de calderer, clue héJguessin de fer
servir les galeres i altres vaixells del General, i per a qualsevol altre ús que calgués a la institució, a favor de Joan Pau
Masnou, calderer de Barcelona (I9 de febrer de I440), El
pintor Bernat Martorell, ciutadà ue Barcelona, ohtingué el
monopoli d'ésser «pintor e banderer de la casa de la Deputació del dit Ceneral» (5 de juliol de I440). Fin alment, Berenguer Sabater, ferrer de la mateixa ciutat, uesprés u'haver
exercit el seu ofici per a la Diputació durant molt de temps,
aconseguí ue ser recclllegut com <l ferrer o many~ del Ceneral en règim de monopoli, «ço és, per fer claus e panys, f(lr·
rollats, etc., de la casa de la Diputació, e per fer pólvora de
bombarda tota hora que lo Ceneral ne haj e mester» (S de juliol de 1440).
Entre els nomenaments Corrents efectuats uurant el pe·
ríode destaca el d'ajudant sense sou de l'ajudant segon de
l'escrivania ue la Diputació a favor de Jaume Safont, <lutor
d' un cèlebre dietari, el qual obtenia així el dret a succeir a
bchlal <ljudant segon, el notari Pere Torró, llavors «indispost per sa sen ectut e inuisposició» (5 ue juliol de 1440).
rou durant aquest trienni que r:lionor d' Urgell, 1111a del
darrer comte d'Urgell, fou embarcada cap a Nàpols, on el
mon<lrca h <lvia decidit de casa r-l a amb Raimondo Orsini,
comte ue Nola, en canvi uel suport polític i militar u'aquest
magnat. seguici d'Elionor constà de dues galeres, que salparen de Barcelona al nnal de maig del I438, i a bord de les
quals va ha ver de ser forçada a un matrimoni que li uesplaïa
profundament.
El ualTer uia de juliol del 1440 el s diput<lts i oïdors, en
desavinen ça amb l'elecci6 dels seu s su ccessors, es tancaren
en conclave a la Casa de la Diputació, L'acord no s'assoli
flns el 17 de setembre, dat<l en què fou com unicada oficialment l' elecció d'Antoni d'Avinyó, abat de Montserrat.
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ABAT DE MONTSERRAT

( Girona? - ? 1450)

1;1 T7 de setembre de 1440 foren ~sc.ollits els següents diputa ls i oïdors:

Diputat eclesiàstic: Antoni d ' Avinyó, ahat de Montserrat
Diputat

milital~

Andreu de

Bi\lr(~ , (ava ll~t'

Diputul, reial: Bernat Sapila i Dessoler, óut,ldà

d~

Oïdor 1~1;le,~ i.às l, i.c: Narcís de SantdionÍs, canonge

d(~ narc.~lona

narce10na

Oïdor miliLar: Bertran de Vilafranca , dOTI zeli
Oïdor niul: Joan Cavalleria, ciutadà cie Girona

ntoni d'Avinyó i de Moles era fill de Simó d'A-

nera simultània en algunes èpoques arnh el de
presidenl de la Congregació Claustral TarraconenMolins i de Costes- i de Maria de Moles. Natural
se, el monestir de Monlserrat portà a terme dues
de Girona, fou prior de Sant Quintí de Mediona,
grans línies d'actuació , impulsades pels maleixos
procurador de l'abat Dalmau de Cartdlà (1431), de
monarques catalans, Alfons el Magnànim i Maria
Santa Maria de Ripoll, abal de Santa Maria d'Arde Castella. D'una banda , l'expan sió geogràfica i
eccl1'1(nnica de la Confraria de la Mare de Déu del
les (1436 -4°) i, llnalment, abat de Santa Maria de
Montserrat (1440-50). Succeí al capdavant del moRoser i, d'una altra, la conflictiva introducció a
H0111t' ;IfTlb turhant.
nesLlr montserratí Març de Vilalba (14°9-1439),
Montserrat de l'intent de reforma monàstica amb
de tall dc l';m d·Cl1h,.d.
que havia ocupat en dues ocasions el càrrec de
a la Sala Jeb l)1~LltaIJl,
monjos provinenls de Monteca ssino. En efecte, a
antic arxiu de (o mptp ~.;,
diputat eclesiàstic del GeneraL concret,nnellt el
la tardor del 1443 arribaren a Montserrat se l monsegle xv
F(,'lT: ANC.
1413 i el 1431. Segon abat propi de Monlserrat, Anjos provinents d'aquest monestir i.Lalià, amb Ja fitoni d 'Avinyó prengué possessió el G de març de
nalitat d'introduir la seva observança en aquesl
santuari. La iniciaLiva és justament atribuïble a la reina lloc1440. A causa de la seva absèll(;ia, delegà la presa de possessió en el seu germà, fra Joan d'Avinyó, abat de Santa Ma- tinent Maria de Castella més que no pas al rei Alfons, el
ria la Real de Perpinyà, de l'orde de Sant Agustí, segons proqual tanmateix es mostrà disposat a secundar els designis
cura autoritzada pel notari de Barcelona Marc Husquets el
de la seva pietosa consort. La rebuda feta als casslnesos per
la corn unitat, que segurament no havia estal consultada i es27 de maig de 1439. Present el notari i dos lesLlmonis -fra
Andreu , abat de Santa Cecília, i Pere Ramon de Vilanova, tava en contra d'aquella innovació, degué ésser ben poc
cavaller del Vallès- i siLuals lots davant el portal d'entrada, amistosa. De fet, se sap que els monjos catalans refusaren
el prior clauslral del monestir, Guillem Ballester, en qualitat fusionar-se amb els nouvinguts i, així, eS consLituïren dues
comuniLats autònomes, amb el seu prior i la seva forma de
d'ecònom general del convent, requerí a l'esmentat procurador, fra Joan d'Avinyó, abans de la presa de possessió , el
vida propis, cosa que ocasionà evidents dificultats de convijurament dels privilegis, les franqueses, les llibertats, les im - vència. Les dues comunitats cornparLlren la vida monacal al munitats i els usos i coslums del monestir i dels monjos
guns anys, durant els quals Lingueren lloc diferents accions
que calia preservar. Ai.xi ho féu el procurador, evidentmenl
encaminades a suavitzar les relacions, com ara la prolagonitzada el 1446 per l'abat Antoni d'Avinyó, que , d'acord
en nom del seu principaL fra Antoni d'Avinyó. E128 de jullol d'aquell 1440 ja residia al cor del monestir. De fet, du- amb la reina Maria, assignà als monjos i ermitans les pen rant el seu abadiat de deu anys, càrrec que compartí de masions alimentàries, per ells reclamades, sobre les rendes del

A vinyó -donzell de Girona , senyor de Ponl de
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donzell de Queixans (municipi U'Ultx, a
monestir. 1'anrnateix, quan la rdorma
la Baixa Cerdanya), (lue havia eSlat oïuor
semblava que anava a triomfar, la mort
de comptes del General pel braç mlllLar
de l'ab¡Jt I\ntoni d'Avinyó interrompé el
en el trieTl1li de 1428.
procés de restéluraciÓ. A l'estiu uel 1450
El diputat reial era 13ernal Sélpila i
els monjos cassinesos elegiren a1>at
Dessoler, ciutauà i síndic de llarce!onél,
l'¡mtic prior del monestir, el pare Jaume
lill uel mercader llernat Sélpila i d'Isabel
de Faus, candidat de la reina Maria i gaDessoler, i casélt amb Conslança de Jurant de l'observança cassinesa. Perú el
nyent i de 13urguès. Fou conseller en
papa Nicolau V, el 26 ue novembre de
cap de Barcelona, cònsol ue lél Llotja de
1450, anul·là élquesta elecció i oruenà la
Mar, guardià ue monedes , procurador
uispersió immecliatél dels seus partiuaue Barcelona, síndic ue corts pel llraç
ris. No ohstant això, l'extim:ió oficial de
Reial i élmbaixador davant lil cort del rel
l'observançél cassinesa a Montserrat no
arribà uns a la hutlla de Calixllll, u¡.Jtade Nàpols. FI 24 de juny de 14() 1 fou in·
vestit amb la uignitat de cav.aller ue l'orda el 17 de selembre de T455, per la tlual
ue ue l'Esperó d'Or per l'infant Carles
el primer papa llorja concedia a l'abal
cl'Arag6, príncep de Vian a i de Girona,
Anloni Pere Ferrer de Montserrat podavant l'allar nléljor de la calt:tlral de
der expulsar uel monestir els monjos
Barcelona, duranl el solemne acte del
dits ue l'ohselvan<;a , restablir-hi l'ante·
seu j urarnent com a l10cLlnent i regent
rior forma de vidél i crear un lolal ue set
del Principat ue Catalunya, en presència
oficis clauslrals, que havien d'ésser uouels hraços i de lola la cort, després de la
lats ue manera convenient, i encomanà
preslaci6 ue l'homenalge ue fidelitat.
l'execució U' élquestes dis posiciom; al
Bernal Sapila morí el 7 de desem bre de
bisbe de Vic i él l'abat de Ripoll.
14.61, i fou entenélt al monestir dels fraUltra qüeslions menors de Llpus aures predicadors de la capital catalana en
minisb·éltiu, cal remarcar que al gener
el vas de la seva família . Féu quantiosos
del 1446 s'inicià un plet conlra ui versos
i importanls llegats a amics i parents
possessors de diferents masies del ler-entre els quals cal !Cr esmen t de les
me del castell d'Esparreguera, les quals
famílies més significades de la Barcelofeia temps que estaven deshablLades, en
na del segle XV , com ara els folveller, els
perjudici dels drets teuda ls del senyor,
Gualhes, els Sanlcliment, els Marquel O
l'abat ue Montserral, a qui foren adjuAbal benedictí , retaule de lo Lal'ella Je S,Int. "gata,
els Desvall- , i instituí hereu universal
dicades , bo i sumant el domini útil al
JiJ.urm~ IllJ gllpt, srgk XV
el seu ull Bernat Joan 13enet, séllvat
ui recte que ja teT1iél. T, així maleix, céll
l'VN1: i!CS¡\
l'usdrefulL i els urets de la seva muller
esmentar que foren freqüenls els
Constança, amb una completa línia de
con1licles respecte de la jurisdicció
montserraLlna sobre el lloc d'Oles.lo Ell aquest sentil, per
su bst!lucions entre els seus mIs i germans.
L'oïdor eclesiàstic, Narcís de Sanldionís, dit el Jove, naluexemple, el T149 l'abal Antoni d'Avinyó leu un recurs al
ral de Boruils, doctor en lleis i canonge de llarcelona, fou calloctinenl de batlle general de Catalunya sobre l'erecció de
f(mlues en aquesl inuret, en el qual el monestir tenia la ju- nonge de la Seu u'Urgell i procurauor del bisbal vacant a la
risdicció altél i baixa.
Seu. FI T149 fou igualment procurador uel hisbe de Barcelona Jaume Giralt. Era fill de Dalmau de Santuionís, donzell
El pare Antoni d'Avinyó, segon élbat propi de Montserrat
de llordils i conseller relal. El seu oncle, Nards ue Silntdioi diputat eclesiàstic del General, morí él mitjan mes u'agost
nís, dit et Vell, canonge de Llelcb, havia estat oïdor eclesiàsuel 1450, tot jusl deu anys després d'haver estat eleglL per a
lic uel General el 1416. Atorgà testament a Barcelona el 12
aquesta uignitat, per bé que no es pot delerminar si ho féu
de !Cbrer ue T458 davanl clelnotari Bartomeu Fangar, en el
al maleix monestir o bé a la vila ue Monistrol, on els ahats
qual instituí hereu Dalmau Gabriel ue Santdionís, lresorer
tenien també la seva Casa i habitació.
de la cateura 1 de Girona. El testament fou publicat el 1 de
Duranl el trienni de 1440-4.3, Andreu de Biure -cavélller
ue lil ciutat de Girona, veguer de Camprouon (1408), d'Osomarç de 1459, immediatamenl després de la seva mort.
De l'oïdor militar, el donzellllerlran ue Vilafranca, no se'n
na (141:~) i de Barcelona (1431), conseller i camarlenc reial i
lenen notícies biogràfiques.
invesLll amb la dignitat de cavaller de l'Esperó d'Or pel rei
L'oïdor reiéll, Joan Cavalleria, ciutadà i síndic ue Girona,
Alfons el Magnànim- , acompanyà en el càrrec, com a ui·
putat mili lar, Ant(lTli d'Avinyó. !:ira fill d'Arnau de Biure,
pertanyia a un<1 família de conversos jueus de Gironél i Sa-

ragossa, alavorida i fortament prolegida pels reis d'Aragó.
Era nebot de Bernat Cavalleria, abat del mOl1estir benedictí
gironí de Sant Pere de Galllgants.
LES CO Ins DIl TORTOSA
II!I.FETDIlLESUSURI!S

A dikrència d'altres triennis en què és ben palesa una acció
clara i directa de la Dipulació sobre algun assumple d'interès general del país, com ara l'afer dels pagesos de remença
o la guerra civil catalana, aquesls anys es fa difícil de deslacar fets rellevants i amb una participació decidida del General de Cat<Jlunya. Ultra qüestions més anecdòtiques i que
s'indiquen al Enal, cal remarcar, en tol cas , la celebració de
corls a la capital de les terres de l' fbre i el fet de les usures.
En efecte, el dimecres dia 25 de juliol de 1442 una comissi{¡ formada pel cavaller Andreu de lliure i el ciutadà de
Barcelona Remat Sapila, dipwats militar i reial respectivament, juntamenl amb l'oïdor eclesiàstic i canonge de R<Jrcelona Narcís de SantdionÍs, marxaren a Saragossa per entregar un memorial a la reina Maria. Fls acompanyaven
l'ajudant de l'escrivania, Jaume Safont, i el porler, Joan Martí. Fn a(luest escrit, a més de lloar i de can lar les excel.lències
de la tasca de govern de la reina lloctinent, li demanaven
que fes front al problema que es plantejav<J al Principal a
causa de la imminenl entrada de la gent d'armes del veí
Regne de forança en terres catalanes. En aquest sentit, cal recordar que el rei de frança Carles VTT havia realilzat campanyes expansives per territoris del sud, que havia entrat
aleshores a la ciutat de Nàpols, d'on havia expulsat el duc
Renat d'Anjou, i (lue, per lant, els temors dels calalans d'una invasió del Rosselló i de terres C<Jtalanes no era infundad<J. Per això, els diputats i oïdors del General, per ta 1d'estalviar-sc que en el futur el rei, la reina o les mateixes corts
poguessin exigir-los comptes per negligència demanaven
que aquesles lassin convocades de manera preceptiva.
Així, l'IT d'agost de 1442 la reina Maria convocà cort a
Ulldecona, on sc celebrà la primera sessió. Després de successives pròrrogues, el 7 d'octubre del mateix any la reina
mudà les sessions a Torlosa, on arribà al dia següent. Tanmateix, aquesta corl fou protestad<J, i per diverses raons se'n
discutí la legalilal. Primer, perquè no s'havia comunicat
el canvi de lloc de manera individualitzada; segon, perquè
s'hi lractava un sol afer i no el bon estat de la pàlria, com
era preceptiu. O, encara, perqll~ no havia vingut ]a n~ina
a presidir les sessions en el termini de quaranta dies i, a
més, les reunions sc celebraven a I mateix alloljament reia 1,
fet del tot incompatible amb la independència de la Camhra. La situació s'agreujà amb la retirada dels síndics de la
ciUlal de Barcelona, desconlents per molts motius i coneixedors del seu poder. Contra això, res no pogueren les dues
ambaixades lrameses per la reina lloctinent; la primera encapçalada pel mateix governador general de Catalunya, Gal-
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ce ran de Requesens, i el meslre raciona l, Pere de Santc1iment; i la segona, per l'arquebisbe de Saragossa . La postura de la ciulal de Barcelona fim inamovible, tal corn més
endavanl1Cren saber els consellers al mateix monarca AlIons el Magnànim mitjançant una am baixada lramesa a la
ciutat de Nàpols. 'l'ot l'afer es desbloquejà quan al febrer
del 1443 la relna lloctinent, informada de la nova politica del rei de França i impossibilitada per altres alers de govern dels seus regnes, prorrogà aquesla cort que tan pocs
frulLs havia donat fins al mes de maig. De fet, però, ja no es
lornà a reunir, entre alLres coses perquè l'exèrcit franc~s
que amenaçava el Principat s'adreçà vers les terres de Normandia.
D'altra banda, al hell mig del trienni i un any abans de la
convocatòria de les Corts de Tortosa, tingué un ressò notable un tema que ocupà d'una manera especial els rnàxims
representants de la Dipulació del General, el de les usures i
les accions dels comissaris encarregats de la vigilància del
compliment dels preceptes que regulaven aquest tipus de
préstec. Durant tota la primavera del 1441 10ren continuades les notícies que oferien els Diet-aris sobre aquest afer,
clue caldria analitzar en un conlexl històric i doctrinal més
ampli. La usura, delicte comès per qui presta diners amb un
interès superior al normal. era condernnada de manera conhl1ldent per l' t:sglésia. Tanmateix, la conjuntura econòmica
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de la baixa edat rnitjanél féu necessària l'acceptaci{¡ del préstec amb un interès raonahle, el qua 1 era justificat pels riscos
que corria el prestamista o pels perjudicis que li podia ocasionar. Malgrat lél prohibició explícita de la usura o préstec
amb interès abusiu, el cert és que aquestes pràctiques con tinuaren vigents i, ben sovint, prengueren formes encobertes . Deixant de banda altres élnà1isis, cal apuntar que són di ver::;os i força reculats en elternps els Capítols de cort que
tracten d'aquest important afer, que preocupava no solament autors i moralistes, sinó que tenia una incidència n~al
en la vida dels ciutadans. I a(l'lest interès de la Diputació del
General en el seu [erm control erél usual, amb accions que

implicaven el seguirnent directe dels advocats , notaris i +lm cionaris de l'escrivania del General sobre els comissaris repartits arreu del país i que comportaren, fins i tot, comunicacions i visites a la reina lloctinent i al mateix monarca, clue
aleshores es trobava al Regne de Nàpols. Per exemple, el 27
de març de 144T els diputats convocaren consell dels tres estaments a la Casa de la Diputélció per definir la seva actuació
en élquest afer. Poc després, el 2 d'<lbril , els notaris Pere
Ventosa i Jaume Safont sortiren de la ciutat de Barcelona
per adreçar-se a terres de l'Empordà, el Rosselló i el COT! flent i a altres parts del Princip<lt per fer requisicions i protestes als oficials i als comissaris él C<lusa de les usures, l el

mateix feren el notari Joan Ros i Miquel Passà, els quals tenien ordre de dirigir-se vers les parts del sud i de ponent, en
concret de Tarr<lgon<l, Lleiua, la Seu d' Urgell i altres terres
catalcmes.
En la mateixa línia, pocs dies desprp.s , el 14 u'abril , el notari Bernat Noves sortí de ];..¡ c<lpital per anar a veure la reina
Maria, que aleshores es trobava a Alcanyís, per informar-Ja
d'aquest afer. Igualment, durant el mes ue maig el porter
del General , Joan Martí, realitzà diferents viatges a Vic, Girona i Tarragona per portar cartes citatòries a ls esment<lts
comissaris. I encara, el 23 de juny, uiputats i oïuors deliberaren que Rimeric ue la Via partís per anar a veure el rei
amb cartes i instruccions relacionades amb el fet dels comissaris de les usures.
En tercer lloc, cal apuntar (ple el Dicturi del General recull igualment, com no podia ésser d'altra manera, la presa
de la ciutat de Nàpols per part del rei Alfons el Magnànim,
i ho anota am h data de dissabte 2 UC juny de 1442, dia en
què es produí la conquesta. De fet, però, la notícia no arribà a Barcelona fins el 26 d'aquest mes. Es tractava de la
culminació d'una llarga campanya militar, que s'inscrivia
en el marc ue l'expansió mediterrània de la Corona. Així.
ocupats els llocs de Salem i Aversa, al gener del T44T elmonarca conquerí Benavent i al final d'aquest any posà setge a
Nàpols, que caigué al juny ue l'ally següent. Al començament uel144'3 ja havia sotmès tot el regne, la capital del
qual es convertí des de llavors en el centre uel seu imperi i
seu de la seva resiuència, absorbit per la política italiana
i les guerres constants.
Com a notícies curioses esuevinguues durant aquest
trienni, cal fer esment tlue al començament de l'estiu del
T441 es prouuí un nou brot epidèmic a Barcelona, i que per
això la Diputació del General decidí traslladar-se a la ciutat
de Girona per continuar els seus negocis. De kt, els primers càrrecs i funcionaris sortiren de Barcelona el dia 6 de
juny. Abans de dos mesos, però, hagueren de mudar-se de
nou, perquè tamhp. es començaren a produir morts a Girona. La vila nova escollida fou Sant rellu de Guíxols. Allà romangueren els diputats, oïdors, escrivents, porters i altres
funcionaris fins al final d'octubre i inici de novembre del
mateix 1441, tple tornaren a la capital catalana.
El uia 3 ue novembre de 1442, es produí un robatori a la
casa de la Diputació, concretament a la capella. RIs objectes
de valor que els lladres s'enuugueren són minuciosament
descrits en el Dietari ollcial: «lo càlser e patena e dues canadelles d'argent, e una bella creu qui havi<l llT pals e mig
d'a 1t e dos célnelobres, tot u'argent daurat». 1:::1 Dietari de
Jaume Safont afegeix, encara, a aquesta relació «unél capsa
ostiera» i «un donador de pau», i valora els objectes sostrets en 500 florins.
En aquest trienni Jaume Safont (1420-1487), autor d'un
Die~ari particular que comprèn del 14TJ al T484, ingressà
a l'escrivania del Genera 1. Aquest important personatge,
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poeta, notari i escrivent del Consell municipal barceloní
des del març del J,t36, ingressà al juliol uel1440 a la Diputació uel General en qualitat d'adjunt de l'ajudant segon de
l'escrivania, Pere Torró, el qual ja no pouia aten urc l'on.ci
atesa la seva senectut i les indisposicions que patia. El nomenament es fCia amb la condició, d'altra banda ben usual,
que no percebés encara el salari, però amb ple dret de successió del seu cap. rocs mesos uesprés, al març del 1441,
Jaume Safont, que realitzava les funcions plenes de l'escrivà segon ue la Diputació, començà a percebre el salari sen cer de l'ofici que exercia. Ell és l'autor ue gairebé totes les
notícies del Dicturi oficial entre el 1454 i el 1472 i esdevingué així la "veLI o11cial" de Catalunya. A l'octubre del 1462
fou nomenat, a més, procurauor uel General, amb la missió ue fiscalitzar l'actuació dels collidors de les generalitats.
Ardent partidari de la Biga, poc simpatitzant u' Alfons l V,
contrari al lloctinent Galceran ue Requesens i al rei Joan i
fervent addicte al príncep ue Viana, rebé nombrosos encàrrecs que aIlaVen més enllà de les seves funcions purament
administratives.
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Jaume de Cardona i de Gandia
CANONGE DE BARCELONA I BISBE DE VIC

(Caruona 1405 - Cervera 14(6)

El dia

II

de novembre de 1443 foren escollits els següents diputats i oïdors:

Diputat eclesiàstic: Jaume de Cardona i de Gandia,
DipLüaL. mi.li.L.ar: ficrnat (k Salb~, scnyor dc

c;:¡nnng(~

de rhrcelnna

b b,lrouia de la Bisbal del PCIlcd¿'s

Diputat nial: B~rnat Rbmbau, burgès i síndic de Perpinyà

Oïdor n:lesiàstic: Jordà d'Avinyó, canonge de Girona
Oïdor militar: Dalmau Sam<lsó, donzell de Banyoles
ürdor reial.: Pere Joan dé SantclimenL, cil.lt:adà de I\arcelnna

aume de Cardona i de Gandia, natural de la capijor de l{oma el I8 de desembre d'aquell mateix
tal uel comtat homònim, era Ell ue1 comte Joan
any. Sembla que ~1 rei I\lfons el Magnànim, gran
amic seu, l'havia presentat a la uignitat ue príncep
amon Pole 1 de Cardona (I375-I44I) i de Joana
de l'Església per haver-lo ajudat en l'accessió al
de Ribagorça, filla del duc de Gandia. Pertanyia,
per tant, a un dels llinatges més notables i antics
Regne ue Nàpols. Com a fets puntuals ue rellevàn cia que tingueren lloc a la capital catalana, cal esde la noblesa dels Països Catalans, originat en els
vescomtes d'Osona, que a la segona meitat del sementar que predicà en la canonització de Vicenç
Armes dels Cardona,
gle Xl prengueren la uenominaci{¡ ue vescomtes
Ferrer, ordenada pel també valencià Calixt TTT - el
t:CHlY~nt J~ SiUlI
de Cardona. Els seus membres, en la seva línia Ba.tolllcu de Bellpuig
primer papa Borja-, l' 1 de febrer ue 1456, i en les
J'lJrp.ell
troncal. foren successivament vescomtes, comtes
exèq
uics del ma teix rel Alfons 1V, el 28 de j llliol de
rl.INJ: I!CSA
i ducs. Fra germà de Joan Ramon Folc TT (T100I458. El I6 de juliol de I445 prengué possessió
I47I), comte de Cardona i vescomte de Vilamur,
de la seu de Vic, i prestà jurament davant el Capíalmirall de la Corona i esposat amb Joana de Prades, comtol el 26 d'octubre següent. l10me molt cerimoniós i gelós
tessa ue Praues, baronessa u'Entença i germarla ue la reina
dels seus drets, tingué algunes diferències am b el Capítol
Margarida, esposa de MarlÍ l'lIunü. L'altre germà, Hug de
osonenc. Així, l'any següent a la presa de possessió, concreCardona, senyor i primer baró de Guadalest, fou qui encaptament de I7 de desembre de I446, dos àrbitres dictaren
çalà aquesta línia nohi1iària ue1s Caruona com a harons i,
sentència sobre les competències de les cúries de l'oficia lat
des prés, marq Llesos de G Lladales t i de Castellnou. La Carrei el vicariat. El :3 d'ahri1 ue 1449 es dict~ Ulla altrCl selltènciCl
ra de Jaume dins el món eclesiàstic del segle [ou més que
sobre qüestions tant protocol·làries com de jurisdicció, com
notable. !\ixí, se sap que ocupà els càrrecs i les dignitats de
ara el lloc que corresponia al bisbe en les processons, de
referenuari apostòlic uel papa, auministrauor perpetu ue l'a- cplina manera s'havia de constituir el Capítol, qui l'havia de
convocar o a qui pertocaven les ofrenes provinents ue les
badia de Santa Maria de Solsona (I44I-66) i canonge i ardiaca de Barcelona. El T445, quan era diputat eclesiàstic del
confirmacions fetes o de les ordres donades pel bisbe.
Aquestes concòrdies entre bisbe i Capítol se succeïren uuGeneral, [ou consagrat bisbe de Vic (I445-59); després ho
fou de Girona (I459-62) i, finalment, de la Seu d'Urgell
rant la dècada dels anys cinquanta. Així, el 14'50 se'n signà
(1462-66), diòcesi que presidí fins a la seva mort. !\ més, el
una sobre els torns de les rectories, la fàbrica de l'església, la
146I el papa Pius 11 li concedí la dignitat de cardenal diaca pahordia del mes d'ahri1, les porcions canonicals, el ur et ue
de l'Església, amb el dictat de «Santa Maria del Castre Presegell, les llicències per a absentar-se o les possessions
tori». El capel cardenalici li fou imposat a Santa Maria Made benel1cis. 19ualment, el matelx any, concretament el IQ
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de març de 14.'>0, tingué lloc la unificació del senyoriu de la
ciulal mlLjançanlla redempció de la partida superior o dels
Monlcada, cedida pels comtes de foix en canvi de 15 000
florins d'or d'Aragó. Entre el J1.50 i el T456, Jaume de Cardona estigué {()rça temps f()ra del seu bisbat. El 14.'>9 el papa
Pius 11 el traslladà a l'església de Girona, per bé que la inexistència d' un episcopologi gironí no permet conèixer més
dades del seu bisbat. En aquesta dignitat, hi romangué per
espai de tres anys, fins que el 23 de setembre de 1461 fou
nomenat bisbe d'Urgel1. Com a bisbe de ];¡ Seu, promulgà
unes constitucions capiuJars relatives a les dislribucions corals i les rendes del Capítol. També el 1466 dispensà els andOlTanS de la servitud d'un cert nombre de productes alimentaris que aquests havien de proporcionar als hisbes
d'Urgelllluan pujaven a les Valls.
en el vessant polític, cal remarcar que, a més de conseller
reial i canceller del Prinópat, el '7 de jl111y de '459 fou un
dels ambaixadors de Joan 11 prop del rei de l<'ratl<;a per laI
d'evitar que aquest ajudés el primogènit Carles de Viana. l,
malgrat la política abstencionista del seu germà Joan Ramon
folc 11, retiral a Cardona des del 1445, en esclalar la guerra
civil del 1462, el comtat de Cardona fou un dels reductes del
rei Joan TT. Per aquesta raó, les autoritats cata lanes decretaren el seu nehot, el corn te Joan RaUlOn Folc 111, enemic del
Principat, juntamenl amb l'arquebisbe de 'l'arragona i diputat eclesiàstíc del General. Pero Ximénez de Urrea, i el mestre de Montesa, ha Lluís Despuig. L'actitud pro reialisla de
qui aleshores era prelat de la Seu d'Urgell de ben segur que
hi tingué una influència decisiva. Jaume de Cardcma morí el
primer de desembre de 1466 a la vila de Cervera, on iou enlerral. Tanmaleix, l'any 15!) les seves despulles, juntament
amb les dels seus nebots, el comte Joan Ramon folc III i el
duc Joan Ramon Folc IV, foren sepultades a Cardona. Cal
esmentar, a tall anecdòtic i relacional seguramenl amb el
seu eslal general de salw, que, menlre ocupà el càrrec de diputat eclesiàstic del General, cada mes de maig Jaume de
Cardona, que d'altra banda no abandonava els seus aiCrs
com a pontífex de la diòcesi vigatana, passava dues setmanes als banys de Caldes de Montlmi.
El diputat militar dellrienni, Bernal de SalDà, era donzell
de Vilafranca del Penedès i senyor de la Bisbal. d'Albà i de la
Cavalleria de Vilafranca, i fou investit amb la dignitat de cavaller de l'Fsperó d'Or pel rei Alfons el Magnànim. Era fill
de pare homònim i era casal amb Aldonça de Marc.
Del diputat reial. Bernat Rimbau, no se'n tenen dades
biogràfiques,
L'oïdor ecleslàslic, Jordà d'Avinyó, canonge de Girona, vicari general i procurador del bisbe Bernat de Pau, era fill de
Guillem d'Avinyó, donzell de Peralada, senyor de Biure i de
Mont-roig i veguer de Girona, l el 1437 fou inveSllL amb la
dignitat de cavaller de l'Esperó d'Or pel rei Alfons IV.
Dalmau Samasó, donzell de Banyoles, fou l'oïdor militar
del trienni, i se'n desconeixen les dades hiogràfillues.
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Com a oïdor reial aCUlà Pere Joan de Sanlcllmenl, dUladà, s1ndic i conseller en cap de Barcelona, vicealmirall de
l'armada reial del Principat i senyor de Badalona. Fra fill de
Pere de Santcliment i Desplà, conseller segon de Barcelona,
procurador del comtat d'Empúries, ambaixador davant la
cúria pontifícia d'Avinyó i mestre r<Jcion<Jl de la corona catalanoaragcHlesa. Pere Joan de Santclimenl casà amb Elionor
de Gualbes, membre d'una altra família igualment significativa dins el patriciat barceloní de la baixa edat mitjana.
ELS RECURSOS fINANC:ERS
DEL GENERAL l LA MORT
DHI.S INHANTS D'ARAGÓ

Com en el trienni anterior, també són poques les notícies de
què es disposen sohre l'acció de govern duta a terme pels represenlanls del General durant aquests anys. És un temps
en què el país vivia sumit en un cert marasme previ als esdeveniments que es desencadenaren a partir de la dècada
següent - de crisi social, econòmica, institucional i política- i que acabaren en la guerra civil calalana del 1462. La
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Diputació del General, que prosseguia el seu camí d'afirmació com a institució representativa i amb entitat pròpia,
desvinculada de les Corts i amb atrilmcions que superaven
les purament financeres originàries, seguí aquesta evolució
general.
No obstant això, ca 1destacar lCl complexa organització flnancera i els sovintejats conflictes que en el decurs d'aquest
trienni ocasionà el cobrament de les imposicions que pertocaven a la Diputació del General. I això en un marc de conjuntura econòmica desfavorable, ja que, en paraules de Taume Vicens i Vives, precisament el 1445 s'entrà en la bse
aguda de la depressió del segle XV. Com a qüestió puntual i
curiosa, peri'l mai anecdòtica, es pot assenyalar la mort de
tres dels [amos os infants d'Aragó, la memòria dels quals
rou recollida, a la segona meitat de segle, pel poeta castellà
Jorge Manrique en les seves tan conegudes Coplus a la mort
del seu pare.
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!:in primer terme, cClI recordar t[ue, per fer front a les importants despeses derivades de l'acompliment de les seves
fi.mcions, el General de Catalunya tenia assignats un ventall ampli i divers d'ingressos i d'imposicions. De fet, la Diputació del General era l'administradora de l'erari públic
de Catalunya, com a erltitat separada del fisc reial. Aquest
erari s'alimentava principalment dels impostos permClnents o temporals, creats per les corts per tal de subvencionar la gestió del rei o per consolidar la posició financerCl de
la IllClteixa Diputació, i del deute assumit pel General. Els
diputats i oïdors de comptes tenien plens poders amb lliure administració en l'exercici de les seves atribucions financeres.
At111estes imposicions es podrien resumir en les següents. En primer lloc, les contribucions conegudes amb el
nom de drets del General o generalitats, que podien ésser
de dues menes: els drets de les entrades i eixides, que gravaven les importacions i exportacions de béns, mercaderies
i moneda que travessaven les fronteres marítimes i terres·
tres de Catalunya, i els drets de la holla de plom i del segell
de cera, que era, en realitat, un triple impost, ja que abraçava la bolla de plom pròpiament dita -gravava els teixits
fabricats al país o importats-, el dret del segell de cera
-compravenda de robes- i el dret de les joies - sobre les
que es venien o introduïen i sobre els fils d'or i plata- oDesprés, el cobrament de drets sohre els safrans que es collien
a l'Urgell i altres parts, i també la venda de censals, una de
les vies de finançament a què acudien les institucions quan
el saldo dels impostos que percehien era insuficient.
Per atendre la intensa activitat finClncera del General, hi
havia una vasta estructura funcional que s'estenia per tot el
Principat en una atapeïda xarxa d'oficials locals, al capdavant de la qual es trobaven els diputats i oïdors. Aquests
exercien una funció firlancera limitClda al seu trienni, al final del qual havien de retre comptes als oïdors que els succeïen. l, malgrat les nombroses restriccions que les corts
van anar imposant a la seva gestió, de fet no fou possible
sotmetre-la a un control satisfactori, sohretot perquè els
llargs intelvals sense corts feien impossible una vigilància
eficaç dels hraços. l:il consistori, doncs, s'acompanyava d'una densa xarxa d'oficials repartits per tot el territori, temporals i perpetus, nomenats per ell, amb certes reselves reials
i de les corts. Eren, d'una banda, l'escrivà major, el regent
dels comptes, el racional i els seus ajudants i, de l'altra, els
diputats locals i els perceptors o collidors, els credencers, els
albaraners, els guardes i un llarg etcètera.
En aquest trienni, els Dietaris oficials recullen curiosament una intensa activitat en el nomenament d'aquests ofi·
cials, corn ara el de guarda del dret de les generalitats en el
pas de la Peira de la vila de Perpinyà, el d'un dels escrivans
i collidors dels drets de la bolla i segell de cera, el de notari
de l'escrivania de la diputació local de Girona, el de dos corredors o el de collidor de les generalitats del lloc de Torre-

dembarra. Però també recullen la destitució d'uns altres ,
com ara la del guarda de l~s ~ntrade s i eixides al pas de la
mar de la ciutat de Rarc~loTla, efectuada el 16 de juny de
T444, qu~ curiosament fou restiluït al cap de dos dies davant
les queixes que aquest fet ocasionà (((a grans ~ màximes s uplicacions de molts»), T això més ~n11à de la plasmació de la
seva activitat habitual, com la que feren diputats i oïdors,
junlamenl amb notaris i pOlters i a ltr~s oficials, per raó de
la cerca dels safrans a les parts d'U rgell, del Pallars o de Tortosa, o bé la maleixa defunció del regent dels compt~s del
General. També és revelador l'ass~ntam ent del 2g d'abril de
1445, en el qual Rerengu~r Moret, llevador de la lleuda de
Cadaqués, pr~sta sagramenl que no descarregarà ni carregarà rohes ni mercaderies sense notificar-ho prèviament al
collidor de la Diputació del G~n~ra1; i que, sempre que
aquest ho voldrà, p~rrnetrà l'escorcoll d'aquests productes,
tant si es troben al seu vaixell com a la seva botiga o en qualsevol altra part.
Però, de la mateixa manera , els Dieta.ris anoten els con 1licles derivats tant de l'il1comp1im~nt de les obligacions lribulàries de determinades p~rsones o inslitucions com de
les malversacions i abusos dels agenls i oficials encarregats
d~l cobrament i de la gestió i administració dels impostos.
Així, cl4 de juliol de 1444 el diput<Jt militar, Bernal de SalM , arribà a Barcelona provin~nt de les parts de Girona i
1'F.mpordà, on havia anat per LCr empresonar el donzell T.luís de Ponlós i el prior del prior<Jt d~ Castellnou, Joan Riera,
perquè s 'havi~n r~sistit al guarda de les entrades i eixides
d~l General al pas de Salses. Els presoners for~n traslladats
i tancats a la presó comuna d~ la ciutat de J3arcclona. En
aquest mateix sentit, tot i que se'n desconeixen les causes
concretes, se sap (lue a la primavera del 1445 el guarda del
General al pas de 'l'orlosa, Pere Vallès, fou empr~sonat per
ordre de la reina lloctinent. T.'af~r de la detenció d'un oncial
de la Diputació del G~n~ra1 havia de lenir les seves conseqüències. D'aquesta manera, el 29 d'abril, F.im~ric de la
Via, en qualitat de comissari dels diputats , i l'escrivà Jaume
Safont anar~Tl a Tortosa per tal d'aconseguir-lle l'exC<lrc~
ració. Es feu un requeriment davant el veglwr d~ la ciutat,
t:rancesc Burguès, però l ' obj~ctiu no reeixí. Per això, el 24
de maig següent ~1 diputat militar, J3ernat de Salbà, acompanyat d'alguns funcionaris , anà a València a tractar amb la
r~ina Maria d'aquesl afer. Jaume Safont, en el s~u Dit:.tari
privat. afegeix un comentari poc favorable a l'acluació de
la reina, que ~ll considera il-lcgal: «e jo hé dubte que per
aquest peccatla dita senyora llO sia damnada , car gran tort
li féu »,
D'altra banda, com a notícia curiosa, però d'un induhtable ressò, esdevinguda dur<lnt acpl~st trienni, cal apunlar
que l'any 1445 fou especia1m~nt tràgic per als membres de
la casa reial de la corona catalanoaragonesa. De fet. en pocs
m~sos moriren tres dels set fills de Ferran T d'!\ nt~qu~ra i
Elionor d'Alburquerque i. per tant, g~rmans del rei Alions
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el Magnànim. 1 així ho recullell tant el Dietari oficial de la
Diputació del Gen~ral com el particular del notari Jaume
Saf(lTlt. llau a aquests infants d'Aragó, tres dels quals moriren llavors, quan el noble castellà Jorge Manrique tenia tot
just cinc anys, a qui el popular poeta recordà en les seves famoses Coplas (1476) , escrites amb motiu de la mort del seu
par~. D'una manera especial cal pensar que f<J referència als
barons i, d'ells, als infants Alfons, Joan i Enric, els quals intervingueren d 'Ull<l man~ra molt acllva en la política del
Regn~ d~ Castella. Així ho là concretament a l'estrofa XVI ,
als versos inicials: «¿ Qué se hizo el n1' dcm .Joan? Los infa.ntes
d'A ra.gón, ¿ qué sc hizieron? ¿ QuéIue de tanto galan?, ¿ qué de
tanta inuinci6n que truxeron ?». F.n efect~, ~1 dissabte dia 10
d'abril de 1445 se celebrà a la seu de Barcelona el funeral per
la mort de la reina d~ Portugal, la infanta Elionor, la darrera
de les g~rmanes del monarca català. Casada amb F.duélrd T
de Portugal, a qui donà sis fills, havia mort desterrada a Caslella amb la sospita d'h<lver ~stat enverinada. Sis dies des-
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prés, el uivendres, dia rG d'abril, se celebrà un altre funeral
a la Seu, ara per la reina ue Castella, la infanta Maria, la germana gran del monarca català, que fou la primera esposa
uel seu cosí Joan II de Castella -el uel primer vers del poeta- i marc u'Enric TV, i que segurament també morí envelinada pel conestable Nvaro ue Luna. T, finalment, el dime·
eres dia 14 ue juliol del mateix any, se celebrà el funeral per
un altre germà del rei, l'infant Enric, mestre de l'orde de
Sant Jaume de l'Espasa i igualment molt actiu en la política
castellana del segle.
En efecte, Enric U' Aragó (1400-45) , comte d'Allmrquerque, que fou creat uuc ue Villena per Joan II de Castella i que rebé del seu germà Alfons, entre u'altres, el comtat
d'Empúries, Sogorb, la Vall d'Uixó i la Serra d'Esliua (1420)
després d'apoderar-se per lél força a Tordesillas del jove rei
castellà, prengué el govern efectiu d'aquest regne i es casà
amb la germana del rnonal"CéI. Aquest, però, aconseguí fugir
élmb l'ajuda del seu privat Alvaro ue T.una. A part de col·la·
borar en lél política italiana dels seus germans, la major part
dels seus anys els ocupà en lluites internes amb Castella i
contra el conestable. Home u'una immensa fortuna, fou
amant de les lletres, fastuós i inquiet i, per això, fou recordat
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pel poeta en l'elegia rnagistréll, juntament amb els seus germélns Alfons, Joan, Sanç i Pere.
De fet, en aquestes dècades del segle XV les lluites dels
'l'ras tàmara u'Arélgó contra els de Castella foren incessélnts,
i es plasmaren en un sebruit inacahable de guerres i d'in tri·
¡:'TlleS que costélren moltes vides -entre les (luals hi ha la de
l'infant Jinric- i no rep01taren cap benefici per als regnes
ue la corona catalanoaragonesa, per bé que produïren l'esgotament U' Aragó. Enmig d'aquestes lluites cal esmentar,
per exemple, els esf()rços dels Trastàmara aragonesos per
dominar ciutats corn ara Toleuo i Sevilla, les gestions de
Múrcia per lliurar-se al Magnànim, les élmbicions d'aquest
respecte a la conquesta del regne de Granaua, que hauria
volgut per a ell o per al seu germà Enric, O les paleses ambicions del mateix monarca català Alfons TV el Magnànim per
esdevenir rei ue Castella.
Per concloure, s'ha d'afegir que les desgràcies d'aquells
anys no s'élturaren aquí. sinó que el mateix abril del 1445, i
més concretament el dimarts dia 13, se celebrà igualment
un funeral al cor de la seu ue la célpital catalana, ara pel seu
bisbe, el tarragoní Simó Salvador, el (lUéll, segolls diu el Die·
tUli oficial, «era mort en cort romana per menjar anguiles».
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Pero Ximénez de Urrea

1449

ARQUEDISDE DI] TARRAG ONA

(Saragossa? - Tarragona 1489)
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d'agost de I44(¡ toren escollits els se¡'TÜents diputats i oïdors:

Dipu/.a/. I~cles iàs/.ic: Pero Ximénez de Urrea, arquehishe de Tarragona

Diputat militar: Galceran G,lkt~Tan

dt~

Pinós-Fenollet i de Mur, vescomle d' Illa i de Canet

Diputat nial: Joan Desuost·, lÍutad,'¡ bonral i síndic de T.leida
Oïdor t:desiàstic;: Agustí d'Illa, canonge i ardiaGl m,ljor d'Urgell
Oïdor militar: Joan Jofre Sarroca, donzell

Oïdor reial: Bernat Aibrí, burgès de Perpinyà

a Ita protecció envers la seva persona, seguero Ximénez de Urrea i de llardaixí era
rament pclllinalge al qual perlanyia. Tot fa
fill del noble Pero Ximt>nez de Urn~a,
pensar que a leshores era relativament jove,
senyor d'Èpila i vescomle de Rueda, gran
ja que estibrué en pos:;:e:;:sió de la milra larracamarlenc d'Alfons el Magnànim, conseller
gonina duranl un període de temps molt
reial i lloctinent general del Regne de Valènllarg, fins a la seVa mort, el 14R9, més enllà
cia, i de la seva lercera esposa, Maria de Bardels límits del regnat de Joan Il.
daixi. Perlanyia, per tant, a una antiga i noNolkia sobre un eclipsi de sol,
Segons opinió del canonge Josep Blanc,
lable família aragonesa, a l'igual del seu
Dit::turi at; tu Ct:m:mlüul.,
aulor del conegut arxiepiscopologi tarragoní,
antecessor en l'arquebisbat de Tarragona, el
'9 d'¡¡gost de TH~
fou un home de gran govern, vigorús i rnés
cardenal Domènec Ram, que també havia
Sèrie N, fr. 6" V (>a)
¡.P.
inclinat a les armes que a les lletres. Per això,
ocupal el càrrec de diputat eclesiàstic de la
Diputació del General en el trienni del 1428, quan era bisbe no és eSlrany que el papa Calixt III el nomenés capità general i almirall de les set galeres que l'Església armà per lluitar
de Lleida.
Els Urrea havien estat partidaris de Ferran d'Arltequera contra el:;: turcs el I456. En aquesla mateixa línia, participà
en la guerra civil catalana, primer al costat del príncep Caren el compromís de Casp i un germà de Pero, Lope Ximéles de Viana, però des de ben aviat, mogut per interessos
n ez de Urrea, participà amb el rei Alfons en la conquesta
de Nàpols , fou virrei de Sicília i ambaixador davant la cort determinats, ell el hàndo1 del rei Joan li , el qual serví espontifícia i el duc de Milà. Un altre parellt proper, Andreu pecialrnent en les campanyes dUles a terme a Tarragona i
de Urrea, fou vicari general de Tarragona i ardiaca de Sanl 'l'ortosa.
En efecte, atesa la seva dignitat d'arquebisbe de TarragoFructuós.
Nascut a la capital aragonesa, Pero Ximérlez de Urrea na, presidí la solemne ambaixada lramesa per la Diputació i
havia estat canonge i tresorer de la seu larragonina, càrrecs altres institucions a Joan II a les terres de ponent, per deque deixà per exercir el de canonge i prior major de Sant manar l'alliberament del primogènil Carles de Viana, empresonal al començament de desembre del T460. En aquest
Salvador de Saragossa. El 24 de juny de 1445 fou nomenal
sentit, se li abibueix un commovedor discurs davant el moarquebisbe de 'l'arragona, on féu l'entrada solemne el I9 de
maig següent, per tant, pocs mesos abans d'ésser escollit narca. Tanmateix, sembla que la radicalització del conflicle
per al lloc de màxima responsabilitat en la Diputació del Ge- el feu canviar de bàndol, junlamenl amb altres represenlanls de la noblesa catalana. Així, el 2 2 de juny de I462 la
neral. El fet d'ésser enlairat a la dignitat de metropolità senmateixa
Diputació del Cenera1 i la ciutat de Barcelona, en
se haver ocupat abans cap alLra seu episcopal denota una
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qualitat de representants de Catalunya,
re, l'any 15°5, llu¡¡n aquesta en fou elegida
priora. Margarida, que <lt:tuà com a tal
dec];¡r,Hen Carles enemic del Principat,
juntament amb el nohle Joan de Cardona,
amb impaciència acceptant homenatges
de v<lssalls i rebent quantitats de diners,
comte de Prades, i l'eclesiàstic fra Lluís
davant la possibilit¡¡t que li fos discutida la
Despuig, mestre de Montesa (<< ... que, d'alegitimilat del seu nomen<lment, fou quací avant, tothom haja per enemlchs e acuydats del dit Principat ... »).
lificada en el procés de nlla del difi..mt prelal tarragoní - i no pas de neboda, com ella
Sota la seva protecció, el 1463 es constiafirmava- i, a més , culpada de manteni r
tuí una Diputació del Genera I reialista, formada per un sol diputat, Benet de Saporrelacions inceshlOses amb el seu pare.
tella. 1\1 final de l'any anterior, els exèrcits
Durant el trienni, Galceran Galceran de
relals ocuparen la ciutat de Tarragona, i el
Pinós-renollet i de Mur, vescomte d'Tlla,
P;Jg~s t'fi 1l11;'¡ 111ini.¡;¡tura d(' Bernat Martorell,
de Canet i de Castellar, baró de Pinós,
seu arquebisbe hi entrà al davant i prenLHb n~ d'hurt:::, J. ~1 t.:OIlY~flt t.1~ S.mt;] C.1;lr;.¡
Matapl<ln<l, l<l POltelJa, Uuçà, Gironella, Pegué mesures contra alguns canonges i cad" n,rcelono , segle XV
RLI'I(.: K. M.
guera i Bagà, i senyor de Palmerola, acompellans que li havien estat contraris. 'fot
seguit, procurà sotmetre també a l'obedipanyà Pero Ximénez de Urrea en el càrrec, corn a diputat militar. Conegut com a Galceran V11 de
ència reial el Camp de Tarragona, senyoria jurisdiccional
de l'arquebisbat, cosa que aconseguí de manera ràpida, llePinós, era nll i hereu de Bernat Galceran TT de Pinós i fou
camarlenc del rei Joan lI. Desplegà un paper important en
vat dels llocs d'Alforja i Alcover, que foren assetjats durant
llarg temps fins que a l'estiu del 1464 f()ren presos per les
els afers del segle, tant en la qüestió dels pagesos de remenforces reiali stes, saquejats i destruïts. Jjl 1468 hostatjà el rei
ça en el trienni en què ocupà el càrrec de diputat militar
corn després, durant la guerra civil catalana. Fou un dels
al seu palau arquebisbal i el T3 de febrer d'aquest any assistí, al palau reial de Tarragona, a la mort de la reina Joana q uaranla-cinc memhres que el T4G1 integraren la solemne
Enríquez, que fou enterrada al monestir de Santa Maria de ambaixada enviada pel Gel1eral davant Joan lI, i igualment
Poblet. Un any després, el 1469, l'arquebisbe comandà les
fou una de les persones designades per anar a rebre el príncep Carles de Viana quan es dirigí a Uarcelona. El mateix
tropes reialistes per terres del Penedès.
any fOll nomenat membre del Consell del Principat, però,
Durant molts anys rou canceller de la corona catalanaaragonesa (1454-80), i el mateix papa Calixt 111 el nomenà en radicalitzar-se el moviment contra Joan n, se n'apartà i
patriarca d'Alexandria (1454-89), títol [ple detenia abans el es mantingué fidel al rei, per bé que, en el decurs de la conhisbe d'Urgell i que ell emprà sempre al costat del d'arflagració, jugà un complex joc d'equilibris d'acord amb les
quebishe de Tarragona . Féu corregir i editar de nou el hre- vicissituds històriques. Mort el 1470 , els seus dominis foren
viari de l'arxidiòcesi, instituí la festa dels apòstols Sant Pere liurats a Felip C¡¡lceran de Castre-Pinós, membre d'una al tra branca del mateix llinatge.
i Sant Pau i contribuí a ornar i enriquir la seu metropolitana
tarragonina, amb notables donatius i llegats de vestits, caIl diputat reial, Joan Deshosc, era ciutadà honrat i síndic
de Lleida. El seu pare, rrancesc Desbosc, havia est<lt igualpes, creus i una mitra molt rica en pedres precioses. El 1479
construí el cadiram del cor de la catedral, obra de l'artista sament síndic i, a més, paer en cap de la ciutat. Segurament
ragossà Francesc Gomar, que el féu amb roure de Flandes
el mateix Joan Desbosc ocupà el càrrec d'oïdor reial el I419
i de diputat reial el T428.
i a semblança del de la seu de la capital aragonesa, amb
Ils tres oïdors del trienni foren: pel Braç Iclesiàstic,
un cost total de 65 000 sous. Se sap que deixà escrita una
Agustí d'Ula, fill d'Antoni d'llla -donzell del Rosselló i serelació de la guerra civil catalana. Morí el 9 de setemure de
nyor de Cases Noves- , que fou doctor en decrels, canonge
1489, entre les nou i les deu de la nit, al palau episcopal de
Tarragona, i fou enterrat al mateix cor de la seu metropolii ardiaca major d'Urgell i canonge d'Elna i de Barcelona; pel
tana , sota una làpida en la qual es pot llegir: «Hic iuc;ct ¡TVeMilitar, el donzell Joan Jofi-e Sarroca, i pe) ReiaL el burgès
rendissimus in Christo pata dominus P¡~tn,¡,s de Un'ea, pulriur- de Perpinyà Bernat Aibri, pare d'un altre Bernat Aibrí, que
cha Aiexandrinu,s a archit:.piscopus Tarraconensis, qlÚ jècit fou diputat reial del General el 1473.
hunc chorum. Obiit autuH Viiii die sepl.t:.mbris, unno Domini
1.' A FER DELS PAC IlSOS
M CCCC: LXXXV11lJ". El seu llarg pontificat ha despertat,
tanmateix, opinions no sempre unànimes i controvertides. l
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això, agreujat pel seu fort temperament i per la seva vid<l
privada, segons semhla no gaire exemplar. In aq uest senlil,
Les accions que es coneixen de Pero Ximénez de Une<l al
cal recordar el plet que Uernat Guerau de Requesens, gran
capdavanl de la Diputació de General són diverses. Actuà
des de Barcelona, ciutat que només abandonà durant els
prior de l'orde de Sant Joan de Jerusalem, posà contr¡¡ Margarid<l de Urrea, monja del monestir santjoanista d' Alguaimesos d'estiu (jullol i agost) per atendre els assumptes de la

seu tarragonina. 12ntre les qüestions primordials del trienni
destaca la celebració de COlts de Catalunya a la catedral de
Barcelona (I446-48), que fill·en llicenciades per la reina lloctinent Maria de Castella, sense el subsidi requerit, davant la
ferme sa del monarca en la qüestió de les redempcions jurisdiccionals. Tanmateix, el tema principal que ocupà diputats i oïdors no fou altre que el dels pagesos de remença.
Durant aquests anys, Ja qüestió remença havia arribat a la
seva fase decisiva, en lluè, segons paraules de Jaume Vicens
i Vives, els actors del futur drama social fixaren i delimitaren
les seves actituds. La resistència dels senyors, la radicalització d'alguns grups pagesos i l'actitud ambigua de la Monarquia no facilitaren precisament les coses. Quan es desfermà
la crisi econòmica del I445 , l'agitació agrària reprengué de
manera instantània, davant la caiguda dels preus i el desgavell general. F.l descontentament que hi havia entre la pohlaci{¡ remença del país es manifestà am b motiu de la lluïció
de les jurisdiccions empenyorades, duta a terme per la Monarquia, necessitada de diners -amb més raó pel desplegament de la política napolitana d'Alfons el Magnànim-,
fet que beneficiava els remences i perjudicava els interessos
dels senyors i nohles de la Terra. Amb aquest motiu, des del
T44() notaris i agents del Reial Patrimoni recorregueren el
nonl del Principat, bo i convocant reunions dels pagesos per
tractar sobre el recobrament conjunt de la jurisdicció reial
mitjançant un pagament de 64 000 florins. Per això, un
nombre elevat de poblacions interposaren plet davant la
Reial Audiència contra els seus senyors. A més, d'aquestes
reunions nasqué sens dubte l'acció reivindicatòria dels mals
usos empresa pels remences , que esdevingué la qüestió
més punyent i decisiva en la resolució de l'afer. D'aquesta
manera, al febrer del L447 es produïren les primeres congregacions de pagesos a l'Empordà, un dels feus senyorials
més potents. Pel maig de l'any següent, quatre síndics dels
remences del bisbat de Girona gestionaren davant la cort de
la reina lloctinent l'ofrena d' un donatiu de ()4 000 florins si
el monarca els redimia dels mals usos . La negociació es desenvolupà de manera favorable, perquè l'r de juliol de 144X,
des del seu campament contra Piombino, A]fil11s el Magnànim expedí una important provisi{¡ patent, per la qual autoritzà els pagesos de remença a reunir-se per nomenar síndics i procuradors que defensessin davant la justícia les
seves llibertats i immunitats, i que recollissin les quantitats
necessàries per a tal fi, erltre altres un donatiu de IOO 000
florins per a la gestió arbitral del monarca. Mitjançant
aquest text, que determinava que les reunions s'havien de
celebrar en glllpS de cinquanta pagesos i amb l'assistència
d'un oficial reial, el rei Alfons reconeixia la legalitat del
1Ct remença, i alhora li donava una via legal de solució. El
moviment, que comptà aviat amb més de 20 000 adherents, fou dirigit per notaris i pagesos benestants, i les con gregacions se succeïren durant tota la tardor del 1448 a la
diòcesi de Girona, el principal focus directiu del moviment,

Re parlill1. u l

u'almoIJla, Missa dds p r.Ir.g.ill<,
Jil UrTl t'

Il uKu~ L, S~Klt;! XV
FONT Fr:S A

i els primers mesos de l'any següent a Ja diòcesi d'Elna. A
aquesta acció s'enfrontaren , entre d'altres, bisbes i canonges, nohles i cavallers, és a dir, l'alta noblesa del país i l'alt
clergat, ultra el Consell de Cellt de Barcelona i la Diputació
del General de Cata lunya, la qual, a més , dissoltes les COlts,
representava els interessos de la minoria aristocràtica de la
Terra. El cas és que pel novembre del 144R la Diputació del
General, que aleshores es trobava a Vilafranca del Penedès
per raó de les m01taldats que es produïen a la dutat de Barcelona, s'oposà a la publicació de la provisió n~ial del juliol
anterior i, nns i tot, ordenà la detenció dels o1idals reials
que la pregonaven. Amh aquesta 1inaHtat, el 14 de gener de
1449 el diputal militar, Galceran Galceran de Pinós-Fenollet, anà a la vila de Perpinyà en qualitat d'ambaixador per
parlar amh la reina lloctinent, Maria de Castella, i demanarli el sohreseÏment de l'afer remença , Tres dies després l'oïdor reial, ilernat Aibrí, es traslladà al Regne de Nàpols , passant per Perpinyà, per parlar amb el rei Alfons el Magnànim
del mateix assumpte. Tanmateix, el memorial presentat a la
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rcina no tingué cap efecte. Davant el r~sultat nul de les gestions del vescomte, la Diputació prengué una actitud revolucionària, ho i convocant el clergat, la noblesa i les ciutats
del Principat a una reuni.ó a Barcelona, amh la finalitat de
donar més volada a les seves gestions l de nomenar una altra arnba.ixada que anés directament a Nàpols.
Segurament, aquesta ambaixada extraordinària, presidida pel canonge gironí Roger de Carte11à i per l'oïdor militar

R.M.

- el donzell empordanès Joan Jofre Sarroca.- i ~l ciutadà
de Perpinyà Rernat Rlambau, rna.i 110 arribà a marxar, no se
sap si per les di1iculta.ts ~conòmiques, pel convenciment de
la inutilitat de l'empresa o per no enverinar més l'a.fé, ja
que la Lloctinència negava la legalita.t d'aquelles ambaixades.
En efecte, sense fer cas de les gestions de la Diputació ni de
la ciutat de Barcelona, la. reina lloctinent nomenà regent de
la. Governació de Catalunya. un dels agents reials per a. l'afer
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rement,:a, el cavaller Joan de Montbui. T el T6 de gener d~
1449 ordenà la publicélció d'tm edict~, ell què es flxava en
tres florins ¡él qUélntitélt él cohrar a cada pagès per contribuir
al pagarnent de l'ofrena feta al monarca.
Davant la gravetat de la situació, la Diputació mélteixél en
ple anà a Perpinyà a veure la reina. RI IR d~ març de 1449,
P~ro Ximénez de Urrea juntament amb el diputal mililar,
Galceran Galceran de Pinós-Fenollet, i el ciutadà d~ Barc~·
lona Guillem Destorrent sortiren de Barcelona . .!:in la seva
absència, els oïdors de comples i altres oficials del General
aconseguiren que a molts llocs no es publiqut>s el pregÍl de
la reina que e:stélhlia el tall de tres florins. A més, preveienl
possibles represàlies, el rei havia diclal una disposició que
obligava els senyors a signar el compromís de no maltractar els seus pagesos. Tot i que molts petits propiet<Jris signa.
ren sense cap oposiciÍl, els grans barons s'hi negaren amb
l'excusa que era una humiliació innecessària. Davant la
resistència dels senyors, el nou gov~rnador ordenà l'emhargarnent de les SeveS possessions. Aquesl fou el cas, per
exemple, del diputat militar, Galceran Galceran de Pinó:srenollet, personatge igualment tréln:scendent durant la
guerrél civil catalana. A causa de la seva negativa a deixar publicar les ordres reials sobre aquesla qüestió en els seus dominis, li foren embargats la vila de Bagà i altres llocs; i ell
mateix fou empresonat, juntament amb altres grans p~rso·
nalitats, per ordre de la reina Maria, kl que provocà grans
protestes, i més pel fet que es tractava d'un diputélt. T<Jm ht>
foren embargéldes l~s possessions del rossellonès Joan de
Llo, oficial del General, i les lerres de la Diputació al comtat
d'Empúries.
En el mateix sentit, el bisbe de Girona, B~rnat de Pau,
respongué <J l'~mh<JrgaTllent de l~s seves possessions al Baix
Empordà amb l'excomunicació del mateix regent de la Governació de Catalunya. Aquest fet provocà una resposta
enèrgica de la reina, que al maig d~l 1449 derogà un cànon
del concili provincial de Tarragona en què es basava el bisbe, comminà amb penyores de TO 000 florins qu~ ~s com·
plís l'emhargament de les seves possessions i posi els pagesos sola la salvaguarda reial; i això, davant la passivitat de la
primera dignitat eclesiàstica de la Terra, l'élrquebisbe de
Tarragona Pern Ximt>nez d~ Unea, diputat eclesiàstic del
G~n~ra1. Sens dubte, l'actuació decidida de la Monarquia espanti i frenà la Diputació, que acabà cedint, davant l'amenaça de perdre les seves possessions al comtat d'Empúries o
pots~r perquè no havia trobat entre els senyors la colhboradó desitjada. Així, el7 de maig de 1449 ordenà que es permetés el cobram~nt del tall i que es facilités l'embargament
dels morosos. Cal recordar que els càrrecs eren ja a prop del
seu relleu triennal i que, a més, era imminent l'obertura
d'unes noves corts, fet que ~xon~raria ~l G~n~ral del paper
d~ principal motor de l'oposició.
Com a noles curioses esdevingudes durant aquest trienni, es pot apuntar que el8 de setem bre de T44-7, festivitélt de
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la Verge Maria, tingué lloc una extraordinària t~mp~sta d~
vellt, (Pl~ fou seguida de pluges torrencials. Els eSlralls 10ren considerables: inundacions de cases, esllavissades de
camins i ponts, morts de caps de bestiar, naufragi de naus
i pèrdua de vides humanes. 1 que duranlla nit del 24 al 25
de maig de 1448 es produí un fort terratrèmol a la ciutat de
Barcelona i a tot el Principat, que ocasionà grans danys i
matà div~rs~s p~rsones. Per exemple, obri el caslell nou de
Barcelona de tal manera que per l'esquerda produïda hi passava ben bé un home, i aterrà moltes cases de la capital;
enderrocà els castells del Papiol, S~ntm~nat, Montornès i
Llirlàs i hi matà diverses persones; deslruí el monesllr de
l' .!:islany, on morí un frare; i enrunà part de les esglésies
de Mataró i de Granoll~rs. RI mat~ix dia del terratrèmol co·
mençà a la capital calalana un dels episodis d'epidèmia tan
freqüents a l'època, i per aquest motiu ~l consistori de la Di·
putacié> d~l General es traslladà al començamenl de novemhre al lloc de Vilafranca del Penedès, on romangué fins just
inicial el 1449. E129 d'agost del mateix any 1448 tingué lloc
un eclipsi de sol, que fou visible des de les 9 fins a l~s 11 d~l
méltí.

LLuls CIFUENTES I COMAMALA

1449

Bertran Samasó
ABAT DE SANTA MAI{IA DE MIPOll

(llanyoles? final del segle XIV

Càpua, Campània 145 g )

El l5 de setembre de 1449 foren elegits els segilenls diputats i oïdors:

Diputat eclesiàstic: Bertran Samasó, ,{bat de Santa Maria de lUpoll
Diputat militar: Francesc Despl;i, òlim de Conomines. cavaller i senyor de la casa d' Alell,J,
del palalJ dl' la Cucurc!la de Barcelona i de la torre de Sani Gervasi de Cassoles
Diputat reial: Pere Du¡;;ai,

cill lad~

de flarcc!ona

Oïdor cddàstic: Narcís Miquel , prior dI' S,HIL P,n¡ dc! Camp
Oïdor militar: Roger de Cartellà, donzell de,la v€'gucri,¡ de Girona i senyor de la baronia de Rocac.orba
Oïdor Iï~ ial: Pere Cardona, ciutadà de Lleida

i poc després ho féu el papa Eugeni IV. Com a abat
ertran Samas6, el <liput;J.t del Braç Eclesiàstic
de Ripoll, i en representació del monestir, particidurant el trienni 1449-5 2, pertanyia a una fapà en les Corts Catalanes reunides <lmant el temps
milia de la petita noblesa de les terres de Girona,
que hi governà, i aconseguí imposar la jurisdicció
originària de Banyoles, <locurnentada ja al segle
civil de l'abadia a les viles <l'Olot i <le Ripo11, que
XllI. Contra la hipòtesi avançada per S. Sobrcqués, llertran no era f111 <lel matrimoni de Segipretenien alliberar-se'n. rou aquesta mateixa posició tlUe. li <lonà entrada a la Diputació.
mona Samasó amb el donzell Roger <le Carte11à. En
L'arquebisbe de Tarragona, Pero Ximénez de
els capítols matrimonials de Guillem Sarnasó (oïC i lllaJiJ.rl~,
UITea,
designà Bertran Samasó per a succeir-lo a la
dor del Braç Militar el trienni 1458-61) i Aldonça
det. (( nel lro"tal
de hlL~l de la "apella
Diputació
en un moment en què llernat Guillem
de Montpalau del 1443, exhumats per Lluís Consde Sa"t Jordi.
tans i desconeguts per Sobrequés, s'afirma que
Sarnasó era canonge a Tarragona i persona de la
Palau de la (;t::m:ralilal.
Sadllrni , '41)0-5'
Bertran, ahat de Ripoll, era germà de Guillem i de AntoniroNT.
més alta confiança de l'arquebisbe. La presència de
MNAC:
¡"UI'O: J.Ca. J.::ig. M .M .
Simó Samasó, els quals eren [¡11s de Dalmau, un
l'abat <le Ripoll - un dels senyors feudals més sig<lonze11 de Banyoles germà de l'esmentada SeginH1cats de la Catalunya Vella a la Generalitat sumona que fou oï<lor militar a la Diputació durant el trienni
posà un encastellament de la institució en l'oposició sor<la a
T443-46 i que morí poc després <lel l4()o. Bertran nasqué, la política filoremença del Magnànim, a qui visità al capdaseb'llrament a Banyoles, a la darreria del segle Xl V. Destinat vant d'una ambaixada el 1451. Al f1nal del trienni, talment
a la carrera eclesiàstica, a vuit anys fou ofert pels seus pares
com si existís un pacte entre ells, Bertran <lesignà successor
corn a representant del Braç Eclesiàstic a la Diputació el seu
al monestir de Ripoll, governat des del 1410 per Dalmau de
Cartellà, germà del donzell Roger <le Cartellà, el qual influí
probable oncle, Bernat Gui11em. Actituds endogàmiques tan
decisivame.nt en l'educació del seu nebot Bertran. Acu<lí a escandaloses com les protagonitza<les pe.ls Sama só i els seus
estudiar a la Universitat de T.leida, on es graduà en dret caparents Calte11à o els Desplà feren creure en la necessitat de
reformar el sistema <l'elecció dels diputats i oïdors del Genenònic i després regentà una càtedra arnb gran fama durant
onze anys (1427-3R). Dalmau de Cartellà, que segurament ral, que es consumà a la primeria del trienni 1455-5R.
cercava un successor pròxim al cap<laVél1lt de l'abadia ripol!n deixar la Generalitat, Bertran Samasó continuà vinculat a les altes es1Cres <lel govern, i formà part del consell de
11esa, cridà Bertran i el nomenà almoiner <lel mone.stir. La
mort de Dalmau (1439) fou seguida d'una gairebé imrne- la reina Maria. L'abat de Ripoll fou una <le les [¡gures més
diata elecció de Bertran corn a nou abat per part dels monjos
destaca<les <le la turbulenta Cort de 1454-58, que en ocasions
presi<lí, i <le moltes de les comissions parlamentàries de què
(16 de gener de 1440). El concili <le Basilea ratificà l'elecció
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formà part, especialmenl de la dels greuges que havien de
ser presenlals al monarca. Bertran esdevingué el cap de la
majoria lradicionalista intransigent i dominà el Braç Eclesiàstic (en fou cap d~s d~l 1455), que portà a les posicions
més reaccionàries en la qüestió remença, sobre la qual el
1456 prolagonitzà un sorollós enfrontament amb Joan Margarit, aleshores bisbe d'Rlna, defensor de formules lransacciouistes. La morl el sorprengué a Càpua el 17 de juliol de

145 8.
El diputat d~l Braç Militar fou el cavaller de I3arcelona
Francesc Desplà. Nascut francesc de Conomines, era fill
de Joan de Conomines, donzell que fou armat cavaller per
Martí l'IIumà en la cerimònia de la seva coronaci6. francesc es casà amb Elionor Desplà, {illa i hereva universal de
Joan Desplà, conseller i tresorer reial (m. a 144T), membre
d'aq uest prominent llinatge de Barcelona. Elionor, que pertanyia a la branca nobiliària dels Desplà, senyors de la casa
forla d'Alella i de la torre de Sant Gervasi de C:assol~s, aportà una gran fortuna al matriTnoni i imposà a Francesc (lambé anomenat Francí) el cognom i les armes heràldiques
pròpies. Alfons el Magnànim armà cavaller Francesc DespIà i el tingué per conseller, dignitat (lue també exerCÍ a la
Cambra Apostòlica. Formà part d'ambaixades lrameses a
la cort dels Anjou, a Provença, i, durant l'exercici del seu
càrrec a la Dipulaci6, de la que el General envià al rei Alfons a Nàpols (T450-51). En la Cort de 1454-58 fou cap de la
noblesa urbana de Uarcelona emparentada amb l'aristocràcia burgesa de la Biga. Morí després del 1462 i f(m heretat
pel seu fill primogènit Francí Desplà, meslre racional de
Catalunya.
Pere Dusai fou el diputat del Braç Reia 1. Ciutadà honrat i
membre d'una de les grans famílies de l'oligarquia barcelonina, havia estat conseller els anys 1435 i 1438 (la darrera
vegada, conseller en cap) i ocupà també altres càrrecs al govern municipal, entre els quals administrador de la Taula de
Canvi, cònsol d~ la Tnar i guardià de les monedes. l:ou síndic de la ciulal en les Corts Catalanes dels anys 1442, 1445 i
1460. El seu pare, un ric mercader del mateix nom, [ou conseller de Barcelona i hi exercí el càrrec de mostassaf. Respectat jurisla, el 1456, durant la difícil Cort de T454-58, fou
lramès a Nàpols per la Diputació per a negociar directament
amb el monarca l'afer del valor de la moneda -conegul
com l'«afer Dusai>,-, que causava insalvables enfrontaments a la corl. Prop del rei, intentà contrarestar la demanda de devaluació monetària presentada per la Busca, a la
qual s'oposaven els seclors més lradicionalistes, parapetats
en la Diputació i el Consell de Barcelona, sectors que ell,
com a membre pr01'ninent de la Biga, represenlava. La missiú acabà en un rolund fracàs: la cort avortà la maniobra lIevanl-li lols els poders. De la seva muller, Constança Dusai,
tingué almenys dos fills mascles: Galceran , l'hereu, habilitat
per al Braç Militar, i Ramon, que iou canonge de la seu de
Barcelona i vicari general del bisbat.
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El gironí Narcís Miquel fou oïdor en representació del
Braç l:klesiàslÍc. El seu pare, del mateix nom, ciutadà honrat
de Girona, havia estat jurat i síndic de la ciutat a les Corts
Catalanes, i diputat del Braç Reial duranl ellrienni 1425-28.
QUé.lT1 f,>u elegil oïdor, Nards feia un any que era prior comendalari de Sant Pau del Camp (1448), un monestir que,
tot i ser petit i travessar una crisi, ocupava una posició important entre els de l'orde benedictí aCata lunya p~1 f~t d'estar situat a Barcelona mateix i d'acollir la celebraci6 dels capítols generals. Deu anys més tard (1458) fou promogut a
l'ahadiat de Ripoll, que representà en la Cort del T460, poc
abans de la seva mort aquell mateix any. Nards Miquel f(m
l' úllÍm dels abats ripollesos independents i residents; un
cop mort, el mOll~stir fou donat pel papa al cardenal Roderic de Borja, bisbe de València, que hi inicià la sèrie d'abats
comendataris.
T.'oïdor de comptes del Braç Militar fou un parent pròxim
dd dipulal Uerlran Samasó: Roger de Cartellà, donzell de
Girona, fill de Pere Galceran TT de Cartellà, senyor de la baroni(1 de GraT10llers de Rocacorba i de Falgons, i de Blanca
Despou, senyora de la baronia de Rocacorba. Roger fou el
Ell menor d'aquest matrimoni, i hereu dels béns materns.
Es casà vers el 1402 am b Segimona Sarnasú, filla del donzell
de Banyoles Dalmau Sarnasó, moll probablemenl germana

de Bernat Guillem Samasó (diputat eclesiàstic 1452-55) i
tia de Bertran Samasó. Aquesl matrimoni fou essencial per
als destins de la família Samasó, gràcies a la influència de
Dalmau de Cartem. Roger, que ja havia estat oïdor militar a
la Diputació el trienni 1431-34, morí duranl aquest mandat i
fou substituït el T7 de maig de 1450 pel seu gendre, Marc de
Montagut, un donzell d'Olot casal amb Constança, la seva
nIla i hereva.
Pere Cardona, ciutadà de Ueida, fim l'oïdor de comptes
del Braç Reial. Era 11Il d'Antoni Cardona, que havia estat síndic de Lleida en la Cort del 143ó, on un Miquel Cardona,
proba blemenl germà d'Antoni, representà Cervera. Com el
~eu pare, Pere Cardona fou síndic de Lleida en la Cort de
1454-5X en diverses ocasions (els anys 1454 i J455) i formà
parl de la comissió dels greuges d'aquella maleixa Cort. El
seu fill Miquel fim diputat reial durallt el trienni 145X-ó1
i, acahada la guerra civil, promogut a l'estan'lent militar.
EL PLET Dl!tS PAGESOS D~:
REMENÇA I F IS SALARIS
DE LA GENERA 11 'fAT

Després d'un periode de relativa prosperitat (1420-45), la intensificació de la crisi econòmica aproximadament a partir
del 1445 tornà a comportar una creixent agitació al camp català. Aquesta agitació, sovinl violenta, tenia les seves arrels
en els intents senyorials d'imposar, ja des del final del regnat de Pere III (m. 13 g 7), el complimenl de tots els drets
feudals , molls d'ells en desús per obsolets o relaxats amb el
temps, per tal de fer front, així, a la caiguda constant de les
seves rendes, conseqüència de l'esgotamenl del l'nodel d'expansió econòmica extensiva propi del feudalisme , agreujat
pels efecles de les epidèmies de pesta. Alhora, una parl dds
pagesos de remença, camperols lligals a les terres senyorials
que conreaven en un règim de servitud eludible només amb
el pagament d'una redempció - remença-, s'havien vist
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abvorits pel despoblament del camp provocat per les pestes
des del1HX, que els havia possihilitat una acumulació econòmica a partir del conreu de lerres abandonades (masos
rònecs) que ja no es corresponia amb el seu estatus jurídic.
Malgrat que el fenomen es limitava essencialment a la Catalunya Vella, les conseqüències es deixaren sentir a tot el
Principal. La qüestió, que afeclava tots tres estamenlS, f(m
aviat dirimida a les corts, i tant la Dipulació corn el rei s'hi
van veure implicats, ja que lampoc no resistiren les temptacions de fer-ne ús per als seus propis objectius polítics-en
el cas del monarca, posar contra les cordes l'oligarquia feudal i urbana, que s'oposava a la construcció de la monarquia
autoritària que preterlien els Traslàmara.
Durant el trienni 1449-52 la situació es precipità a causa de
la recent iniciativa reial d'autOlitzar els pagesos CI, fonnar assemblees, si IlO superaven els cinquanta individus i eren presidides per un oficial del rei, i també LUl sindicat per a trac lar
sobre la redempció de les odiades servituds per 100 000 flolins d'or que havien de ser lliurals al monarca (T448) . Per primera vegada la Corona dOrlélva caràcter legal a les reivindicacions dels remences, lol estenent al seu cas el que ja era
tradicional en el rescat de les jurisdiccions reials alienades.
Fntre la clausura de la Cort dd 144X i l'inici de la convoc<lda per al 1449, la Diputació, en lant que organisme representatiu d'aquella oliganluia, es disposà a defensar els
interessos dels senyors amb una sèrie de mesures que pref1guraven la revolució del T4G1: convocà una reunió dels tres
braços, per reforçar la seva posició, i envià ambaixades a la
reina lloctinent i al mateix monarca, CI Nàpols. Les gestions,
però, no tingueren cap efecte, perquè al març del 1149 la
reina Maria disposà que els remences comencessin a pagar
un tall de tres florins per llar per a reunir la quantilal esti pulada. La Diputaci6, després del fracàs d'una nova ambaixada, ara de la insLÏtució en ple, es negà a fer pública la crida de la lloctinent reial. La decidida actuació del governador
Joan de Monthui - que, seguinl instruccions de Maria, començà a embargar els béns dels senyors reticents , començanl pels mem bres de la maleixa Diputació, i les lerres que
la institució lenia al comtat d'Empúries- , juntament amb
d proper final dd lrienni, féu que la Generalitat cedís i autorilzés finalment el cobrament del tall.
Amb la retirada de la Dipulació, el Consell de Cenl de
Barcelona inlenlà encapçalar l'oposició, peri'> no tenia prou
representativitat. ns nous diputats elegits a l'estiu del
1449, d'acord amb els consellers de Barcelona , continuaren
oposant-sc a les mesures decidides pd monarca, però ja no
üontalrnent sinó fenl ús de la coacció i d suborn dels
col.lectors dellaIl o dels mateixos ol1cials reials. Una vegada
més, la resistència fou inútil , perquè al 11nal d'aquell mateix
any els pagesos, fent un pas més, presentaren la demanda
judicial formal contra els senyors davant la Reial Audiència.
La Corona admelé el plet i cridà els demandats a respondre
en un termini de vint-i -sis dies. La citació dels senyors cau-

sà una gran commoció, i la Diputació envià Pere Dusai a
Perpinyà a entrevistar-se amb la reina (febrer-març del
1450). Els consellers de Barcelona recusaren la citació al-lcgant que era contrària a les Constitucions de Catalunya i trameteren una altra ambaixada al Magnànim. Els senyors
acordaren negar-se a admetre l'existència del plet, rebu~ar
la competència de la Corona en l'afer - segons ells, únicament una qüestió d'ordre públlc- i exigir als seus vassalls
remences la reconeixença expressa de les prestacions servils. La reina Maria els prohihí f()rçar aquests «homenatges
e regonexences», que causaren alguns conats de rebel·lió entre els pagesos, i els deixà en suspens.
La por d'enfi-ontar-se a la resistència senyorial a les Corts
féu ajornar la reunió més de trenta vegades. Quan finalment se n'iniciaren les sessions, al març del 1450, els hraços el' troharen amh el fet consumat, que van haver d'acceptar. Però les necessitats econòmiques del monarca van
fer entrar la política reial en un període de vacil-lacions, que
marcà el trienni 1452-55. Una amhaixada de la Diputació a
Nàpols (I450-5I), encapçalada pels mateixos diputats Samasó i Desplà , negocià les condicions del subsidi de 4°0000
florins que la Corona sol.licitava, entre les quals la claudicació del rei davant les exigències dels senyors al maig del
I452. Era ben viu encara el trasbals causat per la gran revolta dels pagesos i altres habitants de la part forana de l'illa
de Mallorca contra els ciutadans de Ciutat de Mallorca, exigint l'accés al govern que aquests darrers havien monopolitzat, i durant la qual els primers arribaren a assetjar la capital abans de ser durament reprimits per les forces reials

(T45°-53) ·
T.a COlt reunida a Barcelona al gener del I452 decidi una
nova reforma de la Diputació, relativa sobretot a les condicions per al cobrament de salaris extraordinalis per pa1t dels
seus oficials. Els abusos derivats de la facultat atorgada als
diputats per la Cmt del I433 de pactar pròrrogues dels deutes dels arrendadors de les generalitats en casos excepcionals, portaren a la prohibició de pactar els deutes pendents
en cap cas. Es confirmà la prohibició del I433 d'efectuar remuneracions directes o indirectes als diputats, oïdors i advocats del General, tant per fets ordinaris com extraordinaris relatius a la Diputació, i s'amplià la prohibició a tots els
oficials de la Casa. Es disposà que aquells que no fossin
membres de la Generalitat i que, exercint algun càrrec a
l'administració, fessin treballs per compte de la instituci{¡
cobressin el salari diari que tenien estipulat en llurs càrrecs
per les Constitucions de Catalunya. Els no rnemhres que no
ostentessin cap càrrec i que haguessin de ser tramesos pels
diputats o oïdors per afers del General, cohrarien 2 florins
d'or per persona i dia com a màxim. S'estipulà tamhé (lue
els afers extraordinaris de la Diputació s'encomanarien per
defecte a persones que ja rebessin sou del General, i que per
tant no haguessin de cobrar res per aquest concepte més enllà del seu salari ordinari i, si s'hi negaven, que poguessin
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ser suhstituïdes. Els oficials de la Diputació que anessin fora de llarcelona per compte del General, però, havien de cobrar el salari que per altres capítols ja era estatuït a tal efecte. l:ils que treballessin per a la Diputació a la mateixa ciutat
on hi hagués la seu, havien de percebre una remuneració no
superior a 50 florins d'or (oficials reials o de barons); si hagués de ser més elevada , s'hauria de consultar el fet a una
comissió dels braços de les corts.
Pel que fa als desplaçaments, els diputats , oïdors i advocats del General quedaren inhabilitats per a realitzar la
cerca dels safrans i la visita als passos de frontera, per tal
com les dietes que els corresponien resultaven excessives.
Aquestes comeses serien encomanades als oficials menors.
Per la mateixa raó, els diputats i els oïdors tampoc no podrien fer d'ambaixadors, ni al rei o la reina ni a altres instàncies fora de la ciutat on la Diputació tingués la seu, llevat
dels casos en què actuessin en compliment de les Constitucions o actes de cort (i, per tant, a despeses de l'altra pa1t)
i de coronació o esposalles del rei (si eren deçà el mar).

LLUls CIFUENTES I COMAMALA

Bernat Guillem Samasó

1455

A BAT DE SANT PERE D'ÀGER

(Banyoles? segona meitat del segle XIV - Sant Joan de les Abadesses? 1456)

l:il 14 d'agost de 1452 toren elegits els següents diputats i oïdors:

Diputl.¡,t (~cbúhtic: Rcrnat Guillcm Samasó, abal d~ SanL P~r~ d'Ag~r (d~s d~l T3 d~ maig de T454, de Sant Joan de les Abadesses)
DiputcJ,t militar: Bl:)rl:)ngul:)r dI:) Montpalau, GIV,llJer, dOl'l'li<:ili,1l ¡¡ T,lrr,lgon,l
Diputat rt:Ïal: Francesc BurbJl.Iès , ciutad~l de Tortosa
ardor eclesiàstic: Joan Johe SarraL canonge i cabiscol de la seu de Girona
mdor militar: Joan de Vilalba, donzell de la sotsvegueria del Vallès, senyor de la Casa de Vilalba, de Vilalba Sasserra
i de la QLladra de Vallgorguina

Oïdor ni¡J,I: Jo,m Ros,

ciul¡¡d~1

de R,m:clon¡¡

ernat Guillem Samasó era, seguramenl, 1'on~
fou especialment afavorit per Dalmau, que el desde i no el germà gran, com s'ha suposat alguna
tinà a succeir·lo al capdavant de l'abadia ripollesa,
vegada, de Bertran Samasó, el seu predecessor al
.
BernaL Guillem [ou disLingit pel bisbe de Lleida
capdavanL de la GeneraliLaL i responsable de la se/11
i més tard metropolità de Tarragona Domènec
va elecció com a diputat del Braç Eclesiàstic per al ,~~€1~ t'l / rA
Ram. Després d'haver coincidiL, probablemenl, a
~·
\ Lleida, a l'ombra del cardenal Ram, Bernat Guitrienni 1452-55. BIs indicis exiSLenLS semblen sugr ~~. "~".t'; >J'" t·'tt~~ 1
gerir que fou germà de Dalmau, l'hereu dels béns
~~:~~~,,~:~:~~~t¿'~~~1
llem fou canonge i prior major del C¡¡pítol de la
territorials de la família a Banyoles i oïdor del Br¡¡ç
seu de Tarragona. Ho era t[uan, a la Cort de BarMilitar durant el tTienni 1443.46, i de Segirnona, el
~"p.1 p;lp,,1
celona de 1436-37, actuà com a procurador de l'arl COmplJlylJllla Jlolk ia
casamenL de la qual, vers el 1402, amb Roger de de !'.torg.nwntper p.rt quebisbe i del Capítol tarragoní. Amb idèntiques
Cartel1à, membre d'un important llinatge de la pede NicoIl ll V d'cUll
dignitats, re!Jresentà el mateix Capítol al Parla·
iTldllIE~nci;l , Di ~fw'¡
tita noblesa gironina i en diverses ocasions mem·
de la G." le ralitat,
ment de Barcelona del 143 g , a la COrL de Uarcelobre de la DipUlació, fou essencial per als destins de
12' ~:T[e~:~LlLl~:~52
na del 1439 i a la de Lleida del T44.0. La seva expeBernat Guillem i de Bertran i per a tota la família
CCl\m IJI>l.Vo1ul1l' .S éne
rièm:ia a les corts i el més que probable suport del
Sarnasó. Com el seu nebot Bertran, fou destinat a
N. (;.rr. 74. r / mR. J.I'.
canonge Roger de CarLellà, nebot de l'abat Dalla carrera eclesiàstica i, com aquell, arribà a elevades posi- mau i oïdor eclesiàstic en el trienni T434-37, el conduïren a
cions. Bernat Guillem fou c¡¡nonge augustinià, orde en el
representar el seu braç entre els oï.dors de comptes de la Diqual professà el 1410. Amb ell es pot identitlcar, molt proha- putació el 1437. Al novembre del 1442 ja regia, com a abat
blement, el Bernat Samas6 que el 1421, essenL monjo i precomendaLari, el cenobi augustinià de Sant Pere d'Ager, situat al castell d'Ager (Noguera) i que llavors acusava, com
pòsit del monestir de Sant Joan de les Abadesses, actuà com
a procur¡¡dor de Guillem Ramon de Vilardell, abat de Santa
molts altres del país, la crisi haixrnedieval. SeguramenL conMaria de l'Estany -comunitat augustiniana llavors dispcrtinuà residinL a Tarragona, en esLreL conLacte amb l'arquesada a causa de les revoltes pageses- , a les Corts Catalanes
bisbe Ram, del qual fou procurador a la Cort de Tortosa·Ull·
reunides aquell any . L'abat de Ripoll Dalmau de Cartellà decona de 1442-4'3, en la qual parLicipà acLivament. A la Cort
(1410-39) influí en l'educació dels joves clergues parents de de Perpinyà-Vilafranca del Penedès de 1446-49 tornà a rela seva cunyada Segimona. ta ràpida carrera de tots dos tan
presentar el Capítol tarragoní i el nou arquebisbe (Ram ha·
sols s'explica per una ftmnació universitària -segurament via mort el 144.5), l'aragonès Pero Ximénez de Urrea, que
també d'en BemaL Guillem, encara que no cons La enlloc- i aleshores era diputat de la Generalitat. El seu nebot Bertran
Samasó el designà successor en l'elecció dels diputats del
pel paLronaLge de persones moLL ben siLuades. Si DerLran
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Ciutadans i mercaders a port,
Rr.taulr. rif. Sant Mitjlud i Sant Nimhw, St"f~l~ XV
t'IJNl: Pri.sma

G~n~ral per al trienni 1452-55. Aquesl monopoli escandalós
dels càrrecs principals a la Diputació per part dels Samasó i
p.ls Cart~llà (com paral.lelament s'esuevenia també amb els
Desplà, per exemple) fou una de les causes que pOltaren a la
reforma del 1455. Durant el trienni que dirigí la Diputació,
el conflicte agrari nmtinuà ben viu i la situació s'agreujà
amb les tensions polítiques al municipi barceloní, sempre
amb el rerefons de la intervenció filo remença i filobuscaire
de la Corona. rou aquells anys que Remat Guillem pernl1ltà Ager per Sant Joan ue les Abauesses, monestir augustinià
proper al de Ripoll, llavors governat pel seu nebot Bertran, i
on havia començat la seva carrera. F.ls monjos de Sant Joan
formalitzaren l'elecció el 13 de maig de 1454, i regí l'abadia
l1ns a la seva mort, esdevinguda probablement a la mateixa
casa el 1456.
F.l diputat ~n r~pres entaci{¡ del Braç Militar fou el cavaller
de Tarragona Berenguer de Montpalau, fill d'un donzell de
Tarragona homònim. Berenguer fou conseller d'Alfons el
Magnànim, que el féu cavaller (com a tal ja participà ~n la

Cort del 1446). El seu fill Benet també fou cavaller. F.ls
Montpalau for~ll uns uels elements principals del reialisme
a Tarragona durant la guerra civil.
El tercer diputat, repre:sentant d~l Braç Reial, fou el c!utauà honrat ue Tortosa Francesc Burguès. Els Ilurguès foren
una famIlia des lacada de la burgesia de Tortosa, ciutat que
representaren sovint, com a síndics, a l~s corts i els parla.
ments dels segles XV i XVI. Franc~sc t(lU síndic de Torlosa
a l~s corts o parlaments uels anys 1438, 1439, 1440, 1442 i
1460. Un rebesnét seu, Joan Burguès, dit lo pus Jove, que
exercí de síndic de TOltosa a la Cort uellp8, fou diputat del
Braç R~ial en el trienni 1545-48.
JJ canonge i ca biscol de Ja catedral de Girona Joan Jofre
Sarraí fou l'oïuor ue comptes pel Braç Eclesiàstic. Era 1111 de
Pere Sarraí -donzell de Girona i senyor de Cabanes (Alt
Empordà), amb una relació de vassallatge més O menys vaga amb el vescomte de Rocab~rtí, qu~ participà en la prime.
ra ~xpeUici{¡ a Itàlia d'Alfons el Magnànlm-l de Maria de
Peguera. Com a canonge de Girona representà el Capítol de
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la seu a la difícil Cort de 1454-58. A l'abril del 1461, essent que el 1453 entraren a Constantinoble després d'un llarg i
també síndic de la ciutat de Girona, fou un dels ambaixa- heroic setge, etc.) acabaren originant ardus enfrontaments
dors tramesos pel Consell del Principat a la reina Joana En- socials i polítics a l'interior de les ciutats del país, principalríquez per, un cop decidit l'alliberament del príncep de Viament a la capital.
Barcelona va veure com, durant aquests anys, es formana , negociar les condicions que portaren a la concòrdia de
Vilafranca (21 de juny de 1461). Al maig del 1462 formà part ven dues faccions oposades entre sengles categories urbade la comissió nomenada pel bisbe de Girona Joan Margarit nes de potència socioeconòmica desigual, més que no pas
per a protegir la reina i el príncep Ferran, allotjats al palau classes socials diferents, que divergien en els interessos
episcopal, just abans que es retiressin al recinte de la Força econòmics i en les possibilitats d'accés al poder i que s'enen comprovar que els gironins no estaven disposats a de- , frontaren pel control del govern municipal. D'una banda, la
fensar-Ios contra el Consell del Principat. Com Roger de facció o partit de la Biga, integrada pels ciutadans honrats
Cartellà, també membre de la comissió, acompanyà les per- que constituïen el patriciat urbà, inversors i financers alhosones reials a la Força durant el setge que seguí. Joan Jofre ra, els quals amb la crisi passaren d'invertir en l'armament
Sarraí detingué vitalícia ment un benefici instituït al castell de vaixells comercials a fer-ho en patrimoni immobiliari i
de Cartellà (dels vescomtes d'Illa-Canet). Morí l'any 1472.
rendístic; i també pels més rics mercaders, importadors de
Joan de Vilalba, dit el Menor, fou l'oïdor de comptes elegit les valorades espècies, de teixits de luxe flamencs i italians i
en representació del Braç Militar l'any 1452. Aquest donzell de gra, amb el qual especulaven. La Biga representava els indomiciliat a Cardedeu (Vallès Oriental), senyor de la Casa teressos dels rendistes i del comerç d'importació, i havia
de Vilalba, de Vilalba Sasserra i de la Quadra de Vallgorgui- monopolitzat des de sempre el govern municipal. Per altra
na , era fill i hereu de Joan de Vilalba, dit el Major, que ja ha- banda, la facció o partit de la Busca, formada pels mercaders
via ocupat el mateix càrrec a la Diputació durant el trienni dedicats al comerç d'exportació, pels menestrals i la gent
1434-37. Joan morí durant el seu mandat el 19 de març de dels oficis o 'arts ' (els 'artistes') dels gremis més importants,
1452, però per raons desconegudes no fou substituït fins tots ells sectors socials emergents. La Busca representava els
poc abans d'esgotar-se el trienni , el 2.8 d juny de 1455.
interessos de la producció industrial nacional, sobretot de
El substitut de Vilalba, elegit pels seus col·legues, fou Ber- teixits, i del comerç d'exportació. Malgrat el pes econòmic
nat de Guimerà, un donzell de la vegueria de Montblanc que dels mercaders que la integraven, sempre havia estat marera varvassor de Guimerà. A l'administració reial, Bernat de
ginada del govern municipal.
Guimerà exercí de veguer de Girona, de Tarragona i de BarEl control del municipi de Barcelona implicava el d'una
celona. A diferència de la branca dels Guimerà, que eren bona part de la política catalana, perquè, més enllà del pes
senyors de Ciutadilla, durant la guerra civil Bernat prengué econòmic específic de la ciutat, els seus consellers tenien
partit pel Consell del Principat. El 1462. fou un dels que, en capacitat per a influir en les decisions polítiques de la Morepresentació del Principat, juraren fidelitat a Enric IV de
narquia i, en tant que dirigents del Braç Reial a les Corts CaCastella com a comte de Barcelona. El seu fill Felip de Gui- talanes, en els acords que havien de prendre's en aquestes
cabdals assemblees i en la política de les altres ciutats catamerà, domiciliat a Vilafranca del Penedès, fou fet cavaller.
Finalment, l'oïdor de comptes pel Braç Reial fou el ciuta- lanes. La crisi afavorí l'individualisme en els plantejaments
dà honrat de Barcelona Joan Ros , membre d'una significada i les iniciatives dels diferents grups socials per sortir-ne, i en
família de l'oligarquia de la capital catalana, molt activa a l'a- la seva aplicació. Així, tant la Biga com la Busca, quan pregitada política municipal del segle XV, present tant a la Biga valgueren, imposaren solucions només favorables als seus
(el seu germà Jaume, lloat per Jaume Safont en el seu Die- interessos i perjudicials als de la facció contrària, que culpatari) com a la Busca. El seu pare, homònim, fou conseller en ven de la crisi. Després que la Biga provés de redreçar la
cap de Barcelona i ocupà diversos càrrecs municipals. Joan situació durant la dècada de 1440-50 amb mesures que, al
capdavall, van fer curt, la desesperació del poble menut
Ros fill era notari i fou igualment conseller de la ciutat, la
qual representà a les Corts convocades l'any 1449.
-que experimentava una dramàtica insuficiència de moneda, cada vegada més captada pels especuladors, que l'exporL'ASCENS
taven-, la mala gestió dels afers públics i la crisi galopant
DE LA BUSCA
que no s'aturava prepararen el terreny per a l'assalt al poder
per part de la Busca.
La greu crisi econòmica, resultant, a grans trets, de la davaEls buscaires aconseguiren autorització del portantveus
del governador de Catalunya, Galceran de Requesens , per a
llada demogràfica -les pestes es repetien cíclicament cada
deu anys-, la disminució de la producció i la realitat d'una
formar el Sindicat dels Tres Estaments i Poble de Barcelona
estructura econòmica excessivament dependent del comerç per a la defensa de les seves posicions i els seus interessos
exterior, tocà fons els anys de mitjan segle XV. Les dificul(1452). Els Dietaris de la Generalitat, redactats des de les potats als mercats exteriors (guerres a Itàlia, avanç dels turcs,
sicions de la Biga, que dominava la institució, prenen bona

nota de la primera reuniú efectuada «per los hòmens qui
vulgarment se diuen de la gabella ue la Buscha» (19 de novembre de 1452). La resposta de la Biga tim una ambaixada
a Nàpols per a protestar que Requesens «trencava los privi legis de llarcelona e altres liht'lt.ats de la terra» (maig del
1453), en afavorir els interessos ut' la Busca . Uns interessos
qut' connectaven fàcilment amb els d'un sobirà u'economia
precària i endeutaua, que vt'ia t'n el predomini de l'oligarquia ft'udal i urbana un destorb per a una desitjaua t'volució
vers la IIlonarquia autoritària. Aquell any, Galceran de Requesens i les homes de la Busca tamhé viatjaren a Nàpols i
exposaren les seves posicions a Alions el Magnànim, el qual
pogué comprovar que s'adeien amb els seus propis intt'rt'ssos econòmics i políti cs. Requesens tornà de Nàpols Convertit en lloctinent reial a Catalunya amb poder de celebrar
COlts, un nomenament inaudit Hns llavors en una persona
que no era ue sang reial i que féu publicar des del mateix altar major de la catedral, on jurà les Constitucions de Catalunya uavant dels més conspicus buscaires (I<) u'octubrt' dt'
1453). Els consellers ue Barct'lona i els diputats de la Generalitat s'hi oposaren, «però ell, qui ja Ut' molt temps abans
s'era agabellat ab los dits hòmens de la Buseha, no curant
Ul: lurs prott'sts nt' leys ne libertats, rompent-ho tot, jurà t'
usà del dit ofici de loehtin~ncia», segons sentencia Jaume
Safont, redactor dels Dietaris uel Gt'nera1. T.'últim dia de novembre, quan el Consell de Barcelona tenia per costum renovar la conselleria, Ret]ut'st'ns, en el que fou un autèntic
cop d'estat, impedí que es procedís a l'elt'cciú, i tot seguit
feu lliurar el govern de la ciutat a cinc membres del corrt'nt
moderat de la llusca. Una part ut' la Riga, foragitada del govem, es negà a reconèixer-los com a consellers.
Assolit el poder, la Busca procedí a imposar el seu programa: la uevaluació de la moneda, l'adopció de rnesurt's
proteccionistes ila rdorma ue l'auministració municipal. La
devaluació monetària, perjudicial pt'r al rt'ndista, però favorable al deutor, al comerç d'exportació i a la prouueeiú in dustrial. fou el primer i el més anhelat dels objectius. Les
uisposicions devaluatòries del croat d'argent (ue 15 a 18 diners) i del florí u'or (d'n a T3 sous), decretades el4 de gener
de 1454, to·p aren amb l'oposiei6 frontal de la Biga. Des de la
Generalitat, institució que la Biga controlava, foren ignoraut's i s'envià una ambaixada a Nàpols (encapçalaua per Pere
Miquel, uoetor t'n decrets i germà de Narcís Miquel, oïdor
eclesiàstic el 1449) per intentar aconseguir-ne l'anu1·1ació
del rei. Després d'un acord que rescabalava els rt'ndistes en
els dipòsits a la Taula de Canvi (banc), la devaluació [ou COIlfirmada el 13 d'octubre de 1455·
Les mesures proteccionistes de la producció pròpia (145 :~ ,
1456), combinades amh una uecidida defensa del comerç
marítim català (Acta de Navegaci6 de 24 d'agost de 1453,
obligant a fer tots els transports cap a Catalunya, o bé els
tlue en sOltien , en vaixells catalans), produIren l'esperat retrocés de la pres~ncia c;omercia 1 estrangera a Barcelona, i
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toparen novament amb la resistència obstruccionista de la
Biga des de la Gel1t'ralitat.
T.a reforma de l'administració municipal s'inicià amb la
rebaixa uel sou dels funcionaris i amb la investigació dels
negocis fraudulents dels higaires que havien governat anteriorment. Però l'objectiu principal uels huscaires en aquest
camp era la ul1lsolidació de la seva presència al govern municipaL La resistència dt' la Riga fou novament aferrissada
(la renovació dels consellers fou impossible el 1454), però
els buscaires aconseguiren imposar la rt'forma amb el suport del IIlonarca i obriren la conselleria i el Consell ue Cent
als menestrals i als 'artistes' (1455). Les protestes de la Biga,
hen t'xemplificades un cop més en els comentaris de Jaume
Safont (<<que tant se valria metre·y bochs com hòmens ue
vil condició!»), foren inútils i des u'aleshores aquesta fou la
norma.
La posaua en marxa del programa buscaire causà l'entusiasme popular, però la Biga no es limità a la resistència
puntual. Parapetada a la Diputaci6, es revenjà d'Alfons amb
una sistemàtica obstrucció de les crispaues Corts de 1454-

I452 - Bernat Guillem

S(ll1USÓ

'1,55

5R, afavori la divisió interna
Pel que ra a la pugna políti.,
I
dels buscaires amb tots els
ca i social a Barcelona, les me., I '. . J
sures imposades per la Busca
mitjans al seu abast, i pertor",I
.r.
,
bà tant com pogué la circula!
només podien tenir efectes
(
" (
f
positius palpables a la llarga, i
ció monetària. Les Corts de
,
l
això féu minvar la popularitat
Barcelona de 1454-58, convo"
cades, tot i les protestes -el
dels buscaires. T.a Biga uní les
I
procediment era contrari a les
seves forces a les dels senyors
\ "
".'I
Constitucions de Catalunya,
de la Terra, la noblesa laica i
f " ,
eclesiàstica perjudicada pel
que només ho permetien al
Croat d'Allons IV, Ilarcclona
plet remença, amb la qual enrei-, per Joan de Navarra, nol'mn : MNJ\<.." c..: Nc.. :
menat lloctinent en substitrà en íntim contacte a la COlt
tució de Requesens, prellgude 1454-5R, i se serví del baluard que tenia en la Generalitat per a imposar-se a la Busca
raren la revolució del 1461. El germà del rei hi seguí la poi fer la guerra a una monarquia que havia gosat d~safiar els
lítica marcada per aquest darrer, com havia fet Requesens:
consolidar el triomf de la Busca al govern de llarcelona i
seus privilegis.
ratificar les decisions favorables a la pagesia remença. Com
Els pagesos de remença supOltaren durant aquest trienni
afirmà Jaume Vicens, fins al seu accés al tron Joan ~~fou
les vacil.Jacions de la política reial dictades per les necesl'home dels partits democràtics i populars». Per una ordre
sitats econòmiques d'una monarquia que els utilitzava per
del rei, protestada per la Biga, la representació del Braç Reial
als seus propis objectius. Una ambaixada de la Diputació
presidit per la Barcelona buscaire fou augmentat a cplaranta
(l450-51), portà la Corona a claudicar davant les exigències
síndics d'a 1tres tantes ciutats i viles del Principat (la reina
dels senyors al maig del 1452, però al març del T453 tornava
Maria, seguint ordres d'Alrons, ja havia convocat trenta-nou
a posar-se al costat dels remences, per rendir-se novament
a ls poderosos el juliol, i acahar dictant la cèlebre sentència
viles el 1449, quan era costum que no fossin més de quinze
o vint) . .Els greuges, que havien de ser obligatòriament reinterlocutòria que suspenia provisionalment les prestacions
solts per la Corona abans que obtingués el subsidi o donaservils (5 d'octubre de 1455). Però el final definitiu de les sertiu, eren nombrosíssims i de molt difícil solució: l'anomevihlds pageses a Catah.mya no arribà fins a la sentència arnat «greuge de Requesens», que pretenia la nu1·1itat de tots
hitral signada per ferran el Catòlic al monestir extremeny
els actes de la seva lloctinència il-legal, el de la refoma del gode Guadalupe el T486.
vern de Barcelona, el de l'acceptació del plet dels pagesos de
El trienni deparà encara altres 1Cts més o menys assenyaremença per a la redempció de les prestacions servils per
lats, com ara l'elecció papal a ravor del bisbe de València, AlTOO 000 florins, el de la devaluació de la moneda, etc.
fons de Borja, que prengué el nom de Calixt TTT (8 d'abril de
Les pugnes i les intrigues l'oren constants, i conduïren a
Ti.55). Per primera vegada, un eclesiàstic oriünd dels Països
Catalans ocupava el soli pontifici, encara que no rou gens
la paraUització de les sessions amb freqüents suspensions.
Alfons féu valdre la seva possih1e tornada, molt desitjada
submís a la política del Magnànim. Calixt III promogué la
també per l'oliganjuia, per forçar una transacció, la fórmula
causa per a la canonització de Vicent Ferrer, iniciada el made la qual rou trobada per Margarit: les COlts votarien el doteix 14.55, any en què un nou terratrèmol es fcu sentir a la
natiu (400 000 florins) peri'l no seria lliurat al rei fins quaciutat de J3arcelona i altres parts de Catalunya (22 de juny).
tre mesos després de tornar, i es nomenaria una comissió
L'activitat dels corsaris italians, procedents de ciutats en
de promovedors de greuges elegida per les corts i pe111octiguerra amh el Magnànim, amenaçava les costes catalanes:
nent, que els aniria recollint, perquè el rei els pogués soluen aq uell temps les galeres guardacostes barcelonines aconcionar en tornar, amb les corts encara obertes (si les dissolia
seguiren capturar a la Dragonera el corsari florentí Parosso
abans, l'oferta restava sense efecte). Tot i l'oposició dels seci molts dels seus homes, «qui havien dats grans dans en
tors més tradicionalistes, encapçalats per l'abat de Ripoll
aquesta ciutat e per tota la costa», el qual morí a la presó del
Beltran Samasó, la solució proposada pel bisbe de Girona
veguer de Barcelona (1454). Mentrestant. la Diputació tras'imposà i serví per a desobstruir unes corts que tothom
metia un mestre de cases a Perpinyà per avaluar quines
desitjava acabar. Certament, la guerra civil de 1462-72 no es
ohres manCaven a 1Cr «en la casa que· 1 General ha feta
plantejà anil> els mateixos termes que el conflicte suscitat en
construir en la dita vila» (7 de juny de (454).
T.a pressiú de la Busca a les corts portà a una reforma del
aquesta cort, però les disputes acarnissades, les intransigències i la manca d'escrúpols, en feren un assaig general,
sistema de renovació dels càrrecs principals de la Generaliun precedent clue marcà el camí cap a l'enfrontament.
tat. que obligà a retardar l'elecció dels nous diputats i oïdors.
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Nicolau Pujades
CANONGE DE LA SEU DE BARCELONA l ARDIACA DE SANTA MARIA DEL MAR

(Barcelona? segle Xl V/XV - Palerm-I467)

El 15 d'octubre de 1455 foren elegits els següents diputats i oïdors:
Diputat eclesiàstic: Nicolau Pujades, canonge de la seu de Barcelona i ardiaca de Sama Maria del Mar
Di/nil.al mi1.iLar: Marc. Desllor, cavaller de Barcelona
Dipul.a/. r6al:

Jaume Francesc. de SanLc.c]oni, cilllad?! de Girona

Oïdor I~dl~siusl. i.c: Pau Alemany, canonge

d(~

la seLl de Vic

Oïdor militar: Antoni Torrdks, don zell de l,I botbvegl.Jeri'l del Valks, domicilial a M3rlnrell
Oïdor nial: Gabriel Girau , burgès de PerpinY:1

aquell regne, i Guillem Pujades, igualment
n la difícil elecció del I455 fou triat per
a encapçalar la representació del Braç
conseller reial. joanista durant la guerra civil de T462-72, que fou lloctinent al Regne
Eclesiàstic a la Diputació el canonge de
de Sicília, des d'on personalment trameté
Barcelona i Ç1rdiÇlca de Santa Maria del Mar
Nicolau Pujades. El nou diputat eclesiàsforces al seu germà a Sardenya i prengué
part en el combat de Macomer. Tots ells
tic pertanyia a una família de mercaders
Not1cia d'Ull eclipsi de Ilulla,
Dir.turi tir. hi (;t:m:mlit,¡l, '{ dI"' s~lt'rrdm~ dI"' 1457
rnantenien interessos al comerç mediterbarcelonins, potser oriünds d'AlellÇl, on teF!INT' MI1Cfl.ACA G¡'lwr:dil:I L VU hllr1 I-: ,
rani, inclòs Nicolau, en el qual participanien possessions (la Torre Pujades), la qual
St>ril;' N. 6. fI: 'i7. r h~l)
Jr.
prosperà a l'ombra del servei a l'adminisven com a armadors de naus.
Pere Pujades, C<Jnonge de la seu de Bartració reial, tant als dominis ibèrics com a
celona, paborde i col·lector general del Capítol, que fou vicaSardenya i ÇI Sicília. NicolÇlu, que Ç1consegllí el grau universitari de doctor en dret canònic, era llll de francesc Pujades,
ri general del bisbat i participà com a tal a la Cort del I43I,
fou oncle de Nicolau. Antoni Pujades, un altre oncle de Nimercader de Barcelona amb imp01tants interessos al gran
colau, fou conseller de Barcelona i cònsol de mar, i el fill hocomerç marítim, que fóu cònsol de mar i ambaixador reial,
i d'Elisabet de Casa-saja, membre d'una altra família de la mònim d'aquest, cosí de Nicolau, fou ciutadà honrat, cònsol
de mar, admillistrador de la Taul<J de Canvi, síndic de la ciuburgesia comercial barcelonina que donà un bisbe a Barcelona precisament durant el trienni 1455-5R (Bernat de Casa- tat a la Cort de Lleida del 1460, conseller en cap, l senyor
saja, canonge i degà de la catedral, f(lU elegit hishe pels cade la Torre Pujades d'Alella. Un segell del canonge Pere
(I430) mostra les armes heràldiques de la família, que pornonges al gener del I457, però no fou con11rmat pel papa).
taven de gules, un mont flordelisat d'or i bordura de vuit pefrancesc seguí els passos del seu pare, i avi de Nicolau, Guillem Pujades, que f(lU mercader, cònsol de mar, síndic de ces d'or.
Barcelona a corts, i conseller, algutzir i ambaixador del reL
El canonge Nicolau representà el Capítol de la catedral de
Foren germans de Nic.:olau: Joan Pujades, mercader de BarBarcelona a la Cort reunida a la ciutat els anys I454-58 i a la
celona; Tomàs Pujades, oficial reial adscrit al servei de la reide Lleida del I460. especialment a la primera, tingué un
paper actiu i compromès amb la facció més tradicionalista
na Joana Enríquez (I462), i molt probablement també Pere
del Braç Fc1esiàstic, llavors dirigit per l'abat de Ripoll BerPujades, conseller del rei, que fou governador del Cap de
l,ogudor, a Sardenya, on sufocà l'alçamerlt dels sards, co- trarl Samasú. El seu nomenament com a membre de la comandats per Lleonard d'Alagó, jutge d'Arborea, a la batalla
missió dels proveïdors dels greuges del seu braç (abril del
de Macomer (I478), i més tard lloctinent del monarca en
I456) fou motiu d'un greu enfrontament entre el bisbe d'El-
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na, Joan Margarit, partidari d'una transacci6 amb la MOnélrquia en aquella diHcil cort, i l'abat de Ripoll. abanderat del
tradicionalisme inlransigent. Margarit, que desitjava eliminar Pujades de la comissi6, n'impugnà el nomenament,
adduint l'escandalosa situació d'incompaLibilitat en la <lual
incorria, perquè ja era canonge de la seu de Barcelona,
ardiaca de Santa Maria del Mar, síndic del Capítol a corLs i
diputat de la Generalitat, tot alhora -cap al 1457 afegí el
cànec de degà de la catedral- oP~rò després de discussions
que s'allargaren durant alguns dies, en les quals el Braç
EclesiàsLic es partí en dues faccions similars, l'elecció de Pujades fou confirmada. Acauat el seu mandat a la Diputaci6,
a<;tu~ d'ambaixador, primer lramès a la cort francesa, juntament amh el rossellonès felip Alberl (1459), més tard a la
reina Joana Enríquez i al príncep Carles de Viana, tot just
alliberat pel seu pare Joan II (14()1), amb la comesa de convèncer la reina que no enlrés a Barcelona i de portar-hi el
príncep. Aquell mat~ix any fou comissional pel Consell del
Principat, juntamenl amb Arnau de Vilademany, per adverlir Joan 11 que no entrés a Catalunya si no volia C<l1lculcar la
concòrdia de Vilafranca.
Malgrat les posicions polítiques precedents, duranl la
guerra civil fou partidari del reL AcompaTlyà la reina Joana
Hnríquez i el príncep ferran a Girona, i ell i el seu germà
Tomàs es mantingu~ren al seu costal dins la Força durant
el setge que hi paLiren per part de l'~xèrcit del Consell del
Principat (T46 2). Aviat, però, es desentengué del conflicte.
El 1464 cra jutge i conservador apostòlic de la cúria lle Tar-

,-1.\1 de volta, capeUa de Sant )o! d!,
l'alau cl~ la C t' rl t"Til li t;¡t, spglf' XV
FO"T:ANC

ragona, i fou aquesl càrrec que, segurament, li valgué la
promoció a arquebisbe de Palerm (23 d'agost de T164), a
l'illa de Sicília, on era destacat també el seu germà Guillem.
Essenl arquebisbe, Pujades féu obrar i decorar amb les seves armes el cadiral del cor de la catedral de Palerm (-1466)
s~gons el model del que havia construït Macià Bonafè el
1456 a la seu d~ Barcelona i, igualmenl, hi feu pintar i ornar
la icona elevada sobre l'altar major. Morí a la capital siciliana cap al 1467.
JJ Uraç Militar fou r~presentat pel cavaller de Uarcelona
Marc Desllor (en orlografia antiga sovint Dezllor, O simplement Llor o Lor). Es documenlen diversos cavallers amb
aquesl cognom dur¡mt els segles XIII i XIV, enlre els quals
destaca el rossellonès Rog~r Deslloe que féu de mlLjancer
entre la Gran Companyia Catalanél i el duc francès d'Atenes, Gautier de Brienne (1310); havenl passat al servei d'aq uesl darrer, prengué pa1t en la batalla del cens (13 de març
de T3u), que donà el ducat d'Atenes a la Companyia, la qual
salv~l Desllor de la matança i l'elegí comandant suprem
(13II-12), Es desconeix si els Desllor instal·lats a la vegueria
de Barcelona (duranl ellrieIlni, Marc anà sovint «a la casa
Sua del Llor», identificable amb la 'rorre del Llor, a Sant
Boi) eren descendents d'aquell cèlebre Roger Desllor. Marc
Desllor era fill de Sim<> Desllor, donzell que fou armal cava ller durant la cerimònia de la coronació del rei Martí, i de
Margarida Gralla. Ja assistí com a cavaller a la Cort de Bar"
celona del 143 g . Cal dir que no tingué cap relaci6 f:'uniliar
amb el físic de Girona Uernat Desllor, qu~ fou oïdor del
Uraç Reial en el trienni de T458-61.
El tercer dipulal, en representació del Braç Reial, fou Jaume Francesc de Sanlceloni, ciutadà de Girona. Alguns
memhres de la família Santceloni ja havien format part d~
la Dipulaci6 en triennis anteriors. Francesc de Sanlceloni
fou oïdor de comples durant el trienni de 1413-16 i un fill
d'acluest, Felip de Sanlcdoni, ocupà el mat~ix càrrec en el
lr!enni de 14:37"4°. Jaume Francesc de Sanlceloni possible.
ment era fill d'aquesl darrer. L'escut heràldic d'aquesta família de ciutadans honrats gironins portava, en camp de
gules , un grifó rampant d'argent armat de sable, i bordura
d~ vuit peces d'argenl.
L'oïdor del Braç Eclesiàstic duranl aquest trienni fou el
canonge de Vic Pau Alemany, del qual els Die~arís de la Ge·
neralitat indiquen que era doctor en dret canònic. TOll que
s~'n desconeixen més dades directes, és h~n probable que
calgui relacionar-lo amb els Alemany qLle eren senyors de
Bellpuig, Tortellà i altres llocs de la Garrotxa, llinalge que al
segl~ XV tenia una branca documentada a Vic. Roger Alemany, donzell de Besalú, fou senyor de Bellpuig, 'l'orlellà,
Biure i Sales de Llierca durant la segona meitat del segle
XIV. De Baltomeua Sagarrlga Lingué l'hereu, Bartomeu
Alemany, igualment donzell de Besalú , que enllaçà arnu els
Cartellà, i asslslí corn a cava ll er a les COlts de 1473-79 , el fill
del qual, Bernal, fou veguer de Girona el 1505. Un alLre

fill de Roger i de Bartomeua fou Jaume Alemany, donzell de
Vic, casat amh Segimona de Sala, senyora de la Sala de Vi ladrau, el tlual assistí com a cavaller a la Cort dd 143 g i podria ser el pare del canonge Pau Alemany. Sense que se'n
conegui cap relació, si n'existí cap, un Antoni Alemany fou
abat de Sant Pere de Roda (1459-60) i de Sant Cugat del Vallès (1461-71), monestirs que representà a la Cort del 1460
i a la del r 4h9.
Es troba en un cas similar, limitat als simples indicis,
l'oïdor del Braç Militar, el don:¿ell domiciliat a Maliorell Antoni Torrelles. F.ntre els nombrosos i 'orrelles que hi ha documentats, segurament pe1ianyents a llinatges di1Crents,
sembla que es pot relacicHlar amh aquest Antoni els senyors
de Rubí i d'altres llocs de la sotsvegueria del Vallès. Un Ramon Torn~lles, donzell de Barcelona, fou senyor de la haronb de Bunyol, del castell de la Roca del Vallès i de Canovelles, Rubí, Torrelles , Palau i Campins. Del seu matrimoni
amb Elionor de Fenollar, senyora de Caldes de Montbui i de
Sant Boi, nasqué Martí Benet Torrelles, igualment donzell
de Barcelona, hereu dels béns paterns i materns, que fou
camhrer del rei i cèlebre cavaller (com a tal assistí a la Cmt
de llarcelona del 1431 ), i (IUe sostingué sorollosos con1lictes
amb el Consell de Cent de Barcelona per la possessió de
Sant Roi. El seu fill i hereu , Martí Joan Torrelles, donzell
de Barcelona, s'enfrontà al Consell de Cent pel mateix motiu, atacà llarcelona amb la seva host (T444) i armà una nau
corsària per perjudicar el comere; barceloní (1449). Assistí
com a cavaller a la Cmt de T.leida del 1460. Antijoanista durant la guerra civil, Iou capità general i almirall de l'armada
del Consell del Principat (1467), Antoni podria haver estat
germà d'aquest Maltí Joan Torrelles,
Finalment, el hurgès de Perpinyà Gabriel Girau (sovint
Gerau en ortogral1a antiga) Iou elegit oïdor de comptes pel
Braç Reial. Peltanyent a una família de rics mercaders de la
capital rossellonesa que un segle més tard serien ennohlits,
Gabriel Girau fou nomenat guardià de la moneda de Perpinyà per Alfons el Magnànim (1451), Quan Joan 11 cedí els
comtats de Rosselló i Cerdanya a T.luís XI de Prane;a en penyora pel seu suport durant la guerra civil catalana (146272), Girau fou un dels notables rossellonesos que negà obediència al rei fi:ancès, actitud que els valgué la con1iscació
dels béns a favor d'aln:es catalans fidels o, més sovint, nobles i capitans francesos,
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lloctinent general Joan de Navarra, estaven discutillt, relativa precisament al sistema de renovació dels càrrecs. Les
pràctiques endogàmiq Lles tlue, erl els casos de famílies com
els Desplà o, més recentment, els Sarnasó i els seus parents
Cartellà, eren massa escandaloses, moLlvaren at[uelles llargue.s i sorolloses corts a emprendre la reforma,
F.I nou sistema de renovaci{¡ dels càrrecs principals, que
no Iou aprovat fins l'n d'octubre (Cap(~ols o ordinacions de la
Cort cdfbrada al cap{wl de la seu de Barcelona sobm la.fòrma
J't:.hdó dds diputats i oïdors), constituïa una elaborada combinació d'elecció i insaculació, Abans de detallar-lo, però, indicava clarament quins candidats eren explícitament no elegibles: tots els que tinguessin algun grau de consanguinitat,
directe o indirecte, amb els dipuLats i oïdors del trienni anterior, Quant al Braç Militar, es precisava que només podien
ésser elegits diputats els magnats, nobles, cavallers o gentilhomes, mentre que els oïdors havien d'ésser cavallers o gentilhomes, una divisió que, en general, corresponia a l'alta i la
petita noblesa,
L'elecci{¡ s'havia de realitzar en endavant de la següent
manera, El dia 21 de juliol del darrer any de cada trienni els
diputats i oïdors havien de nomenar sis persones, dues per
cada braç, perquè l'endemà, dia 22 de juliol, acudissin a fer
de testimonis de l'acte electoral. Després d'assistir a la missa de l' Hsperit Sant, els diputats i oïdors s'havien de reunir

ENTRE l.'F.I.HCCIÓ
I LA INSACULACIÓ:
E LS fiO DO UNS

Tot i (lue el trienni havia de començar per Ilonna el primer
dia d'agost, ja amb els nous diputats i oïdors elegits, l'elecció del 1455 es retardà molt més del compte a causa de la
reforma de la Diputació que les Corts Catalanes, llavors reunides al Capítol de la seu de Barcelona i presidides pel
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amb el notari de la Diputació, que e1~ havia de prendre jurament per separat, i amb els te~tirnonis seleccionats el dia
anterior per procedir a l'elecció. Cadascun dels diputats i oïdors, per separat i apaltat dels altres, però davant dels testimonis, havia de dOllar a1llotari el nom de 1<:1 per~ona proposada per al càrrec de diputat eclesiàstic. Un cop acahada la
ronda, calia que el notari reunís diputats i oïdors amb els
testimonis i els comuniqués la llista d~ls candidats proposats. Si n'hi havia algun de repetit, el que s'havia pronunciat
en darrer lloc havia de dir un altre nom. Calia comprovar
que tots els candidats seleccionats reurlissin les condicions
d'elegibilitat exigides, i a continuació s'havien d'escriure
els seus noms en cèdules de paper introduïdes en rodolins
de cera, tots ells de les mateixes característiques externes.
Aquests rodolins s'havien de co1·10car erl Ull hací ple d'aigua
convenientment cobert, ser ben remenats, i un infant menor de 10 anys n'havia d'escollir un després de tornar-los a
rernenar, sernpre en presència de tots. Un cop ohert el rodolí, es proclamaria el nom del candidat així escollit per a
~uccei r el diputat eclesiàstic. Tot seguit, ca 1ia repetir el mateix procediment per a l'elecció dels dos diputats restants i
els tres oïdors. Si algun dels diputats o oïdors moria durant
el trienni, el substitut havia de ser elegit segons aquest ma-
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teix sistema en el termini màxim de 30 dies després de la
defi.lTlció; si eren negligents - com s'esdevingué en el trienni de 1452-.5.5-, tots veurien suspès el seu salari fillS que
complissin. El mateix dia II d'octubre Joan de Navarra atorgà jurisdicció als diputats per a dur endavant la reforma.
El 1:~ d'octubre, en un acte celebrat a la Cambra del Consell de la Casa de la Diputació, una comissió de les Corts comunicà els capítols de la reforma als diputats del trienni de
1452-.5.5 perquè procedissin a la renovaci6 d~ls càrr~cs, que
s'efectuà el dia IS. Aquella comissió era integrada pels
m~mbres següents: Joan Corts, canonge i sagristà de la Seu
d'Urgell, que actuava corn a procurador i vicari gen~ra1 d~
l'arquebisbe de l'arragona Pero Ximénez de Urrea, i Nicolau Pujades, doctor en dret canònic, canonge de la seu de
Rarce10n<:l i ardiaca de Santa Maria del Mar, que actuava
com a procurador i síndic del Capítol de la seu d~ Barcelon a,
en representació delllraç l:iclesiàstic; els cavallers Narcís de
Santdionís i francí Desplà, pel Rra ç Militar; i Joan Dalmau,
doctor en lleis, ciutadà i síndic de Barcelona, i Bernat Aiurí,
burgès i síndic de Perpinyà, pel Braç Reial. Però la reforma,
~n lloc d~ donar els fruits esperats, contribuí a enfortir l'oligarquia que controlava la institució. Els testimonis seleccionats anaven a l'acte amb el propòsit de coaccionar els diputats i oïdors sortints, que sovint ja els devien el càrrec.
D'aqu~sta manera es formava una cadena de mutus favors
en prollt de les persones triades, que eren les encarregades
d'arrendar els substanciosos drets del General, i que obtenien per a elles mateixes o p~r al s~u cercle els llombrosos
càrrecs menors i altres benel1cis de la institució. Aquesta
oligarqui<:l (eclesià stica, nobiliària, burgesa) confonia així els
interessos del Principat <lmh els propis (econòmics, socials,
polítics).
Mentrestant, creixia l'oposició entre la lliga i la llusca,
partit que controlava el govern de Barcelona amb el suport,
seguint instnlCcions del rei, d~l portantveus del governador
Galceran de Requesens. L'estiu del 1456 la Busca, durament
collt~stada per la Riga, imposà mesures proteccionistes en
el comerç dels draps de llana, i continuà la política de devaluació monetària, fIxant el valor del norí en 13 sous (28 de
fehrer de 1457) «e tot açò· s feya per la grall fretura que les
gents havien en aquest temps de diners rnanuts», comentà
el bigaire i notari de la Diputació Jaume Salant en el Dietari de la Ceneralitat- i limitant el curs de la moneda estrangera (2() d'ahri1 d~ 1457). La Riga es venjà del mOllarca obstruint tant com va poder la concessió del suhdisi al rei
durant la Cort del I454-S8, mentre el rei dictava des de Nàpols una sentència interlocutòria (.5 d'octuhr~ d~ T455) que
suspenia l'aplicació dels mals usos als pagesos de remença i
1<:1 confirmava el 1457. Safont lloà la feroç repressió dels forans a Mallorca i l'anhelà a Barcelona ( ~~Justícia de Déu, desperte't, que hora par que slc!»). L'aparició al juny del 1456
d'un cometa (<<una stela en 10 cel qui llança gran claror»), un
eclipsi de lluna al setembre del 1457 o les mateixes condi-

cions de la celebració el T457 de la festa de Sant Jordi (instituïdCl p~r l~s corts l'CIny Clnterior), ClTnh llnCl r~c~pci{¡ oflciCll CI
la Casa de la Diputaci{¡ a la qual assistiren els cons~ll~rs
buscaires de llarcelona, de baixa eXlracció social, li oferiren
motius per a expressar el seu odi. No foren els únics.
T.'~pidèmia de pesta d~l 1457 proporcionà al combatill
nOlari del General l'ocasió per a celebrar -més discrelament- la mort d 'un dels consellers buscaires d'aquell any.
El Dierari de la Generaliral perme l seguir el curs de l'epidèmia. El mal es declarà a Barcelona el 15 de maig, i des
d'aleshores es començà a fer «la cercha de les sglésies per
saher quantes gents s'ic morien quascun jorn de glànola e
quanls d'altre mal». Així, 11ns al 11nal de desembre, que es
donà per conjurada l'amenaça , es comptaren 75 morts de
pesta la segona quinzena de maig, 407 al juny (entre els
quals el drassaner del General Eloi de NaveI) , 9'35 al juliol,
929 a l'agost, 428 al setembre, 335 a l'octubre, 142 al novemhre i 51 al desemhre. El nerviosisme entre els memhres
de la Dipulació era evidenl, amb moll sovinlejades absències de Barcelona (Pujades an à ulolt sovint a Alella, seguram ent a la possessió dels seus parents), nns que es decidí el
trasllat oficial a Manresa (26 de juliol de 1457). Després d'una curta estada a Marlorell (des de 11nal d'octubre nns al 15
de novembre), el consistori de la Diputació retornà a Barcelona . Ri s d'epidèmia eren dels pocs casos excepcionals en
els quals els era permès, segons les ordinacions, lraslladar la
in stitu ció fora de la ca pital, on tenia la seu oncia!' T.'epidèmia segurament produí algunes baixes entre els càrrecs menors de la Generalital. A nnal d'any se'n proveïren un gran
nombre, entre els quals en un evident exercici d'endogàmia- ~l d'ex~cutor i exigidor d~ls dellt~s deguts o dev~dors
al General, a favor de Joan Pujades, germà del diputat eclesiàstic, i el de drassaner, a favor de franci de Santceloni,
germà del reial (22 de desembre de (457).
UrlÇl altra defunci{¡ esdevirlguda a Barcelona dllrant aquells
anys fou la del bisbe Jaume Girard (poblet, 18 de desembre de
1456), el qual havia sostingut disputes nl1anC~res rnolt agres
amb la Dipulació -Jaume Safonl comenlà amb sornegueria
en els Dietaris que «portà-se'n en l'altra món MD florins que
lo Ceneralli havia bestrets»- i amb el mateix Capítol de la
catedral, (lue arribà fins a denegar-li les exèr(luies.
Al Gnal del juny i principi del juliol del 1457 Barcelona
fou atacada per un estol de tretze galeres genoveses, que
s'empararen de diversos notables de la ciutat que viatjav~n
en una altra nau (entre els quals Pere Dusai, que havia eslal
diputat reial el 1449) i n'exigiren rescat, que esperaren durant uns (luants dies davant la ciutat fins que, davant la ferma n egativa dels consellers i l'amenaça d'un contraatac, optaren per retirar-se.
Gairebé un ¡.Jny més tard, els harb~rs d~ Barc~lona reh~ 
ren amb gran goig unes relíquies dels seus sants patrons,
Cosme i Damià, que foren entrades a la ciutat en una gran
processó en la qual palticipà tot el gremi, el bisbe de Vic, el
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por!:antveus Galceran de R~qlleS~TIS i els cons~llers huscai res (entre els quals el Hsic Bernat de Granollacs) . La processó de barbers -alhora talladors de cabells i barbes i metges
per a la majoria de la pohlació- acabà al convent del Carme, on foren desades les relíquies (26 d'abril de 1458).
Aquell any 1458 proporcionà, a parer de molts, nous mal s
pres<Jgis: una balel1a morta a les platges de m és avall del delta del Llobregat el primer de juny, dia de Corpus, celebral
amb gran solemnital, un lerratrèmol, que es deixà sentir a
Barcelona a les G de la matinada del 25 de juny .. . Aquell s
presagis semhlà que es conflrmaven amb la mort d'Alfons
el Magnànim, esdevinguda a trenc d'alba del 27 de juny al
castell de l'Ou del port de Nàpol s. Quan la notíci a arrihà a
Barcelona el 12 de juliol-per un correu que hi arribà a les
9 del vespre- els diputats, oïdors i altres oncials de la Ceneralitat decidirel1 vestir- s~ de saques eTl senyal de dol. El
dia 2R fill'en celebrats solemnes h.merals a la catedral, amb
els consellers, el portantveus del governador i els membres
de la Diputació a l'altar major vestits amb la mateixa indumentària.

LLuls CIFUENTES I COMAMALA

Antoni Pere Ferrer
ABAT DE SANTA MA¡.¿IA

(Barcelona? segles XTV-XV
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El 22 de juliol de I4SX foren elegits els següents di pl.ll.ats i oïdors:
Diputa/. ede.çià.çtit:: Antoni

PN(~

Ftrrtr, ,Ü¡,Ü de Santa Maria de M()nt~l'rrat

Diputat militar: UuÍs d'Ivorra, cavaller i senyor de Fonolleres
Diputat reial: Miquel Cardona, ciutadà de Barcelona
Oïdor eclesiàstic: Ferrer Joan de Ma1'imon, prior de Santa Maria de Meià
Oïdor

milita/~

Guillem de Montpalau, òlim Samasó, donzell de la vegueria de Cirona i senyor de Montpalau, Argelaguer i Montagut

Oïdor reial: Btrrl31: Dtsllor, ci \.ll'ld,l de Gi rOTI,¡ i HJl'strl'

'abat Ferrer nasqué a llarcelona, proba-

Lhlement durant els anys de la transició

l'I!

arts i en IIll'dicina

directarn~nt
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I

ue la tr~soreria papal, fins que

al final del1nes d'octubre del 1445 obtingué

del s~gle XIV al XV, en el si u'una bmília
lletres exen.üÒries del pontífex per a fer
de la petita noblesa, 1111 de Pere Ferrer, donefectiu el seu domini del priorat, del qual
zell ue la ciutat, i u' Angelina Girona. El seu
M ontpa lau fou oficia lment expel.lit. FI pergermà, Pere Joan Ferrer, recolli l'herència
juuicat apel.là, però nO serví de res, i l'abat
paterna i es casà amb Joana Destorrent,
ripollès s'hagué d'avenir a una concòrdia
Notícia J.~ la ulUri U~ la rdua
membre d'una important família de l'oliamb rerrer (1446).
M;ln;¡ cif" C;.¡stf>!I;.¡ ¡.¡ V¡.¡Ii-llC;¡'¡ ,
LJ¡"tari d" la Gmu ,¡li/.al.,
garquia barcelonina. Fill u'aquest germà
Però poc més tard, Nicolau V donà el
7 dI"' s!'"tt'TT1hrt' dt' l'I'SR
d'Antoni Pere fou: el cèlebre Pere Joan Ferpriorat
ue Meià al caruenal Antoni Ceruà,
r:rINT' M lj cn·A CA.Gt'r¡t'r,\lit'l t . VQJ tl rn~ .
Sl' l it, N, ï. 11. 1 . r I R¡:PR. : ¡ .P.
bisbe
de
Ueida, i Antoni Pere Ferrer rebé
rer (m. - 1503), un dels principals capitans
militars uel Consell uel Principat durant la
una compensació a bastament satisfactòria :
guerra civil i que després passà al camp de
l'auauia ue Sant Pere ue Roda (144 g ).
Joan TT.
Eren temps de greus pertorbacions en la vida monàstica,
Antoni Pere ingressà al monestir ue Sant Cugat uel Va·
uurant els quals les intromissions dels poderosos en les co·
llès, on degué rebre les primeres lletres, i més tard es docmunitats i el desgovern que comportaven els abats i els
torà en dret, segurament a la Universitat de Lleida. Sens
priors comendataris -interessats tan sols a ingressar les
dubte, aconseguí una hona f~.lTna, <ple aviat arribà fillS a les
rendes de les institucions que regien- s'afegien a les difimés altes instàncies de l'Hsglésia. Al principi de setemhre
cultats polítiques i socials de l'èp<Ka. Aquesta situaó6 des·
l'ànim de rc1orma, encapçalat a Catalunya per la reina
vetllà
del 1443, el papa Eugeni IV el nomenà prior de Santa Maria
ue Meià i pahorde major de la seu de Barcelona. Però Meià
Maria i per l'abat de Montserrat Antoni d'Avinyó (1440-50).
l 'ohjectiu era introduir una ohservança més estric;ta de la
pertanyia al monestir de Ripoll, l'auat uel qual hi nomena·
va el s priors, per la qual cosa de seguida es disposà a fer
regla de sant llenel.
!:ront a la intromissió papal en els seus urets. Al principi ue
A Montserrat, el T443 hi arribaren sis monjos de Montesetembre del 1445, i amb el suport explícit de la reina Macassino amh plens pouers per aplicar-hi la refónna. La seva
ria, l'abat ripollès, Bertran de Samasó, designà prior de
actuació, però, fou motiu de greus dissidències internes i
Meià Galceran ue Montpalau, que immeuiatament aconsedurant anys el monestir veié com es formaven al seu si dues
gui de prendrc'n possessió. Amb les rendes ue Meià llega·
com\mitats separades i antagòniques. Progressivament les
des , Ferrer hagué de conformar-se a cobrar-ne l'equivalent
uiferències s'anaren esvaint i, quan sem hI ava que la rden-·

ma estava a punt de triomfar, la mort de l'abat /\vinyó (T450)
proporcionà l'oportUllitat que e::;peraven els qui s'hi OpOSCl ven. /\lfon s el Magnànim, des de Nàpols, awnseguí (ple el
papa Nicolau V nomenés abat de Montserrat Antoni Pere
ferrer, que aleshores era al sud d'Itàlia amb el monarca.
Immediatament, Ferrer atorgà poders als seus procuradors
a Barcelona perquè prenguessin possessió de l'aGadia, mentre nomenava Antoni Araüll notari del monestir.
Dunmt els primers anys del seu ahadiat a Montserrat,
Ferrer visqué a llàlia, on maniobrà sense descans per assolir
el seu principal objectiu: l'abolició de la reforma, cosa que
s'esdevingué el T7 de setembre de 1455. A(plest dia el papa
valencià trClmeté una hutlla al hishe de Vic i a l'abat de Ripoll
manant-los que efecLuessin la visiLa del monesLlr monLserratí i en foragitessin els monjos italians. Posteriorment, Antoni Pere Ferrer donà unes noves constitucions per a la UJ muniLat (2 d'abril de 14'56), en les quals es delimlLaven les
funcions i les obligacions dels càrrecs que havien d'administrar els béns del cenobi i, en general, tot era retornat a
l'estat anterior a l'arribada dels monjos de Montecassino. Si
bé l'abat continuava essent un senyor feudal més, les noves
constitucions no deixaren de prescriure l'ohservança de 1<.1
regla, juntament amb la dels costums de la casa.
Com a abat de Montserrat, Antoni Pere ferrer era un
membre destacat de l'oligarquia feudal. Participà en les
corts dels anys 1454, 14.56 i 1460 i, corn el grup social al
qual pertanyia, s'alià amb el príncep Carles de Viana en el
greu enfrontament que mantenia am h el seu pm·e. Rn pujar
al tron, Joan 11 havia nomenaL AnLoni Pere Ferrer el seu bibliotecari major i el dels seus successors, però no havia de
ser precisament l'amistat i la col.laboraóó el que havia d'unir aquest::; do::; per::;onatges. Rn efecte, durant la llarga guerra civil (1462-72) que segulla mort del pr1ncep de Viam., l'abat ferrer fou un dels capdavanters del partit antijoanista,
format per l'oligarquia feudal i la urbana ali<lde::; contr<l el
monarca. Ferrer, presidenL de la DipuLació en el Lrienni immediatament anterior i membre prominent del Consell del
Principat, intervingué en l'elecció corn a rei d'Enric IV de
Castella (1462), i poc després encap<;alà una ambaixada per
a sol·licitar-li una major implicació en el conflicte (14G3).
Seguidament, fr<lcassadCl la via francesa i proclamat rei Pere
de Portugal (1464-66), aquest ohtingué l'adhesiú innnediata de l'abaL de MonLserraL, que de seguida formà part del seu
consell. El 14G5 Ferrer fou enviat a Portugal, però la seva
am haixada no fou precisament tranquil.Ja: el rei Alfc.)I.ls el
feu deLenir com a represàlia de suposats maltractes efectuats a Catalunya a alguns dels col·lahoradors portuguesos
del conestable, que cada vegada hi eren més odiaLS. No fou
alliberat fins al final del 14GG, gràcies a les gestions de la Diputació prop del monarca porhlguès.
Antoni Pere Ferrer fóu tamhé un dels consellers més
pròxims de RenaL d'Anjou, el nou rei nomenaL pel Consell
del Principat, i del seu lloctinent, Joan de Lorena. Nome-

Moncslir de Sant Pere de Rodes
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nat canceller reial (146g), aconsegul nous privilegis per al
santuari de Montserrat (T469). Sembla que fins a l'últim
momerlt l'ahat Ferrer es mantingué fidel a la causa del
Consell del Principat i de! rei Renat, però la traïció del seu
nebot Pere Joan Ferrer, que s'havi<l passat sonadament al
partit de Joan TT - per (11 (plCll aconseguí èxits militars decisius- , ¡mida a la descomposici6 de la situació política,
féu recaure sospites sobre la seva persona. El 19 de novembre de 1471 l'abat montserratí, el seu germà Antic Ferrer, algutzir del rei, i altres individus signiflcats fc.)ren deLlnguLs «per <;0 com eren molt sospitosos al stat del senyor
rei [Renat] e de 1<1 terra». El lloctinent els féu ern barcar immediatament en una nau que aquella maLeixa nil havia de
salpar de I3arce!ona cap a Provença, on s'havia decidit de
confinar-los, i tot es dugué a terme de manera «que no ·ls
lexaren ,mar CI lurs cases ne comunicar ab algú ne fer provisiú de res que haguessen necessari». Aquell vaixell, que
emprengué el viatge durant el perillós hivern, mai no arriN a port.
El diputat del Braç Militar del Lriennifou el cavaller Lluis
d'Ivorra, senyor de fonolleres i, des d'almenys el 1434, castlà de Maldà (Urgell). Era flll de Guillem d'Ivorra, castlà d'Ivorra, Ondara, Pujall i ferran. Assistí a la Cort de Lleida del
1440. Segurament cal identificar amb un fill seu, homònim,
el donzell de la vegueria de Cervera i senyor de Fonolleres
que tim oïdor pel Braç Militar a la Diputació ¡oanisLa lnsLaUada a Lleida en 1470-72 i traslladada a Barcelona després
de la capitulació de la ciutat (1472-73); és possible que enCÇl -

r458 - Antoni Pere Ferrer - 1461

ra fos el mateix l'homònim que ocupà aquell càrrec durant
el trienni 1491-94.
El diputat del Braç Reial, Miquel Cardona, era ciutadà de
Barcelona però pertanyia a una important família de l'oligarquia lleidatana. El seu pare, Pere Cardona, havia estat oïdor de comptes pel mateix braç durant el trienni 1449-52 i
síndic de la ciutat de Lleida a la Cort del 1454. Miquel, ja traslladat a Barcelona, fou síndic de la capital catalana en les
corts del 1460 i de 1473-79. Durant la guerra civil fou membre del Consell del Principat i féu d'ambaixador d'aquest
organisme davant d'Enric IV de Castella (1463) i de Renat
d'Anjou (1466). Tot i la seva posició durant el conflicte, fou
ennoblit per Joan 11. Els seus fills Felip Miquel i Pere Miquel
figuren com a donzells de Barcelona en la Cort del 1494.
Ferrer Joan de Marimon, membre d'una acabalada família del patriciat de Barcelona, fou l'oïdor de comptes del
Braç Eclesiàstic. Era prior comendatari de Santa Maria de
Meià (1453-58). Marimon morí «de febra», sense arribar a
prendre possessió del seu càrrec a la Diputació, el 2 d'agost
de 1458. En lloc seu fou elegit, el 26 del mateix mes, Joan
Dalmau, canonge de la seu de Barcelona, diòcesi de la qual
també fou vicari general. Assistí a les Corts dels anys 1438,
1440 i 1454. Fou germà de Narcís Dalmau, igualment canonge de Barcelona, i de Joan Dalmau, doctor en dret, conseller de la ciutat, que representà en les Corts del 1454, el
1456 i el 1472, i conseller i secretari de Joan 11.
L'oïdor del Braç Militar fou Guillem de Montpalau. Nascut Guillem Samasó, era fill de Dalmau Samasó, donzell de
Banyoles. Durant el trienni 1443-46, mentre el seu pare era
oïdor de comptes del Braç Militar, es casà amb Aldonça de
Montpalau, hereva de la petita baronia garrotxina de Montpalau, Argelaguer i Montagut. Esdevingué així el primer
senyor jurisdiccional de la família Samasó, fins llavors simples propietaris al·lodials banyolins. Pel fet de ser un matrimoni desigual, l'esposa imposà cognom i armes heràldiques al cònjuge i a la descendència, i fou així com Guillem
Samasó es convertí en Guillem de Montpalau. Assistí a la
Cort del 1443 amb el seu nom de naixement, i a la del 1446
amb l'adquirit per matrimoni. En esclatar la guerra civil fou
partidari del Consell del Principat des del primer moment.
El 1463, la reina Joana Enríquez li féu confiscar les terres, i
l'any següent fou el bisbe de Girona, Joan Margarit, llavors
encara reialista, qui el privà dels delmes que li tenia en feu.
Guillem recuperà les seves terres el 1468, però el bisbe Margarit li retingué els delmes fins el 1469, quan ell mateix passà al partit de Renat d'Anjou. La gran ofensiva reialista del
1471 tornà a deixar-lo sense terres, però, a diferència de
molts dels seus veïns , no se sotmeté i es refugià amb la
seva família a l'Alt Empordà. Es tancà a Peralada, en la defensa final de la qual participà al costat del seu probable cunyat Galceran de Montpalau, abat de Sant Quirze de Colera
(1460-76) i capità general del vescomtat de Rocabertí. El
pacte de capitulació de la vila davant les forces de Joan II

(abríl del 1472) li garantí l'amnistia i el retorn de tots els
béns. Després de la guerra es retirà als seus dominis.
L'oïdor de comptes pel Braç Reial fou el ciutadà de Girona Bernat Desllor (o Llor), membre d'una família burgesa
d'aquella ciutat potser oriünda de Banyoles. Possiblement
era fill d'un homònim que havia estat físic, com ell, a la Girona de la segona meitat del segle XIV. Mestre en arts i medicina i personatge important a la ciutat, fou jurat en cap
l'any 1457 i, com a tal, contrari a la reforma municipal que
havia de donar entrada a la menestralia en el govern municipal. Assistí a la Cort del 1460 com a síndic de Girona. Durant la guerra civil fou membre del Consell del Principat
i s'instal·là temporalment a Barcelona.
CAP A LA
GUERRA CIVIL

Fins a èpoques relativament recents, les interpretacions historiogràfiques han posat l'accent en diferents components a
l'hora de parlar dels factors desencadenants de la guerra civil catalana. Interessa destacar aquí el paper de la Diputació
del General, per a la qual el conflicte suposà un nou salt endavant en l'assumpció de responsabilitats en el govern del
Principat. Tanmateix, en al·ludir a la trajectòria de la Diputació durant aquests anys cal no perdre de vista que s'erigí
en representació i portaveu de i' oligarquia feudal i urbana,
la qual se serví del magnífic instrument polític que ja constituïa la institució per a la defensa d'uns interessos que, tot
i la propaganda, no eren, necessàriament, els de tot Catalunya. Cal recordar, també , que una part d'aquella oligarquia es mantingué fidel al monarca i que nombrosos sectors populars secundaren la revolució.
L'estiu de l'any 1458 veié la desaparició dels qui havien
estat principals protagonistes de la política de les últimes
dècades. Primer fou el rei Alfons el Magnànim, que morí al
seu retir napolità deixant hereu de la Corona d'Aragó el seu
germà Joan i no el seu fill (natural) Ferran. Tot segui restà
vacant el soli pontifici, ocupat fins aleshores per Calixt III.
Finalment, València fou testimoni de la mort de la reina
Maria de Castella, que feia vint-i-sis anys que esperava inútilment el retorn de Nàpols del seu espòs. Aquell any,
doncs , suposà l'accés al tron d'un nou sobirà: el fins llavors
infant Joan, des del 1419 rei de Navarra pel seu casament
amb Blanca, vídua de Martí el Jove. La personalitat del nou
rei era activa, ambiciosa, calculadora i totalment mancada
d'escrúpols, fins i tot amb la pròpia família, trets als quals
calia sumar el despotisme i la incansable persecució d'interessos a la seva Castella natal en detriment de la projecció
mediterrània tradicional dels catalans. El manteniment de
la política afavoridora de la confrontació social dels últims
anys del Magnànim, que tenia per objectiu la prevalença
dels interessos del monarca sobre els d'una oligarquia que
aspirava a controlar-lo, però ara amb un rei present i intri-

gant, marcà el camí d'un enfrontament d'imprevisibles conseqüències.
Després de la mort del seu germà, Joan s'apressà a prendre possessió dels regnes de la Corona d'Arag<>, i féu la seva
entrada oficial a Barcelona el 22 de novembre de I458. La recepció que li oferiren les autorlLats municipals tingué tota
l'esplendor d'aquestes ocasions. Pocs dies després, Joan lI,
~~sehent en un cadafal en lo cap de la gran sala reyal del Palau Major» de Barcelona, rebé l'homenatge del Braç Militar
i del Braç Reial del Principat. Malgrat els feliços actes 011cials, les incompatibilitats no trigaren a sortir a la llum i
trobaren aviat una via formidable per a manifestar-se: la sort
de Carles, príncep de Viana, fill del primer matrimoni de
Joan n i odiat profundament pel pare -ben sensible, d'altra handa, a les grans ambicions de la segona esposa, mare
de l'infant rerran, el futur Ferran el Catòlic . Joan no solament es negà a cedir el tron de Navarra al seu primer nll;
tampoc no permeté que li fos reconeguda la preeminència
que corresponia al primogènit a Catalunya, ni que les Corts
el juressin corn a príncep de Girona. Les diGcils relacions
entre pare i fill esdevingueren el centre de la vida política
per les impllcacions que tenien, i perquè alguns interessos i
problemes antics en feren handera.
El Didari el!; la Gmeralitat recull durant l'any I459 una
quantitat extraordinària de fets suposadament - i interessadament- sobrenaturals i anunciadors de desgràcies: un
terratrèmol (1 d'agost), una tempesta amb gran aparell elèctric (I4 de setembre), un cometa (28 d'octubre), u n a balena
morta delta del T.lohregat enllà (14 de novembre). La crítica
àcida al rei Joan i a la seva dinastia sura en la descripció del
trasllat al monestir de Poblet dels cossos del rei Malií i de
la reina Violant de Bar, fins llavors a la catedra l de Barcelona. Joan n, aquell dia a la capital catalana, es negà a colhho rar en les despeses del trasllat, tal com era acostumat. i el
redactor conclou indignat: «Bona glòria hajen lurs ànimes
e mala les ànimes dels mals reys e de les males reynes, jo
sé per qui· u dlch.»
Després d'una concòrdia entre el rei i el seu fl ll Carles el
T4.60, aquest entrà a Barcelona, on les autoritats de la ciu tat
i del Principat el reberen com un príncep hereu (3I de març
de I46o) , cosa que concità les ires de Joan n. 1\ Framen ors
li fou muntada la tribuna des de la qual contemplà la desfllada dels oficis i els entremesos, i tot seguit fou conduït pels
consellers i altres notables nns a la catedral. on fou rebut solemnement; a continuació s'adreçà a la casa de Francí Des·
pIà, on sojornà. Al mes següent, Carles visi tà la Casa de la
Ciutat, on li fou oferta «una molt nota bla e bella col·lació de
confits de sucre ah moltes maneres de preciosos vins» a la
Sala dels Cent J urats. L'autor del Dietari en denuncia la desorganització i l'atribueix al fet que «los demés qui· u ami nistraren eran menestrals, qui·u robaren tot ah pocha ver·
gonya que·n hagueren, axí corn hé han acustumat, mas axi
li'n pren qui a llop comana les sues ovelles». Aquí es tras-
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llueix l'a ltre gran con fl icte soterrat: l'emergència de la petita
hurgesia de la Busca, tlue havia aconseguit l'entrada en el
govern municipal poc temps enrere, malgrat la resistència
de l'oligarquia de la Biga.
Quan, després de diversos ajornaments, les Corts Catalanes f(¡ren reunides a Lleida, Joan 11, a instàncies de la reina
i contravenint a les concòrdies signades i les Constitucions
de Catalunya, féu detenir i empresonar Carles de Viana (2 de
desembre de I46o), pretextant convencions secretes amh
el rei de Castella. El fet produí gran tras]¡alfl i indignació a
tots els regl1es . Les Corts Catalanes, abans de dissoldre's,
confiaren a la Diputació -autoritzada a convocar un Parlament General a Barcelona- que posés remei a la greu situació. Del Parlament emanà una nova institl.1.ci{¡, destinada

Notír;. de la ;nstal·laci6 a la calcdlal u. Uan:. loTla cI 'm,,, ""pr lla ''''dent
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Nolíua ud Lam'arnent dels cl;p\ltats i oldoL's a la Casa uol GOII.Tal
en protesta pCJ. l't:lI1 p r~sor lilrnt"nt dt' C":;.¡rlrs de Viana,
Dir.tml df.la Gf.~Ir. "(llit(1t, 20 d 'ago~ t Jt! J461
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a regir el país durant la guerra que s'acoslava: el ~~Consell
representant lo Principat de Catalunya», constituït per vinti-set notables , t\quests organismes envian~n una ambaixada
al rei per a sol,licitar l'alliberamenl del príncep, mentre les
Cor ls li lrametien els propis ambaixadors i els consellers de
Barcelona els seus, Les gestions, encara pacífiques, foren
debades i Joan TT es negà a reclHlcar.
La inlransigencia del monarca féu bascular el país cap a
la guerra. /\ la primeria de gener del 1461 aparegueren pasquins a Barcelona proposant una acció armada, i els diputats i oïdors de la Generalitat prengueren la decisió de tancar-se a la Casa de la Diputació f1ns que la normalilal no los
restituïda. RI Parlament, però, oplà per trametre una ambaixada de quaranta -cinc persones al rei, que ohtingué una
resposta similar a l'anterior. RI 8 de febrer, I1nalment, els diputats feren coBocar la bandera reial i la del General sobre
el porlal de la Casa de la Diputació, «per proseguir 10 somatent contra los mals consellers del senyor rey» , Menlre el
governador de Catalunya, Galceran de Requesens, fugia de
la ciu tal, l'exèrcit sortí cap a T.leida, d'on Joan 11 marxà precipitadament. Pressional per altres problemes a Caslella i a
Navarra, i veient que la situació se li escapava de les mans ,
el monarca optà per cedir i féu alliberar el príllCep de Viaua
(25 de febrer de 14(1).
La reina portà personalment el príncep als catalans, però
luu convidada a no entrar a Barcelona. Mentrestant, els diputats, amb el suport dels consellers, feren delenir i empre·
sonar el governador Galceran de Requesens, descobert a
Molins de Rei, i abandonaren finalmenl el seu tancament
(lI de mar~ de 1461). L'endemà , l'entrada de Carles de Via·
na a la ciutat fou apoteòsica, però extremament militarilzada. Des de Sant Boi el camí era guardat per homes d'armes,
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amb eSlendards, trompetes i tambors, i llns i tot els infants
dels pobles acudien a saludar·lo brandant armes de joguina.
A les portes de Barcelona fou rebut pels consellers i els dipUlals, juntament amb molls notables i gent del poble «en
grandíssima quantitat». /\ dintre de la ciutat, presa per l'entusiasme, l'esperava un recorregut igualment cuslodial per
gent arrnada. Carles tornà a allotjar-se a la casa de Francí
Desplà,
La reina Joana Enríquez, investida de la lloctinència per
Joan 11 , s'instaml a Vilafranca del Penedès. Allí rebé diverses ambaixades de les institucions catalanes durant la primavera, que culminaren en la concòrdia de Vilafranca (21
de juny de 146T), que per al rellou una autèntica capitulació, menlre que consagrava, de moment, el triomf del príncep i de la Generalitat. Carles era reconegul com a primogènit, i promogut a lloctinent perpehl de Catalunya, tl
monarca mantenia la potestat reial, però es comprometia a
no entrar al Principat sense el çonsentimenl dels nalurals.
Barcelona ho celebrà amb una enorme alegria . Pocs dies
després, Requesens fou alliberat i condemnat a l'exili (26 de
juny de 1461),
Carles intentà mediatilzar sense èxit l'elecció dels dipulals i oïdors que havien de regir la Generalitat durant el
trienni següent, tot vetant Manuel de Monlsuar, canonge i
degà de Lleida -l1nalment elegit diputat eclesiàslic (22 de
juliol de 146r)- , i molts altres. Pocs dies després, com un
mal auguri, caigué la bandera de Barcelona que havien dut
les hosts de la ciutat a la balalla de Sanluri, la qual penjava
des d'aleshores de les voltes de la caledraL I la mort del
príncep de Viana (23 de setembre de 1461) -pretext més
que no pas protagonisla del conf]icte- suposà l'entrada en
una nova f~se de la pugna,
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Manuel de Montsuar
CANONGH I UEGÀ uH I.I.~:II)A
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de. juliol de.
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dia de. santa Magdale.na, fore.n e.xtl'e.ts e.ls se.güe.nts diputats i oïdors:

1Jipul.al. fdl~.\iàs¡ic:: Manuel de Montsuar i Mat(~u , (¡monge j degà de Lleida

Diputat militar: Bernat de Saportelb, cavaller
Diputat ròal: Bernat Castelló, burgès de Perpinyà
ardor edt!siàstic: Joan Despilles. comanador de Barbens

Oïdor m.Hitar: Bernat Joan Sacirera. donzell
Oïdor reial: Bernat Joan de. Casaldàguila, CitHadà de. Barcelon a

Cerdà, bisbe de Lleida. 1::1s conlacles amb els resanuel de Montsuar va néixer a la ciutat de
Lleida, fill tercer d'Antoni de Montsuar,
ponsables de l'Fsglésia i la bona rela ció amb l'esdonzell, senyor de Torregrossa, i Conslança Mamentat cardenal li valgueren , primer, el nomenateua . Els Montsuar havien palticipat activament
ment de degà del Capítol de la seva ciutat nadiua
en els afers de la ciutat, i concretament Antoni ho
(r450), tot i que no en prengué possessió pers 0féu de manera destacada, com a cap de prohomenalllns el 2~ d'abril de l'any segUenl, i després,
al mes de maig del mateix any, els de prebost i vinia, secundant la posició a favor del Trastàmara
que la ciutat mantingué al començament del secari general.
Armes del príncep
Com a responsah1e eclesiàstic: actuà molt aviat
gle XV en la lluita dinàstica entre el comte Jaume
Carl'=~i Ut:: Viau>!,
Dir.t(Jf; (il~ la Gr.nF.rtlHat!
d'Urgell i ferran d'Antequera, i també, després
en les reformes de les insllLuclons que depenien
23 Ut:: ~dt::ml}I't:: Ut! 1461
d'ell, com ara la confraria de clergues i benefidel compromís de Casp, en la defensa de la ciuJ:(,1-.JT:
Gener>llit,\t. VQhlm~.Sèrie N,
tat davant les accions bèl.liques del comte. Tot i
ciats de la seu, per a la qual redactà uns nous es7, ff. 5. r (.la) fIBlI'n .: J.P.
aquest capteniment fi1otrastàmara, quan Jaume
lalUls. També Llngué una aCLUació des lacada en
caigué presoner de Ferran, Antoni no dubtà a solel parlament eclesiàstic de Tarragona, on es traclicitar diverses vegades clemència al monarca per al preten- tà del subsidi que el clergat del Principat havia d'aplegar per
manamenl del papa Nicolau V. Defensà a[errissadamenl
dent detingut.
les
terres del Capítol situades entre Raimat i Montagut, la
Manuel de Montsuar féu la carrera eclesiàstica i estudià
a la Universitat de T.1eida, on es dedicà primer a la gramà- propietat de les quals reclamaven Joan i Bernat de Santtica i la lògica i després a les lleis. Ben aviat obtingué bene- climent, senyors d'Alcarràs. En la seva preocupació per reficis eclesiàstics a la seva ciutat, com ara el de sant Nicolau,
primir els mals cosltuns no dublà a excomunicar alguns
a la seu, on consta el T4p. R1 T436 fou promogut a canonge escolars del col·legi universitari de l'Assumpta acusats
d'immoralitats. Finalment, participà en la fundació de
de Girona, on feu amistat amb Joan Margarit, que després
assolí la dignitat episcopal gironina, i Narcís Recolta, que l'Hospital de Santa Maria, obra conjunta de l'Església i la
anys a venir fou nomenat canonge de Lleida. També per
Paeria.
aquesla època es relacionà amb Jaume de Cardona, anlic
Un dels càrrecs que més anhelà fou el de canceller de
canonge de Lleida i aleshores bisbe de Vic. Completà els l'Estudi de Lleida. L'ocasió se li presentà quan el 1454 mori
estudis de dret a la Universitat de Bolonya, on obtingué el
Nicolau de Montsoriu, que ocupava aquesta plaça. Tot i les
grau de doctor en lleis i decrets, i passà un temps a la cúria recomanacions dels paers de la ciutat davant el lloctinent
romana, probablemenl com a familiar del cardenal Antoni
Joan d'Aragó i el rei Alfons el Magnànim, aquest nomenà
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Joan Soler. Després, en ser
cautela, especialment pel fet
tlue el monarca era en certCl
aquest promogut a la seu de
Barcelona, el lloctinent desigmanera hoste seu, atès que
nà elnohle Joan Ferran d'Hí ·
fins a la seva fugida cap a
xar, que fou rebutjat per no
Fraga el 8 de febrer de 1461
ser canonge de la seu de Lleihahitava el palau epis(opa I
da, ta I com exigien els estade Lleida, tot i q lle, d'altra
tuts, després el canonge de
banda, el capteniment del
Barcelona Ausiàs Despuig,
Capítol fou absolutament tJ.que tamhé fou rehutj;.Jt, i fIvora ble al príncep Carles, i
nalment Dalmau Cirera, que
el germà gnm de Montsuar,
C.túilL de Joan 11, l't:qúuyà
I/ON'I : MN!\t.: CNt.:
Lluis de Montsuar, paer de
efectivament ocupà el càrrec.
t't)w : J.C\!..-J.Sg. M.M.
Aquestes divergències marla ciutat, era membre de la
caren l'inici d'unes relacions
comissió que demanà al rei
tibants entre el lloctinent -després rei Joan 11- i el degà ]'al1iherament del seu f,l1.
Montsuar, que al final del 1454 s'enfrontà novament amb el
És probable que la prudència inicial de Montsuar fos el
1I0dinent arran de la provisió d'una canongia vacant, per a motiu de la cèdula que va enviar e! príncep -signada ja la
la qual s'havia acceptat el gironí Narcís de Recolta i que al
concòrdia de Vilafranca (21 de juny de 14(-jr), per la qual
Carles era reconegut com a primogènit i lloctinent genecap d'alguns mesos fou reclamada per a un fill natural de
l'esmentat Joan d'Aragú. La cúria romana, peri'>, don~ ICI rClú
r(-11
(-1!:s diputats sortints que havien d'elegir els nous
al Capilol. L'any 1456 una 10tesa com el pagament de la memhres el dia ahans que se celehrés l'elecció, pregant-los
iguala dels metges de la canonja enfrontà de nou Montsuar que no designessin els que l1guraven en la llista que els trai Joan d'Aragú, i el 14(-jo, (111C111 elllCKtinent ja era Joan n, l'emetla, atès que els reputava enemics. Precisament encapçaclesiàstic topà una altra vegada arnh el TnonClrcCl per r<ló dels
l(-1ven la relació els canonges de Lleida Manuel de Montsuar
arrendaments dels drets que pertanyien al bisbe, ja que no
i Ramon de Cardona. Els electors, pen'>, tot i ser acèrrims
acceptà la ingerència reial en l'afer.
vianistes, elegiren, el 22 de juliol de 1461, dues persones de
La personalitat del degà Montsuar entre la classe ecleles vetades per Carles: Montsuar, com a diputat eclesiàstic, i
siàstica catalana fou ben coneguda, com ho palesa el fet que
Bernat de Saportella, corn a militar. El 27 de juliol el degà
fos designat síndic del Capítol per assistir a la Cort de Barpresidí per darrera vegada e! Capitol de Lleida, i el dia secelona del 1454 i a la que s'havia de celebrar a Lleida el
gü.ent partí cap CI 13C1rcelona, 011 el primer d'agost prengué
possessió del càrrec de diputat eclesiàstic, i com a tal, de
1460. Com a tal estigué present també a les de Montsó en
r469-70 i al parlament de Cervera de 1468-69.
president de la Generalitat.
Montsuar ordenà irnportants ohres de ccmdiciollélll1ent al
Tot i el rebuig inicial del lloctinent Carles de Viana, Mapalau episcopal, dts de reia temps deshahitat, on s'allotjà
nuel de Montsll(-1r es convertí en un fervent vianista, o si
Joan II per a presidir la Cort de Lleida del 146o, i també a la més no en un acèrrim antijoanista, com ho palesà durant el
Degania vella, on s'havien de celebrar les sessions. El 1461
temps que duraren les torbacions de Catalunya, en què priféu diverses obres a la seu: amplià la biblioteca i l'escriptori mer, en vida del príncep Carles, defensà dins el Consell del
capitular i proposà la construcció d'un cor nou i d'un pòrtic
Principat la vigència de la concòrdia de Vilafranca enfront
monumental davant la porta dels Apc'>stols, que no es hastí
del sector partidari del monarca, que defensava la tornada al
fins molt avan<;at el segle XV.
país de Joan 11 i en el tlual hi havia l'arquehishe de Tarrago.
La participació de Montsuar en la política nacional s'inina, Pere Ximénez de Urrea, i el comte de Modica. La precià am h motiu del conflicte sorgit entre Joan n i el seu fill
matura mort de! primogènit e! 23 de setembre de 1461, el
Carles de Viana, després tlue el pare, a instàncies de la se- poc tacte polític de Joana Fnríquez, tutora de l'infant Ferran
va dona, la reina Joana ~nriq uez, el fes detenir a Lleida el2
(fi.ltur Ferran 11), i el fracàs del complot huscaire preparat
de desembre de T460, sota ['acusació de pactes secrets amb
per al 25 d'abril de 1462 que havia de detenir els diputats
el rei Enric TV de Castella. La Cort, que havia estat convoantijoanistes a I mateix Palau de la Generalitat, així com el
cada a Lleida i prorrogada, abans de dissoldrc's, va conLlar
capteniment de Joan 11, portaren el país a la guerra civil, en
als diputats de la Generalitat, amh l'assessorament d'altres
la qual Montsuar tingué una actuació destacada .
Si hé inicialment rehutp la (ol.la horació de Lluís XT de
persones i amb la intervenció de la ciutat de Barcelona, que
constituïren el «Consell representant lo Principat de Cata1-iran<;a presentada a la Diputació a través dels seus arnuailunya», hl missió de recuperar el príncep i defensar les xadors al mes de novembre del 1461 -després, a l'abril del
lleis i els privilegis de Catalunya. Semhla que en els pri1462, el monarca francès subscriví a Olite un pacte d'amers moments Montsuar tingué una posiciú personal de
mistClt mútua (-lmb Joan n pel qual aquest empenyorava per

400 000 ducats els comtats de Rosselló i de Cerdanya-,
Montsuar no dubtà a secundar pel juny del 1462 la declaració dels qui consideraven enemics del prim:ipat Joan n
i Joana Enriquez, tot i que mig any abans havia assistit a
l'ac:tp. de jurament de la reina com a tutora de l'infant
Ferran.
Trencades les hostilitats a l'estiu dcl1462 , Mont~mar es
convp.lií pp.l sp.u càrrec en cap polític i militar del Principat i
tingué un paper molt important en la direcció de la lluita
contra Joan 11. Tot i la dedicació i entusiasme pels afers del
General, l'exèrcit reialista, amb el sup01i de Lluís XT - que
ocupà el Rosselló i va obligar a al~:ar el setge de la Força de
Girona-, la imperícia del capità general de les forces de Catalunya, el comte de Pallars, i les progressives defeccions
d'alguns paliidaris dp. la Terra que durant el conflicte es passaren al bàndol contrari determinaren que la guerra es decantés a f..wor del monarca, especíalment després de la batalla de Ruhinat (21 i 22 dp. juliol de 14()2).
La marxa dels esdeveniments bèl-lics i l'ànim d'obtenir un
major sup01i internaciona 1pOJiaren els dirigents del Consell
del Prill(;ipat a oferir la conma cata la 11 a a Rnric TV de Castdla (agost del 1462), i després de la seva renúncia -fi'.lit
dels acords subscrits entre Joan 11 i Enric 1V, arran de la sentència arbitral de Baiona dictada el 23 d'abril de I4G3 per
Lluís XT- , al mes d'octubre del 1463, a Pere de Portugal.
Aquest nou monarca, Pere IV -dit també el Conestable de
Portugal- , que ja s'havia ofeli als catalans a l'inici del conflicte amb Joan 11 i que rebè l'oferiment per acord del Consell del Principat pres el 27 d'octubre de I463, arribà a Barcelona el 21 dp. gener dp. 14()4, i al cap de cinc dies jurà els
privilegis i les Constitucions de Catalunya. L'oferiment al
portuguès tingué el suport de Montsuar, en contra del partit
filofrancès encapçalat per Antoni Pere ferrer, abat de Montserrat, que havia p.stat diputat edp.siàstic del C011sistori precedent i pretenia corn a monarca lluís XL Tot i clue el Conestable de Portugal despertà algunes esperances bèl·liques,
princ:ipalmp.nt dp.sprés dp. la promesa d'ajut a Lleida i Cervera, la primera capitulà el6 de juliol de I464, pocs dies abans
que Montsuar finís la seva responsabilitat dins la Generalitat.
Malgrat que un dels capítols de la concòrdia signada el fi
de juliol de 1464 entre Joan 11 i la Paeria de Lleida concedia
el perdó a tots els vclns de la ciutat que hi tornessin en el
termini d' un mes, independentment de la seva actitud durant el conflicte, Manup.l dp. Montsuar no tornà a Lleida fillS
elIO de setembre, i probablement ho fcu per les garanties
donades pel bisbe cardenal Lluís del Milà, el prelat diocesà.
Joan n, tot i. que no pogué llevar el deganat a Montsuar, el
féu objecte de les seves represàlies: retingué durant un
temps els fruits de la seva prebenda, aconsellà al bisbe que li
retirés el càrrec de vicari general i concedí l'ofici de canceller
de l'Estudi al bisbe Joan de Margarit, el qual, però, delegà
les seves funcions en Montsuar, el candidat de la Paeria i
del Consell de l'Estudi.
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Reintegrat a Lleida, Manuel de Montsuar centrà part dd
seu treball en la recuperació dels llocs i senyorius del Capítol, retinguts injustamp.nt arran dp.l conflic:tp. hèl·lic pp.ls capitans de Joan 11, alguns dels quals nns i tot excomunicà,
com ara Mateu de Montcada, que s'havia apoderat de Soses
i Gelmt. RI prestigi de Montsuar fou reconegut per Ferran
11, fill i successor de Joan 11. El Catòlic li atorgà l'ofici de
canceller de l'Estudi el I484, i el bisbe cardenal li tornà el
de vicari general i el I490 el designà, per als períodes en què
fos ahsent, administrador dp. la diòcp.si am h plp.ns poders.
Montsuar mori a la seva ciutat la maLlnada del 29 d'octubre
de I49I.
E17 de gener de 1363, Bernat de Saportella, el diputat mi litar del trienni, es passà al bàndol reialista, per la qual cosa
el 31 del mólteix més fou extret el donzell Pere de Rell-lloc,
que jurà l'endemà.
H diputat reial, Bernat Castelló, abandonà el seu càrrec el
30 de maig de I463- En el seu lloc fou escollit Bernat Gralla,
ciutadà de T.leida, que jurà el càrrec el dia 3I de gener de I364.

Antoni Riera Melis

De la guerra civil
a l'establiment del sistema
d'insaculació

1494

mltpn segle XV, les tensions socials i políliques que s'havien acumulat
Jurant diverses dècades esclataren al Principat amb una virulència sense
precedents. El precari equilibri de poder vigent des del compromís de Casp
entre el sobirà i els estaments privilegiats de Catalunya es trencà bruscamenl. F.n
aquest escenari bèl-lic, la Dipl1tació del General assolí, per primera vegada, el protagonisme polític, fins al punt que, en algunes fases del connicte, assumí la governació
de Catalunya.

A

DE LA CRISI POLÍTICA
A L'.EN fRONTAMENT ARMAT

a divergència entre Joan 11 i la Diputació del General s' inicià a la Casa de la Ciu-

L tat de Barcelona, on el bàndol oligàrquic, la Biga, recuperà, al novembre del

1460,

la majoria al Consell de Cent. HI control simulLani, per part dels estaments privilegiats, de la Diputació del General i del consistori barceloní afavorí l'enlesa entre les
dues principals institucions polítiques de Clta1unya, que esdevingueren un bin(;mli
indestnlCtible per al sobirà. Durant tota la guerra civil, el Consell de Cent assessorà
els diputats i en complementà l'actuació.
Mentre la Busca i la lliga es disputaven el control de la ciutat de Barcelona, les
relacions entre Joan 11 i la Diputació es degradaven ràpidament La Generalitat,
davant l'actilud desafiant del monarca, es dotà, el ~ de desembre de T460, d'un nou
organisme consultiu, el Consell representant 10 Principat de Catalunya, els vint-i-set
escons del qual foren copats sistemàticament per membres de l'aristocràcia i del
patriciat urbà. Alhora, l'arrest del primogènit Carles de Viana, acusat de traïció, i el
seu arbitrari gitament de Catalunya generaren un escenari prebè1.1ic.
La ±ase inicial de la contesa, que [ou dip1ornàtica, es tancà amb el triomf dels partidaris del pactisme, els quals, en la concòrdia de Vilafranca, conSlrenyeren fortament
la sobirania reial a Catahmya. Joan TT, després de delegar totes les seves atribucions
adminislratives en Carles de Viana, lloctinent perpetu i irrevocable, es comprometé a
no penetrar al Principal sense una autorització prèvia de la Generalitat, qlle, d'ara
endavant, podria vetar, a més, els nomenarnenl dels oficials reials.
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Joan II i els seus assessors, que no podien acceptar les limitacions de sobirania
dimanades de la capitulació de Vilafranca, procuraren refermar la fidelitat dels restants territoris de la corona catalanoaragonesa amb resultats positius, i s'asseguraren
la cooperació militar de França en canvi d'una entrega temporal dels comtats de Rosselló i Cerdanya. El desplegament diplomàtic de la Diputació obtingué, en canvi,
resultats força més modestos: només reeixí a Castella, interessada a dissoldre el bàndol nobiliari intern dels infants d'Aragó i a reactivar la guerra civil navarresa, que, des
de la mort de la reina Blanca, el 1441, enfrontava els partidaris del fill i hereu, Carles de
Viana, amb els del rei consort, Joan d'Aragó.
La mort de Carles de Viana, el 23 de setembre de 1461, les maniobres de la reina Joana Enríquez, tutora del nou lloctinent, el príncep Ferran, per integrar en un
front únic les forces socials catalanes partidàries del sobirà, i l'aixecament dels pagesos de remença a l'Empordà i la Muntanya gironina precipitaren els esdeveniments.
Al començament del juny del 1462, la Generalitat, amb el suport incondicional del
bigaire Consell de Barcelona, declarà Joan II, Joana Enríquez i tots els seus addictes
-després d'acusar-los de fomentar la revolta camperola i la contestació de les capes
baixes urbanes, d'aliar-se amb França i d'atentar contra la integritat territorial del
Principat- «enemichs de la cosa pública del dit Principat». Els diputats, basant-se en
diversos Capítols de cort i en les propostes dels tèorics polítics més radicals de l'època, assumiren la sobirania i es declararen l'únic govern legal de Catalunya.
El trencament de les hostilitats obligà el conjunt de la societat catalana a elegir
bàndol. L'enfrontament entre la Diputació del General i el sobirà, en la mesura que
provenia d'una controvèrsia política, d'un dissentiment respecte al model d'estat,
esquinçà verticalment la societat catalana. Cada família i, fins i tot, cada persona va
haver d'optar d'acord amb la seva ideologia, les seves passions i els seus interessos.
Magnats, cavallers, clergues, ciutadans, menestrals i pagesos -en proporcions força
diverses- donaren el seu suport tant al monarca com a la Diputació.
De la constatació que totes les capes socials participaren en els dos camps no s'ha
de deduir, però, que es repartissin. La revolta del partidaris del pactisme transcendia
àmpliament el terreny de la política, i endinsava també les seves arrels en una crisi
econòmica i social. No es dirimien tan sols les competències polítiques del sobirà i de
les assemblees representatives de Catalunya; es ventilaven també altres qüestions tan
importants com la distribució de la propietat de la terra, de la riquesa i del poder, o la
llibertat i la dignitat de les persones. Tot i que un sector considerable de l'alta noblesa i de les jerarquies eclesiàstiques, estretament vinculat a la cort, es mantingué fidel
al sobirà, el gros, per preservar rendes i privilegis, s'alineà amb la Diputació. Força
desequilibrada fou també la distribució dels ciutadans honrats, que optaren gairebé
en bloc per la Generalitat. Els pagesos -que feia més de mig segle que lluitaven per
abolir les relacions socials i l'estructura de la propietat instaurades pels poderosos al
camp- es decantaren en massa pel monarca, especialment els de la Muntanya gironina, coordinats per Francesc de Verntallat. Joan II també gaudí d'una notable acceptació entre els menestrals urbans, descontents per la degradació de les condicions de
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treball i l'increment de la pressió fiscal, i entre els conversos. El conflicte, pel fet d'esvorancar ensems verticalment i horizontalment la societat catalana, generà, doncs,
aliances complexes, posicions aparentment contradictòries i bàndols heterogenis, tot
plegat difícil d'analitzar.
LA GUERRA CIVIL

'escàs prestigi polític de la Diputació del General més enllà de les fronteres de

L Catalunya obligà els revoltats a proposar un referent simbòlic més atractiu, que
aleshores només podia ser de tipus monàrquic. La Diputació buscà entre els descendents col·laterals dels darrers membres de la Casa de Barcelona els candidats adients
per al càrrec de sobirà de Catalunya. D'altra banda, els avenços dels reialistes impe1-liren la Generalitat a buscar reforços militars externs. La Diputació, amb el suport del Consell assessor i de la Ciutat de Barcelona, oferí, l'n d'agost de 1462, la
senyoria del Principat de Catalunya i dels comtats de Rosselló i Cerdanya a Enric IV
de Castella. L'acceptació subsegüent del monarca castellà refermà el bàndol pactista i
amplià la projecció exterior del conflicte, que enfrontava, des de llavors, les dues branques d'una mateixa dinastia, la dels Trastàmara.
L'arribada de contingents castellans no fou suficient per a capgirar la dinàmica
de la guerra. Durant el semestre següent a la proclamació d'Enric IV, els partidaris
del pactisme acumularen, tant en el terreny militar com en el diplòmatic, força més
fracassos que èxits. Els retrocessos territorials coincidiren, a més, amb desercions
importants: la nit del 7 al 8 de gener de 1463 fugiren de la Ciutat Comtal Bernat
Saportella , diputat pel Braç Militar, i Joan Berenguer Torà, regent dels comptes de la
Generalitat, en direcció a Tarragona, on oferiren als assessors de Joan II la seva experiència fiscal. El restabliment, mitjançant diputats locals, de la xarxa recaptatòria als
territoris conquerits facilità a Joan II el finançament gradual de la guerra . El sobirà es
mogué també hàbilment en el camp de la política internacional. L'estiu del 1463, gràcies a la mediació de Lluís XI de França, obtingué, en canvi del lliurament de la
Menndad d'Estella i d'una forta compensació econòmica, la renúncia d'Enric IV a la
senyoria del Principat.
La Generalitat, entre la pressió de Joan 11 i les ambicions annexionistes de
França, decidí, el 27 d'octubre, acceptar l'oferiment de l'infant Pere, duc de Coïmbra i cosí d'Alfons V de Portugal. L'afany de protagonisme del nou sobirà, que generà conflictes jurisdiccionals amb la Diputació i amb la ciutat de Barcelona, les seves
aptituds militars, força per sota de les expectatives , i la manca de suport internacional no permeteren, tampoc, neutralitzar els avenços militars i diplomàtics del bàndol joanista. La mort inesperada, el 29 de juny de 1466, de Pere de Portugal semblava anunciar la fi de la guerra. La Generalitat, controlada per una facció profranca,
oferí, però, la Corona a Renat d'Anjou, duc d'Anjou i comte de Provença, membre
d'una dinastia que des de mitjan segle XIII s'oposava a l'expansió catalana per la
Mediterrània. Renat d'Anjou, com Enric IV, no trepitjà mai el Principat; es limità a
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enviar el seu fill Joan de Lorena, el qual incrementà considerablement la capacitat
ofensiva de les hosts de la Diputació.
Després d'un seguit d'im porlants retrocessos territorials, a la darreria del 1469
Joan TI recuperà la iniciativa: el matrimoni del seu primogènit Ferran amb Isabel de
Castella li assegurà el suport d'una poderosa ficció castellana en la gllerra civil catalana; a les Corts de Monts6 del 1470, els representants dels regnes d'Aragó i de València i de la Catalunya joanista li oferiren un important ajut econòmic i militar, respectivament, i Bernat Saportella, amb l'elecció de tres diputats i tres oïdors de comptes,
improvisà una Generalitat reialista.
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La mOlt de Joan de Lorena, el 16 de desembre de T470, marcà l'inici de la darrera f~-l.se de
la guerra, la més infausta per als partidaris del
pactisme. A la darreria del T47I, les tropes reialistes, després de recuperar una bona parL de
Catalunya, inlciaren el setge de Ba rcelona, que
es prolongà fins el S d'ocLubre de l'any següent,
data en què el Consell de Cent acordà per unanirnilat acollir-se a la sobirania de Joan 11.
La capitulació de Pedralbes -signada el 24
d'ochlbre de 1472- era, pel fet d'implicar el
lliurament no sols de la capital, sinó de tot el
Principat, un autèntic tractat de pau, un intenL
reial de reconduí r el país a la situació en què es
trobava a l'estiu del 1461, quan es produí la
mort de Carles de Viana. Anulhva la concòrdia de Vilafranca, tan humilianl per a Joan lI;
establia l'alliberarnenl de tots els presoners, el
sobreseïment de les causes judicials pendents i
la restitució dels béns confiscats pels dos bàndols; resolia el conflicte planLejat per la coexistència de dues Generalitats amb la fusió de loLs
dos organismes; reconeixia la legalilaL de certs
i m postos instaurats dura n l la guerra pel Consell del Principat, la Diputació i el Consell de
Cent barceloní, així com les emissions de censals fetes per aquests organismes, i comprometia el monarca a manlenir i respectar les ConsP!'"r!'" TV , conestable de l'Otlugal, r~pr~s~Tlt"t com rei d'Orienl,
titucions i allres privilegis de Calalunya. La
¡I.I""I< tld <":o>".,lal>lr., 1465
capilUlació de Pedralbes paLia, tanmateix, d'un
defecte fonamen\.al: no s'adequava a la realiLaL;
oblidava que la guerra havia exislit i que els
vencedors no acceptarien una absolula igualtat de tracte amb els vençuts.
Durant la guerra, la Diputació del General, havia acomplert, doncs, un paper
fonamen ta l, ja que no sols havia elegit - assessorada pel Consell del Principat i la ciutat de Barcelona- els Lres sobirans estrangers que regnaren successivament a Catalunya, sinó que havia assumit també, durant 26 mesos i 20 dies - la durada global
dels corresponents inLe rregnes-, la governació del Principat. Tan\. els lloctinents
d'Enric IV i Renal d'Anjou com el mateix Pere de Porrugal estigueren sempre estretament conLrolats per la Diputació i la ciutat de Barcelona, de les quals depenien econòmicament, logíslicament i, fins i tot, milltarrnent. Malgrat que en els moments
decisius de la guerra, el monarca o els seus lloctinenls decretaren la mobili\.zació
.;I
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general, tot invocant el vell usatge Prínceps namque, i les autoritats locals convocaren
el sometent i el sagramental, l'eficàcia d'aquests serveis militars obligatoris fou força
reduïda i el pes de la guerra recaigué sistemàticament sobre les tropes assalariades.
La insuficiència dels recursos generats pel patrimoni reial i la inexistència d'ajuts de
corts convertiren els impostos recaptats per la Generalitat i el Consell de Barcelona
en les vies més importants de finançament de la guerra. Els principals ingressos ordinaris de la Generalitat eren els drets d'entrades i eixides, un aranzel ad valorem sobre
el comerç exterior del Principat, i el de la bolla, un impost que gravava la producció
de draps. Des del 1463, tot i les elevacions de les taxes de les esmentades contribucions i les mesures adoptades per eradicar l'evasió fiscal, la Diputació, com a conseqüència de les despeses extraordinàries ocasionades per la guerra, patia una forta
manca de liquiditat. Per a redreçar el seu pressupost, hagué d'instaurar nous tributs,
com les imposicions de la sal, de les teles de lli i de cànem, i dels nòlits, o un fogatge
de 10 sous mensuals per llar. La multiplicació dels impostos indirectes perjudicà les
classes baixes, per a les quals l'evasió de les taxes al consum era força més difícil que
per a les capes privilegiades. A mesura que l'empobriment d'amplis sectors de la
societat reduïa els ingressos fiscals, la Diputació es veié obligada a compensar-ne la
caiguda mitjançant emissions successives de deute públic, amb la venda de censals.
La Generalitat, a més de satisfer el gros dels salaris de les tropes mercenàries, aportà
a la guerra la seva flota de galeres, que reforçà, en les etapes àlgides, amb l'armament
d'embarcacions de particulars, així com diverses peces d'artilleria i contingents importants de pólvora i de municions.
LA PÈRDUA DE PRESTIGI
COM A CONSEQÜÈNCIA
DE LA DERROTA

ot i que la capitulació de Pedralbes en ratificà els drets i les vies de finançament,
la Diputació pagà un preu elevat, en termes de prestigi, per la desfeta. La derrota incrementà l'hostilitat entre les capes baixes i mitjanes, que, empobrides per la
hipertaxació fiscal, li recriminaven no haver distribuït equitativament els costos de la
guerra. Els partidaris del pactisme, en aquella conjuntura adversa, atribuïren a la
Generalitat tots els errors: els homes de negocis li retreien el replegament forçós dels
grans mercats internacionals i l'aliança amb els angevins, els enemics seculars dels
catalans a la Mediterrània occidental; els ciutadans l'acusaven d'haver menystingut
tant l'hostilitat d'un ampli sector de la pagesia com el suport econòmic i militar aportats per València, les Illes Balears i Aragó al bàndol reial; i els nobles li retreien l'haver prolongat un conflicte polític que, des del moment en què només arrelà a Menorca i a la baronia valenciana d'Arenós, no podia guanyar.
Al desprestigi de la Generalitat contribuí també la incapacitat per a retornar els
préstecs que havia rebut d'institucions i de particulars per finançar la guerra. Per tal
com, arran de la destrucció d'infraestructures i de l'empobriment d'amplis sectors de
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la societat catalana, els ingressos fiscals havien experimentat una forta caiguda, la
Diputació, en la dècada dels setanta, no havia pogut fer front alhora als creditors i als
sous dels funcionaris. El seu principal proveïdor de capital havia estat el Consell de
Cent, que li havia transferit partides de diners que havia bestret de particulars; per
aquest motiu, tot just finalitzat el conflicte, li reclamava imperiosament, pressionat
pels seus mateixos censalers, la liquidació del deute o, si més no, l'import de les pensions. La Diputació, amb les arques buides, no podia atendre, emperò, les demandes
dels creditors. La manca de liquiditat trencà l'entesa que havien mantingut durant el
llarg conflicte les dues principals institucions polítiques de Catalunya i perjudicà
especialment la Generalitat, que cedí protagonisme a la ciutat de Barcelona.
LES MESURES REDREÇADORES
DE FERRAN 11

avant les crítiques dels consellers barcelonins, que atribuïen la morositat no a la
manca d'efectius econòmics sinó a la supeditació dels interessos públics als d'un
estret i poderós grup de pressió, a mitjan 1479 Ferran II decidí analitzar el funcionament intern de la Generalitat. La guerra de Granada, la segona fase del conflicte
remença, l'aixecament d'Hug Roger III al Pallars i la resistència oposada per les autoritats catalanes a l'establiment de la Inquisició obligaren el sobirà a ajornar, durant
gairebé una dècada, els seus projectes reformistes.
D'una reunió d'alts càrrecs i de prohoms catalans de confiança, convocada pel
sobirà a Saragossa al final de febrer del 1488, sorgí un primer projecte de reforma de
la Diputació. El 6 de juliol, Ferran II suspengué el procediment normal de renovació
de la Generalitat i en designà personalment els sis càrrecs. El rei justificà la seva iniciativa en el desgavell financer que patia la institució i en la necessitat d'eradicar-hi
tant l'endogàmia com l'ús privat de cabals públics. En la carta adreçada al president,
Joan Payo Coello, abat de Poblet, el monarca, després de comunicar-li el nomenament, li explicà el seu determini de reestructurar a fons la Generalitat i li ordenà, com
si d'un agent reial es tractés , que cobrés dels arrendataris dels impostos, pagués les
pensions dels censals, sense demora ni distinció de persones, i liquidés els deutes.
Ferran II supervisà de prop l'actuació dels nous càrrecs, per tal que «la utilitat i
el profit del General fos preferit a tot altre interès», i es reservà el dret de ratificar els
oficials que elegien. Sembla, tanmateix, que els membres de la Diputació, conscients
que el monarca no els podria processar -li ho impedien les ordinacions del General-, procediren gradualment d'acord amb el propi criteri. Aquest intent de reconquesta de la iniciativa suscità recels en el sobirà, que, a més de recriminar-los reiteradament, el 1491 impedí als diputats i oïdors elegir, de conformitat amb els antics
privilegis, els seus successors. Integraren la nova Generalitat persones fidels al monarca. Les mesures de sanejament financer adoptades pels nous diputats permeteren
a la Generalitat consignar partides creixents de recursos al pagament de les pensions
dels censals i a la liquidació de deutes. La intervenció de la Generalitat pel sobirà
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sense el beneplàcit de les corts ha suscitat opinions contraposades entre els l,istoriadors catalans, que l'han considerat des d'un autèntic cop d'estat fins a una mesura
imprescindible de redreç i d'eradicació de l'arbitrarietat.
L' .ESTABLiMENT DEL
SISTFMA n'INSACULACIÓ

e

ondosa la guerra de Gra nada, el T493 Ferran TT aprofità la seva ferma posició per
a convocar les corts catalanes, que no s'havien reunit des del 1481, i per a sotmetre a la seva consideració la qüestió de la Generalitat. Una comissió especifica dic·
taminà que el redreç de la institució exigia un canvi radical en el ptocediment de
selecció dels membres, ja que el tradicional aravoria l'endogàrnia . Aquesta comissió
d'experts proposà que la designació dels càrrecs es fes pel sistema de la insaculació,
que tan bons resultats havia donat en els consells municipals. Les corts aprovaren uns
«Capitols fahents per les insaculacions y extraccions de Depulals y Oydors de Comp·
tes~~, segons els quals una comissió de cinquanta-quatre persones, divuit per ca,da
un dels tres braços, redactaria llistes - una per braç- amb totes les persones
que, «segons Déu e llurs bones consciències», consideressin adequades per a ocupar els càrrecs. Les llistes
serien traslladades pels escrivans del respectiu estarncnt a
!otl1lítlldoo fcrea per. (o íIIufldffirno r fmníf
un llibre de pergamí, que es gl.lardaria a la Casa de la
funo fe"for ll\C'f 001l fmalloo ]I\cy ot (alldla
be ~lt'II(lO eec. ellla fe\ioll~ COlt oc ~Olb¡hlllr~ tdebtaoQclI
Diputació, en un armari especial, amb tres panys difel,'~I"don~ en lanl' t:lfbIl.ececl¡:¡:¡:píí.
rents, les daus dels quals serien cusLodiades pels diplltats. Arribada la data de la renovació, el 22 de juliol de
cada trienni, els diputats traurien el llibre de l'armari per
tal que els escrivans copiessin en petites tires de pergamí
els noms consignaLs en les tres llistes esmenlades. Cada
tira es col·locaria en un rodolí de cera, que s'introduiria
en un recipient, LoL cornençanL pel Braç F.clesiàsLic; un
infant en trauria un, i el nom que contingués seria el
designat. Els càrrecs corresponents als altres estaments
:¡¡;}Jrcbinoll( ~Ii"
¡¡z,D~ tltlxnGrum
serien designats, a continuació, seguint el mateix meca·
J8olmioni~ '[
¡¡gocianí mano~uilrertltll)
msme.
• ."~1I.1111" plO q:gltatiollf noltri TC(¡ahs
OVQ:Dt:m,¡tl!J '[ PlO bono
plinctpatlltl (arbalonie 1: "til
Durant el darrer quart del segle XV, la Diputació del
rd¡)ublíe( p!illCipatD!J cm/tlm í bac (¡uitat, ~rebi /
nOIl( eddnanoam: 1: ao doi curiam:quccongrt!JII!ll" (c1t
General perdé pes polític a favor del Consell de Barcelo"I>lOtg fuit'[ in pldCnClllrtltn akbllltur I OOIUO rdfetoli¡ 1111
tOUS monalltri! (Qllet, :tlnnt ttUtfllll" pt(o\C!( ""lr,"ulO'
na, que esdevingué el principal interlocutor del sobirà al
nc eOlluenilTcnt pIc! \li '[ prr(onc ccclcli~lhct DilTonro 110'
bil(" ,"ilir~a'[ bomlnro lXeatlc0ge (Inolclo¡ptOCtlnttol(ll
Principat i el portaveu dels interessos dels estaments pri·~"niutñltQtú ciuiloeu,[I'lllaru rcgaliíi oú:ti P1Ü:lp3tu~ [,stbl
lonic qoolU nOlluna inferiua CÒlit tltCcriplll ~nI quibull ba
builllu\) trllcmUnl1: ochbaoflollClU p1mlTlQ li \Afnf,ri¡),
vilegiats. La derrota de la GeneralitaL permeLé a Ferran TT
tl(!'oe collflltoQ¡ptOb~tionc ctcOl\etnfu fOliiOfltlconfhtu!l
on~a eonflTJnatlontl! IICfU~ ac capíhllllquco¡m f~eÍlllu!J c~
trencar l'equilibri institucional vigent des del compromís
llirtllll1 et concclflllllls UI bunc¡qui (CqUltUr 1Il0011,
•• ~
de Casp i instaurar a la corona catalanoaragonesa una
monarquia autoritària, un model d'estat que aleshores
ConstitlJciOTlS df" rt>rr;1rI 11, r1R~
triomfava tarnbé a França, Anglaterra i Castella.
R.M.
t'UlLI:
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Francesc Colom
CANONGE I ARDIACA DEL VALLTIS A LA S~:U DE BARCELONA

(Segle XV)

El

22 d~

juliol ell' l'any 1464. dia d~ sanla Magdalena, foren extrHs els següents diputats i oïdors:

Diputut t!desíàstic: Franc.esc. Colom, canonge i ardiaca del Vallès a la seu de
Diputat

mílítal~

~arc~lona

Hug Roger, ("omtl' de Pallars

Diputat reial: Franc.esc. Serra , ciutadà de Cirona
O¡:dor t!clesiàstic: Vicenç
Oïdor militar: Joan

(k~

Castellbell. prior

n~~spapiol,

ardor reial: Joan Vello . jurista

él dedicació de francesc Colom a l'alta políLi-

d~

c'asscrrl'S

donzell de Ba rc~lon,;
cilllad~

de Tortosa

en qualitélt de represenlanls del Principat de Catalunya, per tractélr d'élssumptes de la 'l'erra. Peles quals es coneix menys la seva acLivitat reli rò la problemàlica situació política que patia Cagiosa, en quedar aquesta supeditada a la seva
lalunya en élquells momenlS i que enfrontà les
tasca políLica, t[ue hélvia iniciat un any abélns de
forces reialisles als dirigents de Ja Generalilal i
ser elegit diputat. Signiflcéltivament fou elegit
al govern oligàrquic de UarceloTlél acabà converDos ;mgf"l!-i ~ost('nillt
inquisidor (juntamenl amb el dQnzell Artau de
l'csClIll'ciol. 11<'1.",,1. dd
lÍnl Francesc Colom en un dels opositors més
Ccmr.sta},/r., '1,65
Claramunt i el lleidatà Joan Agulló) del procés
radicals
a la política de Joan 11.
R.M.
que les aulorilats de lél Diputació del General i
El diputat mili lar, Hug Roger de Pallars, [ou
de la Casa de la Ciulal van incoar contra els dirisu1JStituït per Bernat de Mont-roelon arran del
gents del partit buscaire, fidels a Joan n, als mesos d'abril
seu empresonament durélllt la guerra.
i maig del 1462. Arran d'aquesl procés es dictà sentència
de mOlt contra rrancesc Pallarès, Pere Deslorrent, Bernélt
E L S ":<;üN PERÍODE
Turró, Martí So17:ina i Joan de Mitjavila, que foren execuDE LA G UER I{A CIVIL
télts a Barcelona entre els dies 19 i 21 de maig. Aquestes
execucions dels qui aleshores eren els dirigenls buscaires i
El trienni de 1464-67 s'inscriví de ple en el segon pelíode de
reialisles moderats obriren inexorablement el camí cap a la la guerra civil calalana (I463 -66), moment en qLlè els en guerra civil, conflicte en què el dipulal eclesiàstic Francesc
fi:ontélments entre la Monarquia i els estaments enfosquiren
Colom tingué una actitud generalmenl antijoanista. Amb
una part de la història de Calalunya. T.'a ctitud bel-ligeranl
tot, a Célusa del càrrec que ocupà él la Diputació del Generéll,
de Joan 11 (apropament a França i lliurarnerlt él élquest país
es veié obligat él desenvolu par algunes activitats, principaldels territoris del Rosselló i 1él Cerdanya en canvi d'ajut miment de Llpus econ<'>mic - més concretament, fiscals-,
litar) l'élllllnyà de la fidclllal d'una part dels catalans, Hns al
d'acord amh la voluntad reial, com per exemple les relacio- punt de perdre la corona cata lanoaragonesa. Aquesta situanades amb les mesures a adoptar sobre el dret de la sal.
ció desemhocà, finalmenl, en la llargél guerra civil calalana,
Fou élquest afer, com diu el Didari de la Generalit.at, el que que durà deu anys (T4G2-72).
el portà pel desembre del 1465 a lél ciutat de Vic, on s'hosEls orígens dd conflicte es remunlen al 17 de gener de
tatjava Joan 11 , per tal de debatre l'assumpte i aplicar les
146 :~ , quan el Consell del Principélt elegí una comissió endecisions oportunes. L'éllly següent, Colom torn~ de nou a carregada d'eshldiar la manera d'ohtenir ajuts econòmics
Vic, acompanyal de Jaume Ros, ciutadà de Barcelona , ara
per laI de fer front a les despeses oCélsionades pels conlÍ-

L ca dd regne podria ser una de les rélons per
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nuals enfronlaments d'aquesta institució contra Joan n i les
tropes franceses que li donaven suport. r,a comissi{¡ erC1 filrmada per l'abat de Sant Benet de Bages, l'C1rdiC1cC1 de lC1 seu
de BC1rcelol1C1 FrC1ncesc Colom, Francesc Sassala, Pere Miquel de Peguera, Jaume Ros i el síndic de TOltosa Pere Saverlés, Per l'agost es reuní a Barcelona un parl ament C1nti joanista, del qUC11 formà pC1rt Francesc Colom, encarregal
d'esludiar la possibilitat d'apropar-se a Castella per a con trarestar l'acció francesC1 (:(l1ltrC1 les terres catalanes. A laI n
s'hi envià unC1 ambaixada formada per nou membres, que
oferí la corona catalanoaragonesa al rei castellà , Enric TV. El
monarca , després d'haver-la accept,lt, en un primer moment, declinà l'oferiment en constC1tC1r llue Joan 11 podia ser
un perill per C1 Castella en cas de fomenlar la guerra civil
dins d'aq uell regne entre els partidaris del s bàlldols nohiliC1ri i reia 1. El pas següent fou lliurC1r lC1 Corona al coneslable
Pere de Portugal (I46,-66),
Joan lI , a més de les victòries ohtingudes en recuperar diversos territoris de lc.t Corona aixeca ls en armes en contra
seu, havia aconseguit importants desercions entre les files
contràries, en prometre respectar les Constitucions i dictC1r
un perdó genera 1. Entre les victúries del rei catalanoaragonès destC1cC1lC1 de Calaf (28 de lebrer de I465), de la qual es
feu ressò el Dietari de la Generalitat: «Es va lliurar una gran
balalla davant la vila de Calaf, entre el rei Pere (de PortugC1l)
i les seves h'opes, d'uIlC1 pC1rt, i les gents d'armes del rei Joan,
comandades pd comte de Prades, de l'altra palt. La vidòria
va ser per al rei Joan, i van ser fets presoners, per part del rei
Pere, el vescomte de RocaberlÍ, el vescomle de Roda, Pere
de Portugal. cosí germà del rei, Guerau de Cervelló, governador de Catalunya, el noble Bernat Gilabelt de Cruïlles, i
alguns altres.» Durant aquest mC1teix C1T1y, pen'>. les tropes fidels C1 Pere de Porhlgal experimenlaren alguns èxits, encara
que efímers. El I3 de juliol. dia de santa Margarida, Barcelona , assetjada per les tropes de Joan n, rehé l'C1jut per TnC1r de
POltugC11 en formC1 d'unes naus amb cavallers i cavalls, així
com queviures variats, que apaivagaren les necessitC1ts de la
ciutat. Amb tot, la fam, els estrC1lls que hi causava la pesla i
les dissensions entre Pere de Porlugal i la Generalitat anaren afeblint el prestigi d'aquest monarca.
Al conjunt de problemes derivats de 1c.t guerra civil catalana, durant aquest triemli CC1ldric.t C1fegir l'epidèmia de glàno1c.t o pestC1, que C1fectava els ganglis regionals i que causà una
imporlant mortaldat. Solament al mes de gener del'4(-i(-i
moriren a Barcelona (-i(-iz persones, C1 les quals cal sumar
unes 130 morts més d'altres mals. Al mes següent l'epidèmia de glànola va pOltar a la mOlt el síndic del General,
JOC1T1 de Vilc.trneyans (o Vilamayans) ; lampoc no se'n va po-

Lauda sepulcral de l'ere IV, conestable de Portugal,
;.¡ I.. c<lpt"lIt1 citi hi M 'ln" dI"' D~ IJ ut"l!'i Dt"!';t' rTl pl.l rl.lts
de l'església de Santa Maria del Mar, 14(¡(¡
roNT. Pn!illlói

der escapar Joan Mora, escrivà i recaptC1dor de l'imposl de
les generalitals, que gravava les entrades i sortides de les
mercaderies a la Taula de Mar de Barcelona. L'epidèrniC1
continuà fent estrC111s, i al maig del maleix any ocasionà la
mort de Baltasar Segurioles, canonge de 'Girona, oïdor de
comples de la Diputació del General en substitució del canonge de Casserres Vicenç. de Castellhell , i llue fou substihlït pel canonge de TOltosa, JC1UIne Segur. Les epidèmies i
TI1C11C1lties diverses s'anaren succeinl de manera imparable,
nns afectar el mateix rei, Pere de Portugal, conegut tC1rnbé
com C1 Pere TV, que expirà e129 de juny de I466, al palau de
Joan de Monlbui i de Tagamanent, a la ciutat de Granollers.
rou enterrat a l'església de Santa MariC1 del MC1r de BC1rceloT1C1. Segons diu el Dietari de la Diptúaci6, la mort arribà al
monarca quan es lrobava en un estat d'extrema feblesa ('etiquesa'), i a la vegada acusava una gran pena per com s'havien succeït els esdeveniments, on dominC1ven les trC1Ïcions,
lC1 pohresC1 i les defeccions. Amb lol, algunes cròniques feren al·lusi6 a una morl per emmetzinament. com ho deixava entreveure J, 7.urita: «Túvcm; por muy cinto qut: lefoeron
dudus )invus. )" Aquesta creença popular sobre un cas d'emmelzinament ja s'havia estès anys abans arran de la mort
del príncep de Viana, però actualment hC1 estat desestimada
per la historiografiC1.
Amb la morl dd coneslable de Portugal. el tron català ha via quedal novament vacant, i els rebels a Joan n - que defensaven , amb tot. una causa monàrquicC1, com ho moslren
els diputC1ts en lc.t seva correspondència: «Nosaltres no volem slar sens rei e Senyor»- van elegir com a nou monarca, el 30 de juliol de '4(-i(-i, RenC1t, duc d'Anjou i comle de
Provença, germà de Lluís d'Anjou, un dels pretendents al
tron catalanoaragonès a la mort de MC1rtí l'Humà.
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El)lJAIW JlINCOSA 1 BONn

Ponç Andreu de Vilar
ABAT COMENDATARI DE RIPOLL

(? - Ripoll

I4~9)

El 22 de jllliol dc l'any I467, dia dc Santa Magd,ilcna, foren exlrds els següenls diputats i oïdors:

Diputat f:clesiàst.ic: Ponç Andreu de Vilar, abat comend,rtari del moneslir dc Ripoll

Diputat mi/ha,.: Galceran de Vila freser, donzell
1Jipw.al. ,.¡:i(,¡,l: Jaume Ros, ciutadà de

~arceloIla

O¡:do,. ¡:c;biilstic: Joan Cusida, canonge dc Barcelona
Oi:dor militar: Joan Ramon de Vergós, G\Ilceller de Vic

Oïdor reial.: Joan Desvern, cil.ll'id:1 de Girona

cès -l1ns a l'extinció d'un deute contret per valor
onç !\ndreu de Vilar és descrit en la ressenya
de 200 000 escuts - els drets sobirans, la jurisdichistòrica del monestir de Ripoll, del qua I fou
ció i els emoluments sobre els comtats de Rosse1l6
ahat fins la seva mOlt, el 14~9, com un home devot
i Cerdanya, així com sohre els castells de Perpinyà
i hàhil polítíc. En ple context de guerra civil, a Sani de Cotlliure.
ta Maria de Ripoll, tal com succeí en altres monestirs, s'inicià un nou ordre de les coses arnh la insti- (,lLlarlerol. rlo Rcnal l,
Joan de Lorena, fill i lloctinent de Renat l, arribà
Barcelona
al
país <.1mb tropes franceses i napolitanes sulltució de prelats que havien d'ohtenir I'abadia in
IUN I: MNAC-C NC
commendam, és a dir, (lue no havia de pertànyer a
rom" ç" .·' .Sg. M.M .
cients per a compensar temporalment les defecl'orde benedictí, ni honrar (deixant de banda algucions físiques i morals que patia el bàndol del Connes excepcions) amh la seva presència el cenobi, de les rensell del Principat, l'òrgan polític adjunt a la Diput<.lció del
General que, format per 60 membres, dirigia la guerr<.l con des del qual gaudien. Ponç Andreu de Vilar es convertí en el
tra
el rei. El primogènit del rei R.enat es presentà a Perpinyà
segon dels abats comendataris del monestir l'n de novem i,
desconeixent
els assumptes del país que anava <.I governar,
bre de 1463. A la dignitat de prelat, hi afegia la d'ésser diputat per Catalunya ,i delegat prop del monarca, a causa de les
començà a efectl1ar alguns nomenaments de h.mcionaris ,
fet que disgustà els membres del General, els quals, des de
turbulències polítiques que s'incrementaren després de la
Barcelona, li aconsellaren que s'abstingués de concedir gràmort del primogènit, el príncep Carles de Viana.
cies i prerrogatives abans d'arribar a la capital del Principat.
També li f()rmularen una queixa sobre el fet qu e els sastres
EL RFGNAT
dels seus cavallers tallessin teles d'or, seda, llana i lli sense
DF. RENAT D'ANJOU
pagar el dret de la bolla , ja que això significava un greu perjudici
per als interessos de la Diputaci6. A(IUests foren els
1\ l'inici d'aquest trienni, la guerra, que era summament
desfavorable per a la Diputaciú del General de Catalunya,
primers indicis de les desavinen ces que aviat esclataren entre el príncep i els diputats . Joan de Lorena entr;¡ a Barcesobretot en el seu <.Ispecte moral i en el seu contingut ideològic, anà perdent el f()rmidable prestigi de què gaudia entre
lona el V d'agost de 1467 amb el regust d'un fracàs militar,
ja que havia intentat apoderar-se de Girona, que seguia en
les corporacions municipals del Principat, f1ns al punt que
personatges de segona categoria succeïren les figures del
mans dels lleials a Joan H.
L'observació de privilegis i constitucions limitava sovint
primer moment.
l'actuació del lloctinent, per la qual cosa els enfrontaments
I\mb l'entronització de Renat l de Provença (1466), darrere el qual hi havia Lluís XI de França, Catalunya o]¡tingué
amb el Generalloren constants. En <.Ibsentar-se Joan de Lola reactivació de les relacions comercials am b frança. Correna de Barcelona sense avi sar de la seva marxa, els diputats
rien rumors que Joan lJ i Lluí s XI havien trencat la seva
s'ho prenguerell malament i li escriviren queixant-se de la
sev¡¡ actitud, al IT1<.1teix temps que li recordaven la necessitat
aliança, per la qual cosa quedava inefectiu eltract<.lt que hade nomenar un suhstihlt durant el temps que durés la seva
vien signat a Baiona el T46 2 pel qual Joan cedia al rei fran-
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absència. Com a resposta, el príncep envi à el navilier Pere
Es teve amb un extens mem ori al en el <plal Jemanava a la
Diputació m ateri al per a la guerra, ja que s'havia pro posal
assetj ar Empúries.
Al m es de maig del I4G8, Lluís Xl dem anà ajut al 110ctinent de Catalunya , per a la guerra que sostenia a la Borgonya i la Bretanya. Els dirigents calalans van demanar al primogènit que nomenés un lloctinent ahans J e J eixar
Catalunya, i ho feu en la persona de l:rederic de Lorena i
J ' Harcourl, el seu cunyat, que, després d'haver rea litzat la
cerimònia del jurament, es trasll aJà a Vilafr anca del Penedès, a I capdavant de la seva gent armada. Lluís XI signà la
pau amh la seva n oblesa revoltada, i el 28 de setem bre de
1468 tot el lerrÍlori addicte a la Diputaci ó cel ebrà la promesa del rei Renat de venir al Principat; però mai n o la complí.
Malgrat tot, els revolucionaris se senlÍen animats i amb esperances ins pirades pels notables reforços militars que preparava Joan de 1.orena, ajuJat pel mateix rei de }·ran<;a. L'optinüsrne Je la Dipulació del General augmentà quan Joan TT
fou sorprès per la gu erra que li Jeclarà el seu propi gendre,
el comte de Foix, amb pretensions J e cen yir la corona de
Navarra. Per(>, J'altra banda, el seu nebot, l'infant Enric, inquietava l'Empordà i reforçava el poder de Joan 11.
Els recursos econòmics reials durant la resistència calalana van crear un a situació molt Jificultosa per al bàndol joanista, fet que provocà la desamortització d'imp01tants sumes de moned a mallorquina. D'altra banda, el maleslar
econòmi c de la Diputació del General en aquests moments
feu que aquesla depengués estretament del mun icipi Je
Barcelona , que assumí la reponsahilitat de LCr fronl a les necessitats del Gener<.il. Per atluesl moliu, les lensions entre
ambdues institucions augmenlaren constantment.
Al maig del I469 , Joan de Lorena , acompan yat pel capità
francès Dunois, assetjà novament Girona, que aquesl cop es
rendí. Amb aquesta victòria els rebels van obtenir el predomini de gairebé lot l'Empordà, però quan T.luís Xl tomà a ser
amena çat pels seus enemics, reclamà Dunois amb les forces
clue tenia a les seves ordres, i Joan de Lorena quedà amb m itjans escassos per al combat. Durant aquesta Jarrera fase J e
la guerra , les tropes estrangeres, m és que no pas les calalanes, foren les t¡ue mantingueren les pretensions dels antijoanistes. Tanmaleix, aquests èxits militars no serviren per a
revifar la causa ni per a desmoralitzar Joan TT; diplomàtic infatigable i ajudat pel seu fill Ferran, el monarca calalanoaragonès sabé batre's lanl en el fòrum de la política interior com
en la inlernacional per tal de treure's el dogal que lluís Xl tenia posat a Catalunya. El primer èxÍl fou el matrimoni del
seu hereu Ferran d'Aragó amb la prin cesa castellana lsahel,
germanastra d'Enri.c lV i hereva Je Castella, celebral a Valladolid el l8 d'octuhre de J469. L'enllaç li assegurava l'aliança
d'una poderosa facció caslellana en la guerra civil catalana .
Un altre dels seus èxits es manifestà a les Corts Je Montsú
del I470 , on se li oferiren diners Je Val ència i Aragó per a
ajudar a expulsar els francesos de Calalunya. Finalment, el
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pacte J 'Abbeville (agosl del I47I) segellava una ali ança de la
Corona amb Anglaterra i Borgon ya i aïllava l'ambició que
França havia posat sobre la Península i sobre Ilàlia.
F.n aquest context, el dipulal Ponç Andre u de Vilar acabà
el seu mandal com a diputat del General pel juliol del 1470 .
Entretant, però, el5 de maig Je 1470 , Joan 11 promogué una
elecció de diputats a LleiJa, que fou l'ela pd sistema d'insaculació a parlir de sis membres per estam ent, entre els
quals la sort en designà tres. Les persones elegides per Bernat Je Saportella per enlrar als sacs foren: per l'estamellt
eclesiàstic, Miquel Delgado, abat de Pohlet; l'abat Je Cardona; Pere de Cardona, administraJor de l'abadial de Solsona;
Guillem Ramon Je Montcada, prior major de la catedral de
TOltosa; Joan de Ribes , administrador perpetu de l'abadi at
Je Sarral, i llarlomeu Travesset, canonge de la Seu J'Urgell.
Resultà elegit Guillem RamoTl Je Montcada. Per l'estament
militar: Joan Je Cardona, 11U del comte de Prades, Mateu de
Monlcada; Anton de Cardona; Pere de Rocabertí; Francí
d 'F.rill i Pere Je Queralt. Fou elegit Pere de Rocabertí. Per
l'estamenl reial: Joan francesc Boscà, ciutadà de Barcelona;
Antoni Riquer, ciutadà de T.leiJa; JoaIl Jordà l Miquel Doteller, ciutadans de TOltosa, i Joan Gilaberl i Pere Boquet, ciutaJans Je Cervera. S'elegí Joan Jordà. Tot seguit, pel mateix
sis lema, foren elegits els oïdors de comptes, que foren : Joan
Oliver, rector de Cardona; T.luís J 'ThoTTa, donzell, l Pere 130quet, burgès de Cervera.
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Miquel Samsó

1473

AKAT DE SANT SAl.VADOR DE BREDA

(Girona ~14:30 - Breda, Selva 1507)
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de juliol de l'any T470, di~ de santa Magdal~na, foren extrets els següents diputats i oïdors:
Dif'ut.at. I~dl~~ ià~tic: Miquel

Diputat mi.lit.ar:

Sam~ó,

Pert~

auat de Sant Salvador df' flreda

Miquel de Peguera, don zell

Diputat r¡:jal: francesc. Qlivn, de Gualta, domicili~t a Torroella de Montgrf

Oïdor eclesià.\t.il;; Martí Joan de Foixà, (,monge de Lleida
Ordor
O¡:dor

n~ ir~l;

milital~

Maní de CanN, donzell

Andreu Solzina, jurista i ciutadà de

Harcelon~

i els privilegis de la c:iutat de Lleida, tal com
embre d' una de les principals famílies
.
catalanes originària de Girona, que tenia
deia el jurisconsult moderat Joan Dusai.
Aquesta presa de partit a favor del príncep de
branques al sector ciutadà i a la nohlesa, MiViana donà un cert prestigi als Samsó, en els
(luel Samsó simultaniejà dos càrrecs al llarg
Born barda, dibuix t !l ~ 1 Dir.tun
ambients catalans, i a la vegada afavorí l'exercide la seva vida: l'abacial i el de president de la
(u: 1.u Gt'/1t.:m litut, !->f'glC" XV
ci de cerla pressiú prop del rei per a aconseguir
Generalitat. Durant l'etapa en què fou abat
IC)NT; M 1-:<:f)·AC.A Gt'nt'ralitat.
VO IIUfI¡.;$t-rit< N, 7, f[ 73, V
l'alliberamenl
del príncep, tot defensant el
del monestir de I3reda, els anys 1470-1507, féu
RJiPR .: r r
manteniment de les lleis de Catalunya.
construir la casa abacial gÒlica que completava
la primillva edificació de l'església d'estil romànic llomNo obstanl això, el 2 .1 de juliol de 1461 Carles de Viana,
actuant ja com a lloctinent de Catalunya, ordenà el lliur¡¡bard, consagrada ellOfi8 ; a ell es deu lamhé la construcció
de la façana de l'església, que pOlta un escut dels Samsó. A ment d'una cèdula als dipulats del General en la qual consla seva mort el succeí el seu nebot homònim, i les seves taven els noms d'aquelles persones que creia sospitoses i
poc devotes a I seu servei. En a(luesta cèdula, Carles pregava
despulles foren inhumades al claUSlre de Breda, a l'ala
adossada a la paret del lemple, l'únic vesllgi rornànic
als dipulats de la Generalitat que en el fi..ltur s'abstinguessin
de nomenar per als càrrecs de diputats i oïdors cap dels hoconservat.
Durant el trienni en què fou diputal (147 0-7:~), Miquel mes que formessin parl de la llista inclosa en el document,
Samsó es caracteritzà per ser un governant prudenl i alhora
on cons laven, erltre altres sospitosos, tots els membres de la
ambigu en les preses de partit, la qual cosa, al llarg de la família Samsó. Segurament l'actitud ambivalent d'aquesta
família féu que la Monarquia dubtés de la seva fidelitat.
seva vida, el féu sovint sospitós de descurar la fidelitat deDesprés d'això , la morl soblada de Carles de Viana, pel seguda tant al rei com al seu primogènit. Amb tot, la seva família ja s'havia destacat per mantenir una actilud també
tembre del 1461, no posà fi als problemes de caràcter polílic
ambivalenl, a favor i en contra, envers el primogènit de la dels Samsó. Anys més tard, l'abat de Breda, lot i la seva prudència i les dificultats polítiq ues a què es veieren sOlmesos
Corona, Carles de Viana. Així, alguns dels membres de la
els membres de la seva família, se senlí lemptat pels aires
dinastia dels Samsó, juntamenl amb altres figures importants de la vida civil i religiosa, havien participat en alguna
revolucionaris antijoanisles que corrien en aquells moambaixada prop de Joan 11, defensor dels valors ahsolutismenls , per la qual cosa el 1472 Joan TT prengué les rendes
del monestir administrades per l'abal, i les concedí a titol de
tes , a favor del príncep, aleshores empresonat per ordre del
seu pare, el qual havia vulnerat per aquest acte almenys quagràcia al general Armendcí.ri7. per la seva participació en altre del s Usatges de Catalunya, quatre constitucions de corts
gunes de les operacions bèl.liques a favor del monarca. Amb
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to t, alllnal de la guerra, l'abat Miquel i el jurista Joan Dusai. que havia estat un dels primers doctrinaris jurídics de
la revolució del T46T, s'a linearen al costat del rei. Molt prohahlement s'havien sentit atrets per la promesa de Joan II
d'atorgar un perdó general i respectar les Constitucions i
els privilegis. No ha d'estranyar a(plest canvi, atès que foren molts els antics vianistes que a poc a poc es posaren sota la bandera reial. Les terres gironines s'anaren sumant a
la causa reialista, i dia rere dia hi havia comissions de pohles que juraven l'obediència al rel. Els monjos del monestir de Breda no foren aliens a aquesta situaciú de canvis en
les opcions paltidistes, i a l'interior del cenobi la divisió [ou
un fet: l'ahat Mi(luel Samsó era reialista, mentre que el
prior del monestir defensava la causa del Principat. És per
això que els diputats antijoanistes escriviren insistentment
al prior de Breda demanant que salvés els objectes de culte
i els portés al castell de Montsoriu , fidel a la Diputació del
General. a fi que els enemics, ((que ofici de lladres més que
de hons guerrers usen», no se'ls apropiessin. Al final del
trienni. l'abat de Breda, Miquel Samsú, j1.Ultament amh
Joan Dusai, plenament a favor de la causa rnonàrquica, actuà com a amhaixador de la reina Joana Enríquez, esposa
de Joan 11, a Perpinyà, uns aleshores fidel a la Diputació
del General. per demanar que els homes de la vila i territoris deposessin les armes i retornessin la f1delitat de¡:'Tuda als
monarques. La reina havia concediL al vescomte d'tvol. Ramon de So i de Castre, aleshores governador dels comtats
de Rosselló i Cerdanya, a l'abat Samsó i a Joan Dusaila facultat de rebre, en nom d'ella, el jurament de fidelitat dels
Comtats.

'censals nous', és a dir, les pensions dels emprèstits fets durantla guerra, que [ou utilitzat pels consellers de Barcelona
per a atacar els dirigents de la Diputació del General. acusant-los de mala gestió. Les emissions de 'censals nous' eren
una fi)nna de préstecs en numerari, que el Consell de Cent
havia fet a la Generalitat per ajudar a sufragar les despeses
ocasionades per la guerra contra Joan Il. Els préstecs procedien de capiLals particulars que el Consell de Cent havia rebut en dipòsit, i aquest s'hélvia compromès a retornar-los
amh els interessos corresponents de la forma següent: o bé
la Generalitat els reintegraria totalment i de cop al municipi
barcelonès, o bé s'obligaria a satisfer anualment al Consell
de Cent la quantitat suficient perquè aquest pogués fer front
al pélgament dels interessos corresponents. En acabar la
guerra, però, la Generalitat antijoanista no complí els acords
previstos, esgrimí l'argument que no disposava de suficient
liquiditat per a assumir els pagaments i traspassà el problema del plet a les corts i al rei. els quals féu responsélhles de la
situació creditícia.
Amb la pau de Pedralbes, signada el 24 d'octubre de
I472, amb la qual es posà fi a la guerra, Joan lI, entre altres
concessions, féu alliberar tots els presoners, quedaren sobresegudes les causes judicials pendents, s'anul-laren les
sentències relacionades amb la guerra, s'ordenà la restitució

EL FINAL DE LA

GUERRA CIVIL

Tot i el suport que Joan TT rehia cada vegada més dels seus
fidels, la guerra fou llarga, i. com diu Jaume Vicens i Vives,
l'enfrontament que es produí entre la Monarquia joanista i
el Principat era de fet la llulLa entre dos sistemes de govern,
el monàrquic i l'oligàrquic, on el primer intentava restablir
les bases tradicionals de l'autoritat i administració públiques.
RI resultat de la guerra [ou desfavorable ideològicament i
econòmicament a la Diputació del General, contrària a Joan
Il. Aquesta anà perdent lentament el prestigi que fins llavors
havia tingut entre els organismes municipals del Principat.
D'altra banda, diversos problemes econòmics portaren
aquesta instituciú a dependre del municipi de l3arcelona,
que acabà assumint totes les negligències comeses per la
Generalitat. No s'ha d'oblidar tampoc clue des d'antic existia
una fOlta rivalitat entre la Diputació del General de Catalunya i el Consell de Cent, institucions que sovint estigueren
enii.-ontades per assumptes especialment econòmics i polítics. Una prova d'aquesta rivalitat fou el plet anomenat dels
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dels béns confiscats pels dos hàmlols i, finalment, es procedí a la fusió de les dues Generalüats: la joanista, (lue havia
estat nomenada a Tarragona pel monarca des del 1463, durant els inicis del c<mflicte, i dp.sprés a Lleida, el 1470, i 1'anlijoanlsLa. En el moment de la capitulaciò de Barcelona, el
monarca entrà a la Ciutat Comtal, acompanyat dels nous dipULaLs l oïdors de la Diputació joanista que havien estat elegits, en principi interinament, per IkrnaL SaporLella, però
s'ordenà que els diputats barcelonins mantinguessin el càrrec fins acomplir el trienni. El resultat fou que a partir d'aquest moment el govern de la DipuLació del General fcm
compartit, durant la resta del Lrienni, enLre els nous diputats

i oïdors elegits a Lleida i els anteriors nomenats a Barcelona
de la forma ha]¡ihla1.
Però, en un primer momenL, no es resolgué la qüestió
dels préstecs o censals nous, ja que la situació econòmica
del període 110 ho permetia. No fou fins a la sentència arbitral de .5 de novemhre de 14RI ClllP. P.S procedí de manera
efectiva a la LOLal resLüució de béns pel que feia al cobramp.nt dp. lp.s rendes dels censals. La Generalitat es convertí
en deuLora dels censals nous i s'obligà a retornar els crèdits
amb un interès que osciHà entre el 3,5% i el 6%.
Malgrat aquests canvis, la Genera 1itat continuà essent un
organisme I1nanceramenL dèbil i dominat per una burocràcia que era incapaç de trobar solucions. La fusió de les dues
Diputacions no apOltà cap millora, fins i tot feia més inoperant la instituciò. Semblava (!'le la Generalitat vivia al marge
dels problemes del país, l que solament servia per a alimentar les necessitats d'uns pocs que en tenien el control. A
més, el desastre econòmic al qual P.S veié abocat el Principat
perjudicà en gran manera les corporacions municipals i
aquells sectors que havien contribuït amb els seus capitals a
crear un sistema de crèdits [!'lP. no p.ls reportava els guanys
esperats. cnLre el grup més perjudicaL hi havia els mateixos
consellers de la Ciutat Comtal.
De tota manera, les dificultats que patia el Principat, proua]¡lernent agreujades per la gup.rra civil, no feien més que
evidenciar una crisi econòmica que, LoL l algunes recuperacions, havia començat temps abans, al final del segle XIV.
Joan 11, però, feia culpahle de la situaci61a llarga gup.rra, i p.n
l'acord de Pedralbes (1472) declarà: «E jatsia". que lo dlL
Principat està molt destroït a causa de la guerra e los poblats
en aq uesL estigueren molt congoixats e trehallats ... ». Els re·
sultats havien estat tan caLasLròl1cs, amb pèrdues de població, destmcció de collites, saqueigs, incendis, que en unes
noves corts de l',my t476, els braços digueren al monarca:
«Aq uest Principat reste despopulat de persones.»
Al final del trienni, per manament i voluntat reials. els diputats i oïdors que havien format part de la comitiva reial,
sense la participació de cap alLre consell, s'encarregaren de
la nominació i elecció dels membres del nou trienni. Joan II
ordenà als diputats elegits segons el costum i la tradi ció a
Barcelona que no intervinguessin en la nova elecció 1CLa
pels diputats elegits a Lleida, fidels a la Monarquia i a la seva persona. Així, el 22 de juliol de 1473, el rei manà prorrogar l'elecció dels diputats i oïdors de comptp.s fins p.l 15 d'octubre, pròrroga que posLeriormenL amplià fins el ús de
desem bre. F.ntretant «el rei va declarar amb la deliberació
del seu Consell, que l'elecció dels nous diputats i oïdors es
fes sense la intervenció dels que havien estat nomenats a
Barcelona; i en aquesta conTIlrTnit;¡t es va executar, guardant
la forma abans diLa». El nou consistori era plenament i fi·
delment reialista, la qual cosa posava de manifesL la llulLa
polític;¡ portada a terme pels aspirants a ocupar els càrrecs
més importants de l'administra ció de Catalunya.
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T473

Joan Maurici de Ribes
ABAT DE LA CANÒNICA DE SANTA MARIA DE LA REAL

(? - Santa Maria de la Real 1488)

1'1 dia r8 de desembre de l'any 1473 [oren elegits l'ls Sl'gücnts diputats i oïdors:

Diputat t:dt:siàstic;: Joan Maurici de Ribes, abat de Santa Maria de la !{eal
Diputat militar: Joan Ramon Folc de Cardona i d'Urgell, fill del comte Joan Ramon I:olc III de Cardona
Diputat reial: Bernat Aibrí, hurgès de la vila de Perpi nyà
Oïdor eclesiàstic: Francesc Amiguet, canonge i prior clausl.ral de la seu de TorIOS:l
Oïdor mi.li.t.ar: Nicolau de lupià, cav:lller de Per pinyà
ardor

n~ ial:

Galceran Dusai, ciutadà de Barcelona

oan Maurici de Ribes fou abat del monestir de
reglaments especials, i alhora van m antenir atriSanta Maria de la Real de Perpínyà des del 1467
bucions í rendes dliCrenls.
ms al 1488, any de la seva mort. Amb tot, segurament a causa de l'ocupacíó francesa en terrÍlorís
EL PREU
D'UNA GUERRA
del Rosselló i la Cerdanya, l'abat deixà el cenobi i
marxà cap a Aragó. Prova d'això n'és la confirmació
[eta pel bísbe d'Elna, Charles de MarLlgny, el priL'any 1473, Ull cop fiTICllitzauCl ICl guerra civil cataClau c.l~ volta arri],
l'escut dd General,
mer d'abril de 1477, a Enríc Palerín, conseller rdal
lana, se celebraren Corts Generals al monestir ue
L"p.lI" d. S""l Jordi
i abat del monestir benedictí de Font-Douce, perSanta María del Carme de Perpínyà. La vila, capÍlal
cl f-' I P;¡I,11l ci" l.:l
Generalitat, segle xv
què es fes càrrec de l'administració de l'abauia ue la
uel
Rosselló, juntament amb altres que formaven
r:nl'IT. ANC
part uel comtat homònim i uel de Cerdanya, havia
Real. De fet, temps abans, el 1'5 de febrer de 147'5,
Enric Palerin ja havia rebut el mateix encàrrec
estat recentment recuperada de mans del rel de
de mans del bisbe Charles Saint-Gelais, a causa ue
França, que l'havia ocupat durant un temps. Amb
tot, una part ímportanl de lerres d'aquesls com lats eren enl'absència de l'abat Juan de Ribes. Anys després, el 1484,
semhla que l'ahat Rihes continuava absent de l'abadia, tal
cara en mans de Lluís XI. Les tropes franceses establertes
com ho confirma una autorització que el lloctinent uel virrei
en aquests territoris planejaven assetjar de nou Perpinyà
donà al procurador de Joan de Ríbes, el 20 de febrer del maper tal d'evitar que la població escapés a l'obediència ue la
teix any, perquè amb el consentiment de l'abat de fontcasa de Fran<;a. D'altra banda, una vegada acabada la guerra
Douce es pogués fer la presentació pertinent per a un be- civil. les finances catalanes havien quedat molt malmeses, í
n efici en què l'abat de la Real n'era el patró () senyo!. El era eviuent que hi havia grans difkultats per a obtenir els remonestir de Santa Maria de la Real havía rebut aquesl nom
cursos econòmks sullcienls per a iCr front a una nova
perquè havia estat la parròquia del castell reial, abans que
guerra exterior, que havia de permetre la recuperacíó dels
comtats ocupats. Les Corts ue Perpinyà havien de servir a
l'any 1381 es lrans1Cris a aquesla església, per acord uels
cònsols de Perpinyà, el bisbe d'Elna, Raimon d'Escales, í el
Joan II per a íntentar redreçar la juslícia í aplícar les reforcapítol ue canonges regulars ue SallÍ Agustí del monestir mes necessàries sobre tot allò que havia quedat malmès dude l'Espirà de l'Aglí. El primer abat elegit finI Jaume Borró,
rant l'etapa precedent. En el seu parlament, el monarca madarrer príor de l'Espírà de l'Aglí. La comunitat de la Real nifestà la seva «compasió per les inòpies fretures que los
no quedà subjecta a l'abat d'aquest monestir, i sí en canví al més d'aquesl Príncipal passen, majoritàriament les persobishe u'Elna. Per aquest motiu els monjos es van regir per nes de condició», i a la vegada va promelre [er «prompte
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justícia", tornant ,e restituint ab integro a quiscú los béns,
drets i accions de qualsevulla natura que sien així com
abans de la passada torbació tenien e possehien en mans e
poder de qualsevol persona o persones sliguen». Les Corts
Generals doncs, tingueren per objectiu liquidar els deutes
contrets amb els creditors i a la vegada aconseguir un nou
ajut econòmic, necessari per a defensar la vila de Perpiny3. i
els cOIlItats assetjats. El país , però, estava massa esgotat i se
sentia poc procliu a col·laborar de nou econòmicament en
una altra guerra, i la situaci6 aea bà enfrontant la població i
les institucions. El clima de la passada guerra civil, lluny
d'esvair-se, continuava latent. El municipi de Barcelona, que
defensava els interessos dels ciutadans, continuà enfronté.lt
amb la Diputació del General. que refusava liquidar les pensions dels ajuts concedits durant la guerra civi 1, els anomenats censals nous.
finalment, al mes de juny del 1473 les Corts va convocar,
a través del conseller i vicecé.lnceller Joan Pagès, els tres braços, i tots, d'acord et nemine díscrepante, van decidir lliurar al
monarca la quantitat de 5 000 lliures per a fer front a les

despeses de la gent d'armes clue havia de defensar els terri·
tOlís assetjats. Els diputats del General de Catalunya s'encarregaren d'administrar aquesta donació, motiu pel qual van
rebre amplis poders per a requerir els ajuts necessaris en
10rma de préstecs o rendes constituïdes (censals) a les persones, cossos, col·legis i universitats que volguessin participar en l'ajuda, els quals rebrien els interessos conesponents.
També es va obligar les ciutats de Barcelona, Vic i Manresa
a lliurar els ingressos tp.le rebien en concepte d'entrades i eixides, del uret de la bolla i u'altres béns que s'acostumaven
a arrendar, així com tots els urets del General, fins a acon·
seguir la quantitat que els fou assignada per ra6 d'ajut a la
Corona. Pel fet que Barcelona quedà obligada a retre fins a
4 000 lliures, les Corts donà potestat als diputats per a concedir carta d'indemnitat a la ciutat en raó d'aquella obligació.
En les mateixes Corts, a f, de regular els diversos afers
econòmics relacionats amb la uefensa dels comtats del Rosse1l6 i ue Cerdanya, es va decidir que s'elegirien 36 persones,
T2 per cada estament, que s'encarregarien de vetllar pel hon
fi.mcionament de totes aquelles qüestions. Fntre aquestes
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persones, Joan de Ribes, aGat de la Real de Perpinyà, fou
elegit pel Braç Eclesiàstic
.t:n el moment d'elegir els nous membres que havien de
formar el govern de la Diputació del General per al trienni
'47 :~ -76, la Diputació realista obtingué de Joall Illa prerrogativa d'elegir els seus successors sense comptar amb
l'opinió dels diputats de la Generalitat que havien estat nomenats a llarcelona. Aquesta decisió reial segurament fou
conseqüència de l'ac titud que prellgueren els dirigents de
la Generalitat de Catalunya (lue s'havien oposat al rnouarca durant el conflicte bèl·lic, motiu pel qual van ser sancionats.
L'I de novembre de 1474 es va produir la invasió francesa sobre terres d'Elna, i de nou s'assetjà la vila de Perpinyà,
que finalment es rendí al rel de frança. Els comtats pirinencs van quedar sota la dependència fIancesa durant uns
vint anys. Amb tot, la política de Joan 11 consistí a no signar
cap tractat de pau amb el rel francès, si bé acceptà establir
determinades treves tot esperant la possibilitat de recuperar
els territoris ocupats.
Pel gener del T475, els diputats del General havien d'encarregar-se de complir amb el pagament de les soldades dels
cavallers que participaven, juntament amb Joan n, en la defensa dels territoris fronterers dels comtats rossellonès i ceretà, així com de fer fIont a altres pagarnents relacionats
amb el mateix assumpte. Per les dificultats ocasionades en
la manera de fer aquests pagaments, i tenint en compte els
drets i les obligacions de cadascú, es va nomenar una co·
nlissió clue arblLrés el conflicte. Malgrat els primers esforços, que van resultar fallits , l1nalment els diputats van manifestar la seva preocupació en unes CéJltes adreçades a
l'abat de la Real, aleshores també diputat, i a Galceran Dusai. oïdor de comptes. Els textos de les cartes feien aJ·lusiéJ a
les difIcultats econòmiques que tenia la Diputació del General per a fer front als pagaments compromesos, i demanaven qUE~ fossin eximits de tal càrrega. Aquesta correspon dència era la prova evident de les dificultats que patia el
Principat, agreujades per la llarga guerra civil i la defensa
dels territori:.; fIonterers dels Pirineus, la Cerdanya i el Rosselló. La Corona d'Aragó es va veure impotent per afIontar
les agressions del poder6s veí del nord, i la Generalltat, per
la seva banda, no tenia ni la força ni el prestigi per a continuar gravant una població totalment empobrida. l.a producció del país es trobava en els límits més baixos, l'agricultura era molt deficitària i el comerç marítim s'havia
enfonsat. De fet, les guerres s'estaven emportant tota la riquesa del Principat, i hona part de la població iniciava migracions cap a zones millors, com el País Valencià, territori
que s'havia inhibit de les lluites i per tant no havia sofert la
desfeta econòmica.
En una societat immersa de ple en la crisi conjuntural. la
guerra havia arruïnat moltes famílies els béns de les quals
havien estat conl1scats. Am b tot, arran de les promeses fetes

Nobles i ciut;¡(I;ms prol~KiIlL·~t! e ll un castell,
11<1,,,,1< de la Velge i S~"t Jordi. s.~I. xv
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pel monarca en les darreres capitulacions, moltes d'aquestes famílies havien tingut l'esperança de recuperar les seves
propietats, expectatives que no van veure complertes.
Els resultats desfavorables de les guerres i la decadència
del país van contribuir també a enfortir les tendències autoritàries d'uns determinats sectors, que exigien més presència del podcr relal i tam bé la submissió de les poblaci011S a aquest poder, que consideraven l'únic capaç de
mantcnir l'ordre i aplicar just1cia. Així es podria interpretar
un poema escrit, en llengua castellana, per un català, que
l'adreça al primogènit de Catalunya, el futur Ferran 11. Al·
guns dels seus versos són ben significatius: «Con armas en

gl4-erra, en paç con las leyes,jSe quieren los reynos, Señor, con.w;¡var;j Mas gl4-ay de la tim·a do todos son reyes,j Do todos presumen regir e mandar!j Un Dios en el cielo, un Rey en la tiena,j SI; dwe por wdas las gentes temer,j Qlúen esta no teme
comete gran yerra,j Por cuanto do tan~a malicia se enciam,j
No pueden los reynos, SI;nyor,florescer,» Amb tot, aquesta tendència cap a l'autoritarisme no era compartida pel país de
manera uniforme.
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JOSEP MAIIIA SANS I TRAVÍ!

Miquel Delgado

1479

ABAT DF. SANTA MARIA DE POBLET

(Castella segle XV - Barcelona T478)

El22 de juliol de l'any 1476, dia de

sanl.~

Magdalena, foren extrel.s els següents diputats i oïdors:

Diputa/. ec/.I~~iustic;: Miquel Delgado,
Diputat

militm~

Mateu de

MOlll(.(jda

~b,jl

de Poblet

i de Montcada, senyor dc les baronies d'Ail.ona, Seròs i Mequinença

Diputat reial: francí Ramis, lÏutadà de Harc:elon;¡
Oïdor eclesiàstic:

M~r(.

Art"do, canonge d'U rgell

Oït1vr mititar~ Joan SaporLcll<J, donzell. domiciliat.;¡ Tarr,lgona
Oïdor reial: Joan Rossdl, doctor en decrel.s,

cilJtad~1

de Ueida

primer d'agost juraren els seus càrrecs a la
Arran de l'entronitzaci6 de Joan n, Miquel Delgado esdevingué una persona molt propera al rei i
casa que el monestir de Santes Creus tenia a
la reina. Ja com a abat de Poblet assistí, al cornen·
Cervera, on residia per all'lells dies el consistori,
çament de la seva prelatura, a les cerimònies de jua causa de la pesta a Barcelona, i on havia estat
traslladada també la celebració de la Cort Genera I
rament del nou monarca a Barcelona el dia 22 de
de Catalunya iniciada a la Ciutat Comtal i que pasnovembre de I458, i el 30 de juliol de I46I, al
Arrl1f'" d~ Migucl
.
.1 1 ·
" Car1es ue
.1
V·lana a la masà després a Lleida, Balaguer i, finalment, Cervera. Dclgado.
~urla Daur;¡".
J urarnent ue prnllogenJt
teixa ciutat. Ressalta, així mateix, la familiaritat
Oriünd probablement dels voltants de Santo u.l mon."tir d~ Poblcl
t'oro: II.ud.
Domingo de la Calzada, al Regne de Castella, Mi per1ional entre abat i monarca, a qui Delgado so·
vint elwiava la fruita m és hona que collia el moquel Delgado fou elegit abat de Poblet el 20 d'ocnestir, mentre Joan n no dubtava a demanar-li vi blanc i
tubre de 145R, quan era abat comendatari de Sant Salvador
de Breda, càrrec que li havia atorgat Alfons el Magnànim i bescuit del que elaboraven els monjos, a més de bon vi ranque mantingué encara algun temps en assumir la nova resci per a la taula dels infants. l:ruit de les bones relacions enponsabilitat. Arnb una formació in tel·lectuaI sòlida -era
tre tots dos foren els diversos privilegis que Joan n atorgà
mestre en teologia, i se li atribueix una vida del príncep
al cenobi ja al començament del seu regnat: així, el 22 de fe·
brer de I45<), confinnà tots els privilegis i franqueses a favor
de Viana, utilitzada el I706 pel pare Josep Queralt per a
redactar la seva obra sobre aquest mateix tema-, desde Poblet i dels seus vassall1i, entre els quals els llue posaven
el IIIonestir i els seus béns sota 1ialvaguarda reial, con<.:edits
tacà ben aviat en la seva <.:omunitat, de manera [lue per delegaci{¡ de l'abat passà a Nàpols, on exerci d'almoiner del
pel seu germà Alfons els anys 141Ó, 14T7 i I448. Un dels pri.
vilegis que més interessaren a Delgado per la incidència que
Magnànim. Aquest, con11ant en els dots diplomàtics de
Delgado, el designà diverses vegades ambaixador davanl
podia tenir en el futur de Poblet fou atorgat pel monarca el
els papes Nicolau V i Calixt TTT . Gaudi d' una espe<.:ial preI8 de setembre de I472 -quan l'exèrcit reial assetjava Bardilecci6 del monarca, que ja el 1452 manà a l'abat de Poblet
celona i Joan es trobava al monestir de Pedralbes- , pel qual
que Delgado celebrés missa de per vida a la capella dedicaes comprometia , per ell i pels seus successors, a no permeda a la Mare de Déu, sant Miquel Arcàngel i sant Jordi (lue
tre el govern del monestir a cap persona que no fos monjo
cistercenc.
s'havia de construir tocant a la porta del monestir. Designat
marmessor pel rei Alfons, l'acompanyà durant els seus darEl prestigi religi6s de Delgado fou reconegut tam bé per
la mateixa organització cistercen<.:a quan l'abat de C1teaux,
rers <lie1i <.:Om a confessor, fln1i a la mort del Magnànim al
Guillem d'Rdua, el nomenà vicari general dels monestirs de
junt del 1458.
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la Corona d'Aragó el 1460, càrrec que confirmaren els seus
successors I Umbert de Lona, el 1474, i Joan de Greio, el
1477. rins i tot la Santa Seu li encarregà comissions de caràcter eçlesiàstic d'especial importància, com ara la de Pau
11 el 1471 sobre la decisió de la conveniència o no de traslladar el convenl de franciscans de 'l'arragona a un altre lloc, o
l'encàrrec de Sixt TV el T474 perquè fes efectiva la concessió
del bisbal al nou bisbe de Sogorb, a qui el Capílol rebuljava.
Fruit de les seves gestions amb el monarca, el 1460 rebé
l'autoritzaciú per a traslladar a Poblet les restes de Martí I i
de la reina Violanl, segona muller de Joan l, diposllades nns
aquell moment a la catedral de Barcelona. Posteriorment, el
monestir es féu càrrec també de les de Joana Fnríquez, segona esposa de Joan TT (146R), i del príncep de Viaua (1472).
Com a abal de Poblel parlicipà en diverses corts calalanes. Assistí a la que se celebrà a Barcelona el l16o,
prorrogada després a Lleida; a la del 1461, a Barcelona; a la
de Cervera de 1467-68, presidida pel príncep i lloctinent
Ferran; a la de T.l eida de 1474-75, presidida pel rei
Joan 11 i la seva lloctinent, la infanta Joana, i a la de Barcelona del 1477, presidida per l'esmenlada infanla Joana, aleshores ja reina de Nàpols.
Tot i que Joan TT tenia molta confiança en l'abat, a qui sovint demanava parer en assurnptes de govern, l'actitud personal de Delgado duranl el con1licte que enfrontà el país i
les seves institucions am b el rei travessà diverses etapes, la
primera de les quals eS caracteritzà per la seva lleialtat a
la Generalitat. Arran de la detenció de Carles de Viana el 2
de desembre de T460, la Diputació del General i el municipi barceloní iniciaren les gestions per a aconseguir la lliberlat del primogènit i amb aquesla nnalllal consliluIren una
comissió que dirigís i controlés les diverses ambaixades que
es trameteren al monarca. Fn un primer moment, l'abat no
parllcipà. en aquesles instilucions -quan hi fou requerit
s'excusà dient que estava malalt-, però a parlir de l'inici del
1461 la seva presència hi fou constant: formà part de l'ambaixada de quaranla-dues persones adreçada a Joan 11 per a
sol·licitar l'alliberament del príncep i, també, d'una altra de
b·amesa a la reina amb la mateixa finalitat; fillalment, fou
un dels negociadors que oblingueren la llibertat de Carles el
25 de febrer de 1461.
En aquesta mateixa línia de lleialtat al país, Delgado participà d'una manera destacada davant la reina en les negociacions prèvies a la signalura de la concòrdia de Vilafranca
de 21 de juny de 1461. L'estiu d'aquest mateix any achlà com
a ambaixador de la Generalitat per demanar a Enric TV de
Castella -després d'una trobada amb Joan 11 perquè ratltlqués la concòrdia- la finalització de la b'uerra am b Navarra.
Al nnal d'oclubre d'aquell any, però, l'actitud de l'abat
canvià radicalmenli féu costal a la causa de la Monarquia, la
qual inicialment defensà, com a reialista infiltrat, davant les
instituçions del país amb la voluntat d'evitar la ruphlra entre les dues parts. Després que al mes de juny del 1462,

Nolki~ de la p,ep~1~ci6 dels sa,cò[~Bs del ,"i Marlí i la
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arr.:m de la presa de Balaguer, els monaTCll,les fossin decla rals enemics del Principal, la posició de Delgado al costat de
Joan lT ja no mostrà cap fissura en les seves actuacions. Envià a cada castell de la seva baronia un monjo lleial ala seva
persona perquè hi residís tot el temps que durés el conflicte
i féu vigilar que les forces del Principat no ocupessin Tàrrega. Finalment, després de reiterades reclarrlacions per part
del monarca perquè l'anés a lrobar per laI d'aconsellar-lo, la
mitjanit del 30 de juny de 1462 Delgado abandonà el seu
monestir, havent designat prèviament un vicari, per posarse al servei personal de Joan 11. La comunitat, tot i les pressions reials i la pèrdua d'algunes possessions destacades,
com ara Verdú, es mantingué lleial a la causa de la Genera litat, i duranl els primers anys del conflicle civil Poblel esdevingué un dels baluards més ferms de la Diputació a la
comarca. La lleialtat de Delgado f(¡u Tecompensada ben aviat
pel rei, el qualli assignà. una quantitat important de diners
de les rendes que el monestir tenia a Quart i Aldaia, que al
mes de novembre del T462 Joan TT havia segrestat amb el
pretext de la rebel·lia dels monjos pobletans.

Tomba de Joana t:uriqul"'7., monestir de l'u1Jlt!l
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A mitjan j ullol del r1,64, havent recuperat el mon;¡rca diversos llocs de l'entorn de Poblel i, especialmenl, Ueida, l'abat es reconcilià amb la seva comunital; el monestir relornà
a la fidelital de Joan lI. i aquest ordenà que fossin restitulls
tots els drets que havia manal segrestar. La importància de
Poblet i del seu abat, tant des del punt de visla estratègic
com militar, al llarg dels vuit anys que encara durà la guerra
és palesa pels intents d' ocupaci{¡ per part de l'exèrcit del
Principat, d'una banda, i per la tramesa gairebé constant de
reforços reialistes a l'ab:1.dia per garantir-ne la defensa, de
l'altra. Durant tol aquest temps , els murs del monestir acolliren gent dels dominis pobletans i també hi havia Ulla
guarnició militar comanada per Joan Delgado, germà de l'abat; més endavant, fins i tol s'hi instal·là una companyia a
les ordres d 'IIug, d'Urríes. Els monjos no foren aliens a
possibles actuacions militars, ja que alguns assumiren la
responsabilitat de defensa de la torre principal del cenobi.
'l'anrnateix, per laI d'assegurar la fortificació del complex
monàslic, Delgado féu venir homes dels seus territoris aler
obres a I fossal de la muralla . .tIlles accions mililars , Poblet
no dubtà fins i tot a assetjar llocs d'altres monestirs, com
els Omens de na Gaia, perlanyellÍ a Vallbona, que, havenlse rebel·lat, Capill.llà al mes de maig del 1467 davant les forces pohletanes dirigides personalment per l'abal, i a trametre blal i queviures el 1469 per aprovisionar els reialisles de
Girona.
Joan li recompensà amb privilegis a favor del monestir
de Poblet la lleia Itat i col·laboraciÓ del seu abat. CoHaboració
que Delgado mantenia amb l'infant Ferran quan el seu pare
es trobava fora del pais.

És probable que el prestigi personal de bon polític i la seva relaciú amb la Monanplia li valguessin, en part, l'elecci6
com a diputat eclesiàstic de la Generalilal el 1476. l 'actuació
de Miquel Delgada al capdavant de la insLÏlució es caracleritzà per la bona gestió dels alers administraLÏus i econòmics de la Dipulaci{¡, en la qual esmerçà moltes m és hores que en el govern de la seva pròpia comunitat. Amb lOl,
tamhé es preocupà de reformar i millorar el monestir. F.n
aquesl sentit féu aixecar la capella de la granja de Riudabella
i inicià la construcció de l'alri de la porta Daurada - que
acabà, però, l'abal Payo Coello-, corn també les obres del
sobreclaustre, a l'angle sud·oest del qual feu hastir una capelleta, avui desapareguda. La seva preocupaci{¡ per l'administració del cenohi el pOrlà a nomenar, l'any 1460, una
comissió de monjos perquè elaborés un informe sobre l'estructura econòmica de la comunitat, constituïda en aquell
moment per 12.2 religiosos, a més d'una vinlena de treballadors que de manera fixa ajudaven els monjos en les diverses
tasques monacals. Des del punt de vista palrimonial , Delgado fenl l'abat que al segle XV dedicà més recursos a l'ampliaci{¡ del moneslir, ja que el 1459 comprà als paers de Balaguer els molins del Cap del Pont, el 1465 adquirí Filella i
Falcons a Pere i Gabriel rlorensa, i el l472 comprà a Joan de
Vilafi·anca i als cònsols de Monlblanc diversos drets al caslell i terme de Prenafeta que arrodonien la propielal de Poblet. que des del l4.14 hi lenia ja la jurisdicció. Aquestes tres
operacions costaren a les finances monàstiques el desemborsament d'uns 120 000 sous.
Finalitzal ja el c:onflicle enh·e Joan II i les institucions
calalanes, el 8 de desembre de 1473 l'ahat presenlà la seva
dimissió, <lue reiterà el 29 de desembre de 14.75, sense que
fos acceplada pel seu consell.
El 3 de novemhre de 1476, estant encara el consistori a
Cervera , Delgado assistí - juntament amb els altres diputats i diversos nobles i ciutadans- als desposoris de Joana
d'Aragó , nlla del monarca i lloctinent general, amh Ferran 1
de Nàpols . A l'esLÏu de l'any següent participà en les celehracions que s'organitzaren a Barcelona amb motiu de la
partida de la reina, i estigu é present, el 20 de setemhre, en
l'acle durant el qual Joan TT coBocà la primera pedra al nou
moll de la ciutat.
L'abat Delgado morí a 13arcelon¡¡ el 26 de novembre de
1478, ahans d'acabar el temps de la seva diputació. Fou inhumal al pliorat de Natzaret que el monestir de Poblellenia
ell aquesla ciutat.
El nou dipulat eclesiàstic fou Pere Joan Llobera, que era
sagrislà de Sant Joan de les Ahadesses . El suhstitut de Miquel Delgado lou elegit el 15 de desemhre de 1478 i prengué
possessió del càrrec l' I! de gener de 1479.
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Berenguer de Sos

1479

CANONGE T [)FGÀ DI! HAI{CI!I.QNA I AI{QlJ EBISBE DE SÀSSUR

(Barcelona? ? - ? U 150:,!,)

El 22 dc juliol dc l'any 117 9, di:! d~ sanl.a Magdal~na, foren extrets els següents diputats i oïdors;

Diputat c:(;biclstil;;

Rt~rçngucr

de Sos, canong~ i

Diputat militar; Martí Joan

Mt~Gi,

d~gà d~

Barcelona

Glv,ll!t-r

Diputat nial; Joan Boteller, ciutad:1 dc Torto~,l
Oi:dor eclesiàstic: Martí Pere Ponç , canonge i bl'Iletlciat del bi sb,lt dt, Vic
Oi:dor

milital~

Joan d'Alta-riba, cavaller de la vila dc Cervera

Ordor reial: Bernat Castelló, hurgès de Perpinyà

ls orígens de Berenguer de Sos, nascut probahonrats de Barcelon a fixada per Ferran II el 31 d'ablement a Barcelona, no són prou clars en el
gost de 1510 hi havia un Miquel de Sos, qu e havia
terreny biogràfic, però sembla que procedia d' una
estat elegit conseller de la ciutat el 30 de novemfamília beneslanl calalana, dedicada al comerç i albre ue 1496.
guns membres de la qual participaren activament
Pel que ià a llerenguer de Sos, la seva projecció
politicore1igiosa culminà quan fou nomenat per a
en la política uel període ocupanl càrrecs importants prop de la Monarquia. Ili ha constància de
ocupar els òrrecs ue canonge i degà de la seu de
l'acLlvilal comercial d'alguns familiars; per exemBarcelona i el u'arquebisbe de Sàsser. El seu preple, el 7 de setembre de 142R, un mercauer anoen aquest arquebisbat havia estat Joan de
decessor
Cillt;.¡c!;ms;.¡ 1<1 tirwstr;l,
menat Jaum e de Sos feu una assegurança lnarí- 'J'",I'l,j,'S",,¡. jordi,s.ÀV Sos, potser oncle de Berenguer, nomenat el I9 de
J:¡,Tt;: R.M .
tima de 15 lliures de bOLÓ de corall que valien 40
gener ue 147R, que també havia exercil un altre càrlliu res, Quant a ls càrrecs polítics, hi ha notícies de
rec eclesiàstic, el de degà de la catedral barcelonina. Berenguer de Sos fou elegit per ala r:nitra arquebisbal el
la presència el'alguns Sos en diverses corts, En aquest sentit,
es poden esmentar unes sessions de cmt del :.!. I ue juny
J 9 ue gener de I4gr. Posleriorment, la càtedra episcopal de
de I4T3, en què es conceuí un uonatiu ue !I~2 500 lliures,
Sàsser rou ocupada, en data incerta, però probablement en100 000 ue les quals es destinarien a la lluïció del patritre octubre i novembre del 1502, pel bisbe coadjulor, Franmoni reial, en part malmès per les necessitats financeres de cesc Pellicer (HI. 1509).
la Corona, A tal fi es nomenà una comissió formaua pels
Durant la seva activital pública, Berenguer de Sos, com a
oficials reials, Francesc Basset, l'auat ue Monlserral, llerenmembre d' una família amb celt prestigi i imp1icaua en els
afers polítics, assistí a la Cort ue Barcelona de I454-58, que
guer u' Hostalrich, llonanal Pere i Ueonard de Sos, mestre
de la seca barcelonina, que bé podria ser un familiar ue Befou el preludi de la guerra civiL Hi allà en qualitat de reprerenguer de Sos. L'actuació de lleonard de Sos com a oficial
sentant del bisbe de Lleiua, la qual cosa fa pensar que per
reial duranl els primers anys del segle XV fou molt activa.
aquelles dales pOlser ja era canonge de la seu barcelonina .
En tant que mestre racional, entre altres a1Crs s'encarregà
Segons Santiago Sobrequés, Berenguer ue Sos era aH a la llide f~r d~ctius els pagamenls dels deutes contrets amb les
ga i contrari a la Monarquia. L'any I456, en aquesta mateixa
pensions censals als creditors, entre els quals hi havia memCort, es uiscutí sobre l'elecció de les persones que s'encarrebres de la noblesa del Casa 1 de Barcelona, corn Elionor u' Agarien de proveir els greuges pel Braç Eclesiàstic. Aquest esragó o de Xèrica, vídua ue Guillem de Monllaur, cavaller del
tament no arribà a cap acord i es uiviuí en dos bàndols enfrontats . El sector favorable a la Monarquia era format per
Regne ue França. Finalmenl, en la malrícula dels ciutadans
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l'abat de Sant Cugat, l'ah;Jt de Sant lleneL ue Bages, l'abat
u'Àger i d'Amer i el prior ue Catalunya, Gilabert de Loscós,
a més uels canonges Comes, Ribes i Joan Sorts, que actuaren com a procurauors, respectivament, uels prelats de Girona, Tarragona i Lleida, així com els procurauors dels abats
ue Roses, Sant Pere de Galligants, SanL t'eliu ue Guíxols,
SanLa Cecília, la Real, PobleL i Santes Creus. El bàndol contrari, vinculat a la Biga, era representat pels ahats de Ripoll,
de Sant Martí del Canigó i de Montserrat i els canonges Joan
Torres, síndic del capítol de Vic, Joan Saplana, en representació uel bisbe de 'l'ortosa, Lluís Silvent, que representava el
bisbe de Vic, i Berenguer de Sos, en nom del bisbe de Lleiua.
Com que no s'arriM a cap acord, 11nahnel11: es nomenà una
comissió que actués u'àrbitre per discutir sohre l'assumpte.
Malgrat que en aquesLa fase Berenguer de Sos fem proposat
per al càrrec, hi renuncià, i els elegits foren l'abat de Sant
Martí del Canigó, Peregrí Mir i Nicolau Pujades.
Tres anys després, el 14 ue març de 1459, el nou monarca de la Corona d'Aragó, Joan 11, disposat a preparar el fuhlr
uel seu segon 11U, l'infant Ferran, nomenà ((mossen Sos»
(es tendeix a pensar que es podria tractar de Berenguer de
Sos) almoiner de la casa i cort del príncep rerran. A partir
d'aquest moment es pot observar una certa vinculació entre

El rei Ferran 11
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el canonge Berenguer de Sos i la dinastia Trastàmara, especialment amh Joan II i el príncep Ferran, la qual cosa fa
pensar que Sos havia abandonat la defensa de la facció de la
Biga i s'havia apropat a la Corona.
Berenguer de Sos també participà en la Cort de J46o-6T
en representació del bisbe de Lleida. En el transcurs u'aquesta Cort, les relacions de Joan 11 amb els estaments catalans es deterioraren Ens a l'enfrontament a causa uels drets
discutits de Carles de Viana, el primogènit d'Aragó, que estava barallat amb el seu pare per la qüesti6 de l'herència del
H.egne ue Navarra.
La vinculació ue Berenguer de Sos amb els Trastàmara
explica que fos promogut, seguramenL després de la guerra
civil, a la dignitat de degà uel Capítol de canonges de la seu
de Barcelona, i que, com a sÍnuic o procurador de l'esmentat Capítol, abans de ser nomenat diputat, assistís a les sessions de la Cort ue Perpinyà-Barcelona ue 1473-79. En
aquesta Cmt, hi tingué un paper uestacat quan, per exemple,
el 27 de novembre ue T477 fou elegll per a formar part d'una comissió de nou síndics uels h'es estamenLs, encarregada
d'estuuiar les mesures de reureçament del General, en les
quals el tema uels censals nous era primordial.
D'a 1tra banda, la confIança que en aq ueUs rnoments ja li
mostraven els Trastàmara explica que el príncep Ferran (el
futur Ferran TT) -rei consort ue Castella pel seu matrimoni
amb Isabel-, mentre era a la seva residència de Medina del
Campo, el 4 de juny ue J477 nomenés llerenb'1ler de Sos
membre uel seu consell. A la vegaua, la fidelitat mostraua
per Berenguer de Sos a Joan TT dUl'antla guerra civil, i a la
Monarquia en general, li lóu també recompensada tluan
anys més taru fou designat arquebishe de Sàsser (Sardenya) ,
càrrec que li devia rep01tar àmplies renues, sense per això
ueixar el Capítol de Barcelona.
Berenguer de Sos participà encara en la Cort de 14Xo-81,
celebrada mentre era diputat eclesiàstic de la Generalitat.
No hi ha constància ue cap més actuaci6 seva en corts posteriors, cosa que fa creure que s'instal·là a la seva residència
habitual a Sardenya arran del nomenament com a arquebisbe ue la seu turritana (Turres fou la seu metropolitana
abans que filS transferida al castdlum de Sàsser), el 14gL Es
possible que {ós enterrat a l'església episcopal de Sàsser,
tota vegada que no figura en la nòmina de les làpides sepulcrals ue la catedral de llarcelof1a esta b1erta pel canonge i historiador Josep Mas.
Amb tot, alguns historiadors sards del segle XVIII afirmen tple Berenguer dc Sos no marxà mai de Catalunya,
probablemcnt per no abandonar el càrrec canonical barcelonÍ. El celt és que, pel que sembla, el nou artJuehisbe se
serví d'un tal mossèn Armengol per a resoldre els afers personals, i del canonge Francesco Mannu, futur bisbe d'Empúries (Sardenya), per als assumptes de govern. Gràcies a
testimonis escrits se sap que, pel juliol del 1481, el papa Tnnocenci VII Tel dispensà per sempre, sa lvat de casos excepcio-

naIs, de la visita ad /iminu Apostolomm per raó d'edat. Amb
tot, el I490 el pontífex li encarregà de resoldre un ca~ de
jurisdicció eclesiàstica que afectava la parròquia de Santa
Maria de l'Alguer, que formava part de la die'>cesi de Sàsser.
El virrei de Sardenya havia ordenat als sacerdots la celebració comunitària quotidiana del servei diví. la missa, pere'>
a(l'lells s'hi havien negat per falta de diners. Llavors, el virrei
manà que, dels ingressos de què disposava el rector Saupidio Serra , es desviés una part per a les necessitats dels sacerdots. El rector protestà a la Seu Apostòlica, i llavors Innocenci VIII encarregà a Berenguer que restablís la situació
precedent, ja que el virrei no tenia competències en qüestions ec1esiàstiq ues: «Viceregi hoc facen; non licuisst, neque li-

cuisst tanq¡,¡,am in alienam mes,w;m fulcem immittere, cum nOn
spectet ad laicos df; eccbiuticis rebus et personis disponere.» Pel
que fa a l'absentisme de llerenguer de Sos en determinades
actuacions professionals a l'illa , cal esmentar, també, la notícia procedent de les ordinacions sacerdotals i a Itres tasques competents als bisbes de les diòcesis sardes en la qual
es notifica que, entre els anys 1481 i 1502, tots els actes se
celebraren sempre per delegació. En un certificat del 9 de
juny de 1509 que iCia referència a l'any T498 es diu: ((Berenguer de Sos, arquebisbe de Turres del Regne de Sardenya, el 14 d'och¡bre de 149R, amb llicència del bisbe local
Pere, conferí la tonsura a un nadiu de Sàsser, des de Barcelona.» D'altra banda, sembla que el nomenament fet per
Alexandre VT del coadjutor Francesco Pellicer, en un breu
del 29 de novembre de I499 . es comunicà a Berenguer de
Sos a la Ciutat Comtal. A paltir d'aquesta data, Pelllcer firmà les actes públiques, com a « ~kctus Sassarwsis et coudiu-

tor et generalis udministrator turritanwsis et sassunnsis telesie
pro Revaendo Domino Bermgario Archit;piscopo tunituno»,
amb la qual cosa ostentà amplíssims poders i gran autono·
mia en el seu exercici. Pellicer celebrà sínodes i operà sense
límits ni reserves fins el seu nomenament com a arquehisbe de Sàsser, ocorregut entre el mes de febrer i el mes d'octubre o novembre del 1502, moment en què Sos, amb reserva de pensió, cedí l'arxidiòcesi , és a dir, renuncià eltÍlol
efecllu d'<.trquebisbe.
Els darrers anys de Berenguer de Sos resten de moment
sense notícies; no hi ha presència seva en les actes sinodals
sardes, i tampoc no apareix achlant al costat del seu protec·
tor Ferran 11.
LA CORT DH HAI{CElONA
DE 1480-1481

El darrer acte pú blic en què hi ha constància de la presència
de Berenguer de Sos fou la Cort de Barcelona de T480-81,
on es resolgueren moltes de les qüestions pendents després
de la guerra civil: el règim pactista, la funció de la Generalitat i la restitució de béns. Pel (!ue fa a aquest darrer tema ,
l'èxit de la reunió fou resultat de la seva adequació a Ja reali-
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tat, és a dir, s'acceptà que durant el conflicte bèl-llc hi havia
hagut dos bàndols oposats, i que finalment s'havia arribat a
un acord entre totes dues parts per tal de beneficiar a tothom de forma e(luitativa. Així, es votà un crèdit de TOO 000
lliures que es donaren al monarca perquè pogués indemnitzar tots aquells qui, en tant que partidaris de Joan 11, havien rebut gratificacions -corn ara béns immobles, castells,
jurisdiccions, etc.- que ara havien de retornar. Quant al cobrament de les rendes dels censals, s'establí l'obligatorietat
per a tothom de fer efectiu pagament de les pensions durant
el termini de quinze anys (ilns el 1496) amb unes tarifes
que afavoririen els sectors que sempre s'havien mostrat addictes a la Corona .
Fn aquesta cort, Berenguer de Sos form~ part de les quaranta-cinc persones elegides per a tractar sobre les diverses
matèries de redreç del Principat: justícia, comerç, moneda i
la qüestió del General. S'acceptà, després de grans discussions entre els diversos estaments, que tot això seria estudiat per una comissió de persones elegides, tal com es con-
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firmà en l'acte de cort de 2() de febrer de 14g1, on t<lmbé
s'especificava el procediment a seguir. Respecte al nomhre
de membres, f(lU l'estament mllllar el que, per mitjà de l'infant Enric, proposà tlue la comissió esLlgués f(¡rmada per
tplinze persones de cada est<lment, amb un total de quaranta-cinc, la qual cosa fou assumida tamhé pels estaments
reial i eclesiàsLlc. Sobre la qüestió de quilcs havia d'elegir,
l'acte de cort establia que això seria competència dels estaments, Per l'estament ~c1esiàstic s'elegiren cinc bisbes (els
de Tarragona, Urgell, Vic, Amposta i l'arquebisbe de Sàsser,
llerenf,'ller de Sos, com procurador o r~presentant del cardenal de Lleida), cinc abats (de H.ipoll, Pohlet, Sant Cugat,
Sant Pere de Galligants i Banyoles) i cinc síndics de capítols
(de T<lrragona, Barcelona, Girona, T.leida i la Seu d'Urgell).
Per l'estament militar foren elegits cinc nobles (l'infant Enric, el com te de Cardona, Guillem de Cervelló, Ramon de

Centelles i Pere de Rocabertí), els cav<lllers Pere de Torroella, Bernat Saportell a , Bernat Margarit, Joan Bernat Terré i
Pere rerrer, i llnalrnent ~ls donzells Damià de Tar<ldell, RaIncm Berenguer de Loras, Lluís Oliver, Damià Descallar i
!-<'rancesc Joan de Santa Coloma. Quant a l'estament relal, es
nomenaren quinze persones que s'agrup<lren en cinc ternes , al capdavant de cadascuna de les quals hi havia un síndic de Barc~lona; la resta dels rnemhr~s nomenats representaven les ciutats i viles del Principat.
L'<lcte de cort també establí clue, amb relació als acords
presos, aquests podien ser aprovats per majoria, i a la vegada reglamentà el lloc i el moment on es reuniria la comissió,
En el primer cas s'escollí l<l Casa de la Diputació del General, i es decidí que les reunions es podrien celebrar qualse.
vol dia, excepte diumenge i [estius. Els membres de la comissió podrien ser suhstihüts, en cas de defunció, malaltia
o absència, per qualsevol <lltre membre de l'estament. Finalment, quant a les relacions amb la resta de la cort, es prev~ié que no es bria cap acte de cort sense la presència d~ les
quarant<l-cinc persones,
La comissió es reuní per primera veg<lda el 27 de febrer
de 1481, a la Casa de l<l Diputació, amb la presència dels
tract<ldors del rei: el canceller M<lrgarit, el vicecanceller Joan
Pagès, Alfons de la Cavalleria i JO<ln Sarriera, Amb tot, la
gravetat dels múltiples con1lictes als quals s'hagué d'enfrontar el Rel Catòlic des d~l T481 demorà la reorganitz<lció
a fons de les corporacions catalan~s . T.'amenaça turca sobre
els regnes de Nàpols i Sicília, per exemple, ohligà el monarca <l abandonar momentàniam~nt els objectius que havien
motivat la Cort de 1480-81, i a marxar C(lP a altres regnes
de la Corona per <l aconseguir els subsidis necessaris per a
resoldre al nou problema.
Url altre dels acords lonamentals d'aquesta Cort fou 1'01provaci{¡ del capítol Poc valria -anomenat després consWuci6
de l'ObserlJan~:a-, s~gons el qual el rei es comprometia a respectar les Constitucions de Cat<llunya, El capítol també encaro
regava a la Diput.ació del General que vetllés p~rquè tant el rei
com els seus olicials respectessin les Consti tucions, així com
els usos i coshnns de la 'l'erra i li donav(I potestat per a revocar
qualsevol ordre anticonstitucional. El Poc va/ria fou un dels pil(lrs del pactisme català, i estigué vigent fins el 1714.
Amb la Cort de 1480-g1 el lTlon (lrca tancà el cicle de l'è·
poca de torh(lcions internes, però cali<l prendre noves mesures per tal de fer efectiu el redrec; del Principat, partint de
la plataforma bàsica dels acords del 1481, assolits arn]¡ tantes dificultats.
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El primcr dia d'agos l de 14)\2 juraren els càrrecs els següents diputats i oïdors:

Diputat i~di~siàsti¡; ;
Diputat

Pt~rç dt~

milital~

C;lrdolla, bi sbe d 'Urgell

GuHlt'm Ramon de Bellera

Diputat reial: Joan Blanca , burgès de

Perpiny~l

Oïdor eclesiàstic: Antoni Monterda , beneficiat en el bisbat cie Barcelona
Oïdor m.ili.tar: Joan Valentí Boscà, cavaller
Oïdor

en~

de Cardona

n~ ial:

Ramon Marc¡uel, cil.ltadà de Barcelona

un m embre destacat del

frança i després virrei de Sicília, del I477 al
'479·
Pere de Cardona intervingué activament en
hlesa catalana. HI seu parc, Joan l{amon folc III,
assumptes del seu bisbat, disposant, per exemple, la reducció de canonges i dignilals a un
reuní el patrimoni dels comtats de Cardona (per
nombre de dos, Amb tot, sembla que residí havia p<lterna) i de Prades (per via materna) i s'abitualment a Barcelona a causa dels seus negomullerà arn h una filla de Jaume , comle d' Urgel!.
Contemporàniamenl, la política de suport a la
cis, L'any T479 fou nomenat canceller, i el trien Pi.1¡';~~ ,j~ r~Ult:Il'ri.1
uua
1111n;;'l'tllTj./ cI!"1 sf-'glf-' xv
ni 14g2-g.s, escollit dipulal del General.
monarquia Trastàmara propugnada per Jaume
1'1.>1H : 12CSA
Durant el seu mandat al capdavant de la Dide Cin'dona i de Gandia, hisbe d'Urgell i oncle de
putació, el seu pare, el seu germà - com a vesJoan Ramon Folc lll, arroclonlla forlLUla iàmicomte de Vilarnur- i ell mateix -com a bisbe d' Urgellliar, Joan Ramon Folc ITT fou valedor de l'infant Ferran corn
participaren en l'ocupació del cOllltat de Pallars per ordre
a primogènit, i durant la guerra civil calalana aCluà de capiLà general dels exèrcits reials. El germà de Pere, el fuhJr reial (T484)' RI comtat el detenia Hug Roger lll, cos i seu,
Joan Ram<)l1 Folc TV, patí durant aCluest conflicte el setge de paladí de la cauSa del General duranl la guerra civil i etern
rival. Tot plegat feia que els consellers de Barcelona percela Força gironina juntament amb la reina i l'iniànl 1<'erran,
bessin l'afer com una guerra privada. T,'ocupaci{¡ filU ràpida
que, agraïls, l'investiren conestable d'Aragó i arranjaren el
i només tingué un hreu lapse per a reprimir l'anomenada
seu malrimoni amb Aldonça Rodríguez, germanastra de la
segona guerra dels Remences, encapçalada per Pere Joan
reina.
Pere de Cardona, com a baslard, [ou dedical a la carrera
Sala. Els remences foren vençuts definitivament a 1<1 vila de
T.leTOna, el 2R de març de 14 g .s, i el seu cabdillloll execulal
eclesiàslica i ingressà en l'orde benedictí, en el qual exercí
els càrrecs d'abat de la Portella, Santa Maria de Lavaix i Sant públicamenl a llarcelona,
Igual de conflictives foren les relacions del General amb d
Benet de Bages i de prior de Gualter. L'any I472, finida la
guerra, la mort del seu oncle Jaume de Cardona el situà Consell de Cenl. Un eminenl jurista, Jaume Destorrent, inicb una sèrie de gravíssimes acusacions contra els diputat::; i
com a bishe d'Urgell i ahat de Solsona.
Mentrestant, d seu germà Joan l{amon Folc fou esco11lt la institució que representaven. De moment, peró, el rei no
modificà el sistema d'elecci{¡ ni hi intervingué directamenl, i
dipulal del General per al trienni I473-7G i fou la gran fies limità a enviar Lln advocal fiscal amb l'ordre d'eshldiar i
gura de la COlt de I4,73-79, més que no pas el seu pare, allunyat de Cat<llunya, que tim ambaixador davant Lluis Xl de canalitzar, secretament, els abusos i desordres dels diputats.
f(lU

P llinalge dels Cardona, que al llarg dels anys
que li tocà viure se situà al capdavant de la no-
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L'any 14R6 mort Joan .Ramon Folc TTI de Cardona, i el
germà de Pere, Joan Ramon [olc 1V, n'heretà els títols, als
qu¡¡ls sumà el comlat ue Pall¡¡rs el 1491. Poc uesprés fou elevat a marquès de Pallars i primer duc de Cardona, uignitats
reservades fins aleshores a la Iamília reial.
L'any 1497 Pere de Cardona participà ¡¡ctivamenl en la
uefensa de la fronlera ue la seva diòcesi contra els francesos,
però segurament continuava resiuint a Barcelona. El 1499
féu millores en la seva residència barcelonina del carrer
Ample, tlue, juntamenl amb la residència estival ue la Rambla, esdevingué un dels palaus més luxosos de la ciulal i UTI
uels seus centres culturals. Pere de Cardona hi celebrava
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grans fes les que palesaven el seu gust refinat i hi allotjà totes les grans perso1léllitats que passaren per la Ciutat Comtal: Francesc 1 de França i la seva germana, l¡¡ duquessa
d'Alençon (r525), el cardenal Salviatis (1526) , Mercurino!\rborio de Gattinara, gran canceller ue l'emperador (1527), i el
mateix emperauor Carles V (I529). A més, d'acord amb la
seva fama de gran eShluiant, posseïa una biblioteca (a cura
de l'erasmista Vicenç Navarra) i mostrà gran inleres per
promoure la cultura euitant llibres i protegint altistes, En
aquest sentit, es pot des laCar l'edició de l'anomenat Missal
d'Urgell, publicat a Venècia el 1509, o de l'Ordinarium su-

crumentorum secundum ritum et consuetudinem Sanctae Metropa/is F.¡;c!esiae Tarraconensis, del 1530, i, en el segon cas ,
l'edició que li dedicaren dels Usutges (1505) o del llibre d'epigrames de Maltí Tvarra (1512).
Deixà la dignitat ue hisbe d'Urgell quan el 23 de maig de
I5IS prengué possessió de l'arquebisbat de Tarragona, la primera jerarquia eclesiàstica del país. Aleshores la seva influència augmentà i 10u compartida pel seu nebot, F.nric de
Cardona i Enríquez, bisbe de Barcelona (15°5-12) i anluebisbe de Mont-real, a Sicília, des del 1512, si bé no es lrasllauà a Ttà lia fins el 1522.
Bl I5J 5, Catalunya vivia en un clima d'inseguretat provocat per la paItida delllocLlnent Alfons d'Aragó (nIl il·legítim
del rei l-'enan lI), per la pesta declaraua a Barcelona -que
provocà una fugida massiva de la classe política- i per la
por d'un atac francès, La Cort inaugurada inoporlunament a
Lleida el 22 de setemhre reflectí el control reial, refermal pel
fel que l'ahsència de l'arquebishe de Tarragona, cap 1léI1ural
del Bra~ Bclesiàstic, permeté que fós presidida per Alfons
u'Aragó,
La situació emplLjorà amh la mort de ferran TT, al gener
del 1516. La reina Joana eslava incap¡¡citada per al govern i el
seu fill i hereu, Carles, era lluny i no tenia una persona de
confiança a Calalunya que fes respeclar la seva voluntal. La
noblesa va aprofitar-ho per a millorar les seves posicions. El
cop més sonat fcm el matrimoni de la puhilla del duc de Cardona amb l'hereu de l'inf;mt F.nric (que aplegà els dos patrimonis més imp01tants de la Corona d'Aragó), sense demanar el preceptiu permís reial. Altres nobles, però, van
recórrer a les armes i s'estengué un clima de violència, que
el governador Pere de CaruoTlél i Enríquez (nebot de l'arquebisbe) Ilo podia controlar. Per als diputats del General
les lluites, assalts i bàndols comporlaven una minva en els
ingressos dels drets, prou malmesos ja per la conjuntura
econòmica general. A més, els haus, mal endèmic de la Diputació, van ser més uifícils de castigar i les queixes contra
l'administració van sovinlejar. D'altra banda, l'absència uel
monarca i del lloctinent impedia el funcionamenl de la
Reial Audiència, finalment, la pirateria barharesca i turca
augmentava i, el que era més greu, no hi havia capacitat de
reacció: el 1517, tres fustes es passejaren impunement pel
litoral calalà.
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T.'única solució era l'arribada de Carles, que el l5 ue fehrer entrà a Barcelona i convocà corts immediatament. Durant la seva estada, els barcelonins foren espectadors dels
funerals de l'emperador Maximilià, ue la reunió del Capítol
del Toisó d'Or i de l'elecció imperial. Arran u'aquests fets,
Carles necessitava marxar de la ciutat a qualsevol preu, peri'>
els catalans tenien massa assumptes per n~soldre per a conformar-se am b una cort de tràmit. i!ls parlamentaris feren
un treball exhaustiu per a enllestir tots els temes pendents
al país i això evità segurament uns moviments tan amplis
com les Germanies valenciana i mallorquina.
En partir, el monarca nomenà un lloctinent de tots els
regnes ue la Corona d'Aragó: el comte de Melito, Dlcgo
IIurtado de Mendoza y Lemos. Aquest, però, absorbit pel
confli cte agermanat valencià, mai no va posar els peus a Catalunya, ue manera que, davant les insistents peticions dels
catalans, Carles nomenà lloctinent l'arquehishe de Tarragona, Pere de Cardona. El seu nomenament presenta la singularitat que fou provisional i no trienna I com era costum.
D'altra banda, les actuacions del comte ue Melito fan pensar
que el lloctinent era ell i que l'arquebisbe només era Ull uelegat seu. Fos com fos, Pere de Cardona actuà com a únic
responsable durant els uos anys del seu govern, que començà quan entrà a Barcelona el 10 u'ahril de r5 2.T. Com

J fi

que el càrrec de lloctinent no era compatible amb el de t;an celler, renuncià aquest últim e127 de juliol de 1521 en favor
de l'ahat Joan Mai. FI mateix càrrec passà, el 14 de juliol de
1523, a Joan de Cardona, un altre nehot que també era coadjutO[ seu a l'arquebisbat de Tarragona.
T.a seva política fou inspirada pel que era: un senyor feudal. Així doncs, fuu tolerant amh els ahusos senyorials (sohretot amb el seu nebot el duc de Cardona) i reprimí amb
mà uura el hanuolerisme i els avalots urbans (a Girona, Tortosa i Ulldecona, que se sàpiga). S'ha ue tellir molt en compte que pertanyia a la principal famflla del país, la qual no
pouia acceptar que no es respectés un dels seus membres,
i menys encara si actuava en nom del rei. Aquest entorn li
permeté signar trev<::s a l'interior (canalitzant-se la combativitat dels nobles cap a l'exèrcit reial de València) i encausar
els oficials reials acusats de delictes, de manera que Catalunya gaudí d'una relativa pau que contrastava amh les revoltes d~ Castella, València i Mallorca.
Un problema més greu era la uefensa ue la frontera francesa, per a la qual es necessitaven recurflOs. El lloctillent
provà de convocar corts, però la negativa de les institucions
catalanes les conveltí en una reunió de braços. A l'octubre
del 1521 es produí la tan temuua invasió i Pere de Cardona
convocà el sometent general. La seva intervenció, però, 110
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va ser necessària perquè Puigcenlà
resistí i el contraatac demosLrà que
França tenia les mateixes mancances defensives. Aquesta situació es
pal·llà fenL que la guarnició dels
comtats de Rosselló i Cerdanya cobrés de la Tresoreria General i no
de la Procura dels Comtats. La solució no era tan fàcil a la costa, on
l'atac pirata de l'estiu del 1521 a Àmposta, amb un balanç de 150 presoners, posà dràsticament en relleu
les mancances.
L'actuació de Pere de Cardcllla
com a 1l0cLlnenL rdal degué tenir el
suport del seu nebot Uuís de Cardona i Enríquez, abat de Solsona i diputat del General el L!ienni 1521-23.
En general, el balanç de la lloctinència fou positiu per al país. S'havia muraL el poder a la família Cardona, que governà utilitzant la seva
preeminència sobre el conjunt dels
barons, per damunt de l'ús dels ofl·
cials i les aLribucions del rei. Pere
de Cardona, però, es prengué massa llibertats i havia utilit:lat el càrrec en benefici de la seva família. T.a gota que féu
vessar la paciència imperial fou probablement l'entrada de
gent de l'arquebisbe a Frallça, trencant treves establertes i
sense el precepLlu permis. Això era una prova de la debilitat
de la Corona, de manera que, passaL el període criLic, MerÇ1uino de Gattinara inicià una inflexió de la situació amb el
nomenament d'Antoni o de Zúfliga, prior de Castella de l'orde de SanL Joan, com a nou lloctinent. El 26 d'agost de 1P:~
Zúñiga entrà a Barcelona. El canvi de 1l0cLinenL Lambé anà
lligat a la política general de Gattinara, que volia augmentar
el control de la burocràcia de la Corona d'Aragó i unificar-la
tant com fos possible, per a conveltir-la en una eina de conLrol de la pol1tica italiana (no s'ha d'ohlidar que el 1522 havia estat escollit papa Adrià d'UtrechL, bisbe de 'l'orLosa i governador general de tots els regnes de Castella). En aquest
sentit, la nOva lloctinència suposà un ellfrontament de la
Monarquia amb el General (per la seva suposada passivitat
defensiva) i la progressiva militarització de la políLica rdal a
Catalunya.
També cal destacar el fet que, durant la seva etapa com a
lloctinent, Pere de Cardona no descurà els deures de la seva diòcesi. Es pot parlar de fets tan banals com que hi passés el Nadal de l'any 1522, o d'alLres que palesen la seva
afecció constructiva (féu edificar les capelles de l'Anunciata i de Maria Magdalena a la seu, entre el setembre del T520
i el 1525), i de ges Los magnànims (la reducció de la quèstiCl

de la vila d'Ager l'any 1521), fins a
Clrribar a temes de tanta transcendència com llue avortés l'intent del
cardenal Guillem Ramon de Vic,
bisbe de Barcelona, de sostreure el
seu bisbat a la jurisdicció de la seu
metropolitana.
Sense cap més cànec que el d'arquehishe i ja segurament residint
de forma habitual a la ciULaL de Tarragona, continuà mantenint la seva
vida fastuosa. El 23 de juny de 1525
rebé Francesc l, capLuraL a la batalla
de Pavia, i l'aposentà al palau arquebisba 1, però després fou traslladat al castell de l'arquebisbe per
raons de segureLaL -cfecL.ivamenL,
la guàrdia s'avalotà demanant les
pagues i amenaçant d'alliberar el
presoner-o Segons alguns autors,
fou ell qui pagà dels seus cabals els
sous endarrerits. També del Seu peculi comprà la vila de Vila-seca i el
Mas de les Vaques, al terme de la
Pineda, i els uní a la mitra.
No desemparà els seus vassalls, i el 19 de març de 1525
donà a Santa Tecla i a l'Església dues peces d'artilleria de
lm>Ilze per a defensa de la ciutat i de les viles que eren del
patrimoni eclesiàstic. D'acord amb el seu tarannà, convocà
tres concilis provincials, el 15T7, T523 i I529. 1\1 final d'aquest darrer any, la pesta s'apoderà de la ciutClt i de les viles
del Camp i Pere de Cardona es reLirà a Alcover, on fini els
seus dies l'lI d'abril de 1530. A causa del contagi, fins el8 de
novembre no es pogué fer la processó fúnebre a Tarragona.
En el seu darrer viatge l'acompanyaren els seus nebots An toni i Joan de Cardona, vint-i-quatre capellans, l'abaL de
Poblet, el prior d'Escaladei i tots els batlles de les viles del
Camp que eren vassalles de la miLra. El dia 9 fou sebollit solemnement en una sepultura de marbre construïda entre
les dues capelles que havia ediflcat a la seu, on jCl reposaven
el seu oncle, el cardenal Jaume de Cardona i de Gandia, i
una tia monja, Timbor de Cardona. Li succeí en l'arquebisbat T.luís de Cardona i Enríquez, nebot seu, que era bisbe de
Barcelona, càrrec que passà a l'altre nebot, el canceller Joan
de Cardona.
T.a mort de Pere de Cardona, i potser encara més la del
seu nebot lluís de Cardona el 1532, representà la fi del
control tan abassegador de la família en l'àmbit públic.
Per les mateixes dCltes, la mort del gran canceller Mercudno de Gauinara i la de Joan Sunyer, vicecanceller de la
Corona d'Aragó, suposaren una renovació del personal de
govern.
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Ponç Andreu de Vilar
ABAT COMENDATAHI IH lHrOLL

(? - Ripoll 14 g 9)

El

22

de juliol

d~

l'any T'l.85, dia de santa Magdalena,

Di.putut

(~(;biàstic:

tor~n ~xln:ls

els següents diputats i oïdors:

Ponç Andreu de Vilar, ab,lllornendatari de Ripoll

Diputa/. mili/.ar:

GUl~r,HI

Desplà, cavaller

L>irJl.ltat reial.: PNC nussot, ciutadà de Barcelona

Oïuor eclesiàstic: Joan Navarro, l,monge de Barcelona i ardiaca d' lJrg(·l1
oïdor mi.litur; Lluís de Mont·ros.

donz~l1

ardor niul: Jaume Escala, ciutadà de Gi rona

n cop passats els més de dOlze anys que el

qual més tard fou elegit diputat eclesiàsLic, és una
prova dels desigs caslellanitzadors i absolutistes de
entre dos exercicis com a dipulal, Ponç Andreu
Ferran.
de Vilar fou elegit diputat eclesiàstic per allrienni
La guerra de Gramda, els conflictes de caràcler
T48S-88, després d'haver exercit el mateix càrrec
juridicoeconòmic suscilats per la introducció del
Sanl Ofici a R;¡rcelona i l'aixecamenl dels remen ·
del 1467 al '470. Morí el 1489, un any després
d'haver acahat el seu segon trienni al capdavant de Moneda dels I. ",.m:e,. ces di11cultaren l'execució immediata de la seva vo·
sr··gll' xv
1untat polí Lica. Només quan renasqué 1a quielud
la inSliLuci6 catalana.
' UTU: ~.M.
;¡ 1 camp català després de la sentència arbitral de
FERRAN II I LA
Guadalupe (1486), quan la guerra de Granada ad·
GHN ERALITAT
quirí un caire favorable (caiguda de Màlaga el 1487) i quan
les autorit.ats cata tanes van admelre l'enh'ada a Barcelona de
Resulta molt difícil realitzar una lnvesLigació documenta 1 l'inquisidor Bspina (5 de juliol de T4·87), el rei pogué pensar
per al període comprès entre els anys 1481 i 1487 pel que
en la represa de l'execuci6 dels seus designis.
respecta al General de Catalunya, atès que les dades són
La sentència arbitral de Guadalupe fou una de les prinmolt escasses i fragmentàries. Malgrat tot, els pocs fets cocipals aCluacioIlS de Ferran TT, i afectà tant la política re·
neguls permeten intuir les línies històriques de l'actuació
mença com els afers relacionats ;¡mb l'agricultura. Jurídicade r:erran 11 i veure com es desenvolupà la seva política inment, la sentència alliberà de la seva suhjecció 20 000 focs
tervencionista a la Diputació del Genp.ra 1. T.a tesi sostinguda
remences. Amb tot, un cop es van abolir les servituds, els
per la historiografia romàntica, 11ns a Ferran Soldevila, és la
pagesos van quedar dividits p.ntre rics i pobres. D'alLra ban·
que argumenta que Ferran TT odiava la GenerallLal de Cata·
da, l'agricultura va conLinuar depenent fonamentalment del
lunya, sigui per l'oposici6 que aquest organisme havia manrègim senyori;¡1. T.'instrument que possibiliLà l'accés del paLingut contra el Sp.u pare, o bé per la maleixa conducta dels
gès al domini úLil de la terra es féu a través de la fórmula
diputats, conlrària, com la dels consellers de la ciutat de 13aremfitèutica ('establiment perpelu'), que, a la vegada, COlTIcelona, a l'establiment de la lnquisici6. En C!<luest sentit, el
pOrLava un desdohlament del domini de la terra: un domil,i
monarca necessitava reduir un organisme t[ue podia perjueminenl o directe, tlue pelt;¡nyia al senyor, el qual no podia
dicar, l 11ns i tot pos;¡r en perill, els seus plans de domini ahtreure el pagès menlre aquest pa¡,rués, i el domini útil. que
solut de la terra calalana. L'exemple de l'elecció del caslellà quedava per al pagès, i del qual aquesl podia fer el que volJuan Payo Coello com a abal del HlOnestir de Poblet, el
gués. S'havia arrihat a una solució de compromís, i el rei

U 1438 s'havien establert com a període mínim
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<.lictava juslícia. S'abolien els mals usos perquè contenien
tarnent amb Malel i Vilana, li comuniquessin la llista dels qui
havien de ser nomenats diputats i oïdors, i que l'aconsellessin
iniquitat. amb l'obligació dels pagesos <.l'in<.lernnit:lar els
senyors en seixanta sous per ca<.la capmàs. La senlència ex- si semblants mesures s'havien de posar imrne<.liatamenl en
pràctica o bé si calia retar<.lar llur aplicaci6. Era preocupant la
plicitava l'abolici6 del mal ús de maltractar de què gaudien
els senyors sobre els pagesos de remença. I\mb tot, si b¡> <.lo- posició violenta en què es lrobaria el monarca en el cas que
nava llibertat als pagesos per a poder a ban <.lonar les terres,
les proles les fossin fonamentades en motius legals. 1\1 plincien canvi, atorgava als senyors la possibililal de fer-los cappi del mes de maig, Ferran TT estava en possessi6 de les probrevar (mlljançanl un document notarial en el qual els pa- visions i <.le la llista de les persones a nomenar en substihlCió
de les que s'havien d'elegir. No hi devia haver 1esiú <.le privilegesos reconeixien tenir les terres pel senyor) sempre que
volguessin. També es van abolir alguns censos, pagaments
gi des del moment que el regent de la Cancelleria i l'advocat
i obligacions, però es va continuar castigant els pagesos, els fiscal aconsellaven que l'acció podia ser empresa . El monarca
quals foren obligats a retornar als senyors els caslells dels
insistí. el7 de maig de T488, sobre les malversacions que es
quals s'havien apo<.lerat, i se'ls va imposar una multa per cometien en l'administraciú <.le1s drets del General i comminà
els diputats perquè els posessin a subhaSla pública, la qual cohaver-se aixecat conlra els senyors.
H 1487 el rel tornà als territoris de la Corona <.l'A ragú <.lissa augmentà i reforçà la decisió presa de posar fi ben aviat a
posat, com el T4-79, a restablir el bon ordre adminislrallu del
aquella especial irresponsabilitat.
Ferran TT expedí, el () <.le juliol <.le 1488, les ordres necesgovern del General <.le Catalunya, però aquest cop amb una
aulorllal més robusta derivada dels èxits militars i <.le l'efisàries per a la suspensió de les eleccions dels principals
càcia de les seves disposicions.
oficis de la Diputació, i dictà noves normes per al nomenament <.le les persones que els havien d'ocupar. Les proviTot i els consells del rel, que des del 1479 demanà insislenlmenl als diputats que es comportessin bé en llur gestiú, sions, tal com exposa Jaume Vicens i Vives, eren les següents. En primer lloc es va dictar or<.lre <.le suspensió
el desconcert administratiu <.lel General conllnuà imperant,
i sembla que fins ilOl augmenlà. El sobirà trobava que l'a- adreça<.la al lloctinent <.le Calalunya: «Certa cosa és que lo
General és la ànima dels cors mixtich de aqueix nostre
tenci6 dels dipulals s'havia de dedicar a l'arrendament dels
drels del General i a la seva exacció
Principat, del qual nós per la diuina
acurada. Però, finalment, no es pObTué
gràcia som cap, <.lefIensor e prolector.» S'ai1rmava, a continuació, que
amagar la n egligència eXlraordinària
aquest organisme estava mal regit.
dels homes que dirigien la institució.
-V"'~'f' • 'l"f,1 1f 'J.,:'¡'
El rei envià un correu propi a BarceEls principals abusos eren la partici-:=lth"."....,,.. M' litI
pació dels diputats i dels oficia ls en
lona el 21 de novembre de 1487, amb
els arrendaments dels drets; es painstruccions per al regent de la Cangaven censals als diputa ls deulors
celleria i l'advocat fiscal - Francesc
del General; es prenien assegurances
Malet i Gaspar Vilana, respectivapoc fermes; s'abonaven arbitrària menl- perquè obrissin una informent les pension s, segons la inmació secreta, amb notari, sobn~ els
fluència que tinguessin els crediabusos i els <.lesor<.lres dels dipulals i
perquè s'instruïssin sobre els estalors; molts oficials tenien salaris
duplicats; els <.liputats no es preocuhlts de la corporació per si ell havia
paven de liquidar ni oir els comptes
<.l'intervenir-la. A la tardor del 1487,
dels diputats anteriors i d'a !tres ofi ferran II ja tenia el clar propòsit <.le
cia ls ni <.l'augmentar el tipus d'arposar fi a la vi<.la anòmala de la Gerendament; no lenien cura d'exigir
neralitat. La inlervenci6 relal s'acabà
els deules; la diferència dels ingresde decidir a Saragossa. El que més
temia ferran II era que l'acte fos consos i les despeses era de :~ 000 lliures, les quals no eren dedicades ni a
tra algunes constitucions i que això
abonar les pensions dels censals ni
pogués impedir la lransformació de
a amortitzar-los, sinó a usos particula Diputació. Mentre es trobava a València, li arribaren llelres del lloctilars i il·lícils. Com que les pensions
nent i del regent de la Cancelleria en
no es liquidaven s'havien de ven<.lre
Noticia del prirn ('r ;l,te' ci f' tf' cf'lf'br;¡t
censa ls, que eren comprats pels males quals s'insistia sobre la necessitat
a lla'Leluna. Llit.¡",,¡ t¡"l ('0Il5"¡¡ dt. ("'nl ,
teixos oficials de la Dipulació, i
<.le proce<.lir a la inlervenci6 del Ge:l ) dI-' W'nf"r dI-' 14RR
l'IJNI:AIIC
aquesls sí que trobaven la manera de
neral. El 31 de març de 1488 ordenà
que Enric d'Aragó i de Pimentel, jtm fer-se pagar els nous interessos; els
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recaptadors dels drets retenien ds diners que cobraven i els
utilitzaven en negocis particulars sense que els diputats els
els rec1ame5.sin. La critica situació feia pensar que el General estava «com si no hagués rei y senyor y cap en la cosa
pública de aqueix nostre Principab>. Per tant es fela necessària la intervenci6 relal per a restituir el prestigi de la Generalitat, per a reposar els ànims indignats del pohle i per a
menar els diputats uintre ds límits establerts pels reis que
fi..tndaren el General de Catalunya.
Les lletres de Malet i Vilana eren el reflex ue la descomposició uel govern uels diputats, que havia conduït el General a tan extrema situació, i. a la vegada, mostraven la necessària i inevitable intervenció reial : "Atteses uonchs les
multiplicades clamors que a nostre Mt. són stades ktes dels
dits y altres uesòruens, en tanta notorietat que ia no's poden
ignorar en aqueix nostre Principat sens gran cànech nostre,
no podent ni deuent tollerar ni passar aquells sota dissimulaciú, rnaiorrnent concorrents tants fraus e interessos públichs e particulars; desitjam per ço preuehir corn se pertany al semey ue Déu e a la exoneració de nostra real
conciència, per indemnitat del bé públich del dit nostre
Principat, e per sedar e reposar los coratges dels pohlats en
aquell, que per la dita causa, et non irnrnerito, estan moguts, vehent la cosa púhlica ésser kta a particular e 10 que és
de molts ésser fet de pochs e lo que fonch ordenat ab singular prudència dels reys passats nostres progenitors ue 10able
recordaciú, ah voluntat e consentiment d'aqueix nostre Principat per a subuenció e conseruació sua, ésser conveltit ell
vsos e vti1itats particulars, les púhliques totalment oblidades
e negliues. Ab tenor de les presents, de propi motiu nostre y
ue nostra certa sciència y expressament. com a rey e señor e
per la real potestat que tenim en lloch de N.S. Déu, vsant ue
aquella per 10 bé públich del dit nostre Principat ... »
En segon lloc, es va fer elaborar una nòmina dels diputats
i oïuors als quals s'havia de donar possessió, després d'haver suspès les eleccions.
En tercer lloc, eS van donar instruccions al lloctinent sobre la manera de procedir a les eleccions dels uiput,Jts. L'in fant Enric, el mateix dia de les eleccions o l'anterior, aprofitant la circumstància de trobar-se reunits a la Casa de la
Diputaci6 els diputats i oïdors cessants, havia de reunir els
consellers i els havia de lliurar una lletra credenci<ll uel seu
cosí i rel. Durant la reunió els havia u'explicar els motius de
la suspensió ue les eleccions dels diputats i remarcar que seria plaent al rel l'acceptació d'aquestes disposicions i lllOlt
desagradable qualsevol torh que s'hi pogués donar. S'havia
d'adreçar a la Diputaci6 amb els consellers i les persones
que havia de nomenar, suspendre les eleccions i uonar possessió als designats pel monarca. Els oïdors havien de nomenar corn a auvocats del General Jaume Destorrent i Gaspar Vilana. Acomplert això, calia que el lloctinent reunís
una assemblea, composta pels consellers ue Barcelona i per
tots els membres dels tn~s estaments de Catalunya que es

clt' C,u ;.u!;llupt",
dICtada per l'errall 11 ci 21 d'abril de 148&
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trobessin a la ciutat, i els expliqués els uesorures dels antics
diputdts uel General.
En q1.léJ.lt lloc, s'ordenà la redacció d'una lletra de creença
als consellers que havia de presentar e111octinent. El seu
contingut es reduïa a repetir els motius ue la suspensi6 de
les eleccions i a oruenar als consellers que es posessin a disposici6 del lloctinent.
Finalment, en cinquè lloc, s'havia u'enviar una carta a
l'abat de Poblet comunicant-li el seu nomenament i ordenant-li que es comportés bé en l'exercici del seu càrrec. Havia d'encarregar-se de cohrar als arrendataris, fer pagar les
pensions uels censals, sense dilació ni acceptació de persones, mantenir les generalitats illquidar tots els deutes del
General.
La suspensió de les eleccions es realitzà amb normalitat,
sense inciuents. Els nous diputats, oïdors i advocats prengueren possessió de llurs càrrecs i la vida de la Generalitat
continuà sota la pouerosa vigilància del monarca. La intervenció de t'erran 11 a la Diputació tingué una finalitat fona mentalment econòmica. T.d majoria uels creditors d'aquell
organisme exigiren la uita intervenci6. Des de les queixes
uels consellers de Barcelona a les protestes generals que
ferran addueix, hi ha tot un desenvolupament de malestar
i efervescència.
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lOS!'.!' MAI1IA SANS I TRAVE

Juan Payo Coello
ABAT DE SANTA MARIA DE POHI.H '¡'

(Zamora -1430 - Pohlet 149R)

1:1 dia
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de. jll1io1 de. T4R8, prèvi3 sllspeIlsió dd procediment electiu , foren designats pe.r ordre.
de Ferran II els següents diputats i oïdors:

Diputat eclesiàsti.c: juan Payo Coello, 3b31 de Santa Maria de Poblet
Oipu.l.at milit.u.,.: Joan de So i de Castre

Diputlit nial; Pere Terrades, ciutadà de Cirona
Oïdor (~d(~siàstir;; Gaspar Peiró, canonge de Barcelona
Oïdor milital~ Bernat Salbà, cavalle.r

Oïdor reial: joan Roig, ci I.llad?l

ots els designats, a excepció de l'ab,ü de Po-

d(~

n :H(eloTl<l

git i dels seus successors. D'una manerCl més concreta, es prohibia als abats utilitzar massa vaixella
de plata, disposar de més de cinc cavalcadures,
emportar-se matalassos per a dormir durant els
el 23 de juliol.
Juan Payo Coello havia nascut a Zamora, proseus desplaçaments, destituir monjos amb càrbablement al segon quart del segle xv. Després
recs i substituir-los sense el consentiment dels
d'una etapa militar, professà al monestir de Pomembres del seu consell o de la majoria, empreblet, on al final de desembre del 1469, en plena
sonar religiosos , sense l'acord dels esmentats
Monjo en una nlinialu.t:l
guerra civil, l'abat Miquel Delgado, atesa la seva
memures, i participar en afers foran s al monestir.
u'un llUm" d'hem··s
del segle XV
experiència en les, armes, li encomanà lCl responPayo Coello, com els altres religiosos de la comuRTlPR,. ftM.
sabilitat de la defensa de la torre de l'homenatge.
nitat, jurà complir i fer complir aquestes disposi Al mateix temps fou designat capità del cenobi,
cions de bon govern del cenobi, però, passats vuit
per la qual cosa havia d'estar al capdavant de la petita guaranys de la seva elecció abacial, acceptà el nomenament de
nició militar del monestir, integrada per monjos i seglars.
diputat eclesiàstic.
Poc temps després, acabada la contesa, fou nomenat primer
La prelatura de Juan Payo Coello deixà la seva empremta
prior de Sant Pau (1472) , a Manresa, priorat que es constituí
en el complex monàstic, com ho palesen les noves consdesprés de l'extinció del monestir de monges cistercenques truccions i les diverses obres de reforma que hi dugué a teren aquella ciutat, del <luCl1 assumí els béns, com també els
me. HI I490 feu disposClr decentment les restes de fra Marde l'anterior monestir de Valldaura (Olvan , Berguedà), Amb
ginet en una caixa amh la corresponent in scripció en un
els diners de l'herència dels seus parcs se sufi-agà els estunínxol que féu obrir a la paret de la capella del SClntíssim
dis de doctor en teologia a Castella. Com a delegat de l'abat
Salvador, situada a l'absis del temple conventual. Durant el
Delgado, fou almoiner de Ferran el Catòlic.
seu abadiat s'enllestí la porta Daurada, iniciada en temps de
Juan Payo Coello fou elegit abat de Poulet el J4 d'abril
l'abat Delgado -per això hi apareixen els escuts d'am bdós
de 1480, després de la renúncia de l'abat Joan Estanyà (1478- abats-o També ordenà fer obres a ls edificis situats davant
l'església conventual, com ho palesava una porta amb el seu
80), successor de Miquel Delgado (145X -7X). Prèviament a
l'elecció, el prior Gabriel Escuder, a instàncies de la C01T1ll- escut que fou traslladada i que actualment es troba entre la
nitat, i aprovats per aquesta, elaborà uns estatuts destinats a primitiva porteriCl exterior del monestir i la capella d'Alfons
la reforma del monestir i a evitar abusos i excessos especial- el Magnànim. 'l'ambé feu enrajolClr el claustre de Sant Estement sumptuaris per part del nou ahat <lue havia de ser ele- ve i inicià la tradició d'encomanar rCljoletes blaves de tradi-

blet, que, com que era absent, s'incorporà a la
T
Diputació el 30 de juliol, juraren els seus càrrecs

ci6 moresca, valencianes, i plats de ceràmica amb els escuts
abacials. La trobada de la imatge de la Mare de Déu dels Torrents l'any 14,84 al terme veí de Vimbodí, senyoriu del monestir, ueterrninà que fes bastir la primera capella ueuicada
a venerar-la, que, però, hagué de ser refeta totalment al començament del segle XVIII.
La preocupació de Payo Coello per l'organització ue l'auministració de la comunitat el portà a fer confeccionar un
llibre registre on s'havien d'anotar les vesticions ue1s monjos que ingressaven al monestir. És probable que [os [ruit de
la seva mà una relació de la visita que els Reis Catòlics i els
infants, acompanyats de gr¡m comitiv¡¡, feren ¡¡I cenohi (pri mera <!llirl zena ue novernhre uel 1493) i llue serví ue hase
per a la del pare Martí Marquina, del segle XV!. Així mateix,
se li atribueix una crònica de Poblet, perduda ja al segle
XVTn, en cIUE' per primera vegad<l es uata la funuació ue l'abadia l'any II)) , i que després [ou continuada per l'arxiver
pare Vallespinosa, al principi del xvn .
Les seves molt bones relacions amb Ferran 11 -com ho
palesen les recomanacions que a favor del cenobi feia sovint
el monarca al seu lloctinent general al Principat- feren
que, el [486, ohtingués un privilegi reial pel qualla rnajor
part dels dominis de la baronia del monestir situats a la vegueria d'Urgell foren agregats a la de Lleida, així com la confirmació del privilegi d'Alfons el Magnànim que integrava
tarnhé en aquesta vegueria alguns llocs ue domini de Poblet
de la vegueria de Montblanc.
La seV¡¡ dest¡¡c¡¡d¡¡ person<llitat eclesiàstica motivà <ple la
Santa Seu li encomanés diverses missions, com ara la de
jutge conservador de l'orde de la Mercè (1492) ;. de la Congregació Benedictina de V¡¡ll¡¡dolid (1498) . Així m¡¡teix, bb¡¡t general de Clteaux el uesignà comissari general a tots
els monestirs cistercencs del Regne de Castella i de la Corona d'Aragó (1488).
En la seva etapa pública com ¡¡ diput¡¡t eclesiàstic ue la
Generalitat nomenat per Ferran 11 , Payo Coello exercí un
paper destacat en el redreç de la institució, cosa que per a
alguns autOrS respongu é a una voluntat veritable de reforma per part del monarca, ateses la immoralitat i la corrupció dels i'esponsables que l'havien governat els darrers
¡mys, mentre que d'altres hi han vist un interès personal
uel rei a afermar la seva autoritat a Catalunya controlant les
institucions més representatives del país, com ara la Diputació del General i elll1unicipi barceloní, el redreç del qU<l1
seguí al ue la Diputació. A parer dels primers, la intervenci6 de Ferran fou exigida per les circumstàncies, demanada
pels mateixos C<ltalans i motivada per la necessitat ue salvar
de la ruïna econòmica la Generalitat; per als segons, en
canvi, el monarca seguí una política contrària a les llibertats catalanes i s'apoderà, d'una manera anticonstitucioml,
dels llocs ue govern ue la institució per tal ue subjectar-la a
les seves posicions cesaristes i castellanitzadores, tot a1-1egant uns motius per a la seva reforma que no foren més
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Ferran II amb la reina Isabel de Castella i la intanta )oa11a,
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que un pretext per ¡.¡ legitimar la seva intervenció, que contravenia a les constihKions, usos , costums i llibertats de
Catalunya.
rerran II decidí el redreç de la Generalitat, com ha demostrat Jaume Vicens i Vives, per posar fi al desgavell econòmic que patia la instituci6 i a petició dels membres del
municipi barceloní, desitjosos de solucionar els prohlemes
originats arran uels anomenats censals nous, derivats de les
necessitats econòmiques amb motiu de la passada guerra
contra Joan n. De fet, h¡¡vÍ<J estat la ciutat ue Barcelona que
h<lvi<l flnançat la contesa prestant a la Generalitat diners que
havia bestret de particulars. Les quantitats s'havien de liquidar reintegrant l'import dels censals nous al municipi o bé,
en cas de no poder acudir-hi, abon ¡mt els interessos llue els

censa ls reportaven anua 1Malet, l'advocat fiscal Gasment per tal que el municipi
par Vilana i l'advocat del
pogués fer fi-ont al pagaGeneral i ciutadà de B¡¡rcement dels interessos dels
lona Jaume Destorrent, un
censals que havia emmandels principals acusadors de
llevat. La Generalltat, però,
la pèssima actu¡¡ció dels dino pagava al.l ega nt manca
putats . Tot i el recel de Ferde diners, en greu perjudici
ran 11 a actuar, principaldel municipi, que havia d'ament pel temor d'infrigir els
honar uns interessos per
privilegis i Constitucions de
unes quantitats que de fet
Catalunya, les pressions
Dolllt> pl;n('ip~t de J-'eu;}u li , 13ar<·t>lon;.¡
no devia, i també dels censad'algunes d'aquestes persotoC.IN1: M NAC (;NC
listes -hospital:;;, esglésies,
nalitats que insistien en la
mm· J.C'I.·f.Sg. M.M.
monestirs, causes pies, vínecessitat d'intervenir sodues i donzelles i, en bona
bre el General, .així com la
part, grans hurgesos de la capital - o No obstant això, era
informació que no es lesionaven els privilegis de la institupúblic que la institució disposava de molts diners i que el
ció, decantaren finéllment la voluntat del monarca, el (pla 1
seu capteniment responia als interessos particulars de deu o encoman à, precisament el darrer dia de rn;nç de 1488, a
dotze persones que en monopolitzaven el govern. Per a por:rancesc Malet i Gaspar Vilana que preparessin les disposisar fi a la situació de desgavell, els consellers barcelonins no cions oportunes i li comuniquessin la llista dels qui havien
veien altra solució que la intervenció relal i la suspensi.ó del de ser nomenats diputats i oïdors.
sistema electiu que s'utilitzava a la Generalitat, que posava
Com a primera providència per a la reforma de la instiaquest organisme en mans d'una ciIllluantena de persones tució, el6 de juliol de T488 ordenà la su:spensió de la immi per cada estament, les quals concen traven l'administració nent elecció de diputats i oïdors l el seu nomenament direcdels cahals de la institució sovint en benefici propi i dels te rei¡¡1. Les raons que Ferran II al·legava per éI justificar les
seus amics i propparents i en deservei de la cosa púhlica.
seves disposicions eren: la immoralitat i els abusos comesos
Des de l'inici del 1479 no cessaren d'irlstar al monarca, a en l'administració de l'entitat, especialment la participació
través dels missatgers que li trametien, atès que era fora del dels diputats i oïdors en els arrendaments dels drets ; el paPrincipat embrancat en la guerra de Granada, la rcLarrna de gament de censals a diputats que eren deutors del General;
la institució, reforma (lue havia de començar, al seu parer, l'ahonament arbitrari de les pensions, segons la influència
amb el canvi del sistema d'elecció dels càrrecs del consisto- dels creditors; la duplicació de salaris de molts oficials; la
despreocupació dels diputats i oïdors a l'hora de liquidar i
ri. Aquests aspectes, concretats i ampl iats, els recollí el rei
enla justificació de la seva intervenció en l'organisme. Tot i revisar els comptes dels seus predecessors i d'altres oficials;
les pressions que ,J:Ierran TT rebé del municipi h¡¡l'Celoní i el la incúria a augmentar el tipus d'arrendament i a exigir els
primer pas fet en aquest sentit suspenent les eleccions de deutes; la dedicació a usos particulars de les 3 000 1liures de
diputats i oïdors al juny del I479 , aquestes se celebraren fisuperàvit de la institució en lloc de dpstinar-les a abonar les
nalment seguint el sistema tradicional, corn tamhé ho feren pensions dels censals o a amortitzar-los, i la compra, per
les de les diputacions del 1482 i el 1485.
part dels mateixos oficials de la Generalitat, dels nous cenFerran II dugué a terme la materialització de la reforma s¡¡ ls; i, finalment, la retenció indeguda de diners dels recapradical de l¡¡ Generalitat el J4R7, quan s'hi pogué dedicar , tadors dels drets , que eSJnerçaven aquests diners en negocis
solucionats altres problemes de més gravetat, com ara la li- propis sense (lue els diputats els els reclamessin.
quid¡¡ció de les conse(lüències de la passada guerra civil, o la
La segona providència se cenyí al nomenament efectiu dp
guerra de Granada, els conflictes socials dels remences ila les persones que havien d'exercir els càrrecs de diputats i oïimplantaòó del Sant 011ci a C,¡t¡¡lunya, que tingué precisadors, (ple foren de fet les que li proposaren els qui havien
ment l'oposició de la Generalitat.
participat en la negociació. La nòmina es completà amb el
T.¡¡ reforma d'aquest organisme anà precedida d' un in- nomenament, per part dels nous responsables de l'organisforme secret encomanat pel monarca sobre els abusos dels
me, de Jaume Destorrent i C¡¡spar Vilana corn éI advocats
diputats i els estatuts de la corporació, i de diverses reu- del General. La tercera disposició afectà pi desenvolupament
nions entre els mesos de novem bre del I487 i de febrer del
precís del procediment (ple s'hauria emprar el dia de la
1488, a Saragossa , amb destacats representants de les insti- substitució dels diputats i oïdors cessants i de la designació
tucions catalanes, entre els quals hi havi¡¡ el seu lloctinent,
dels nous.
l'infant Enric, comte d'Empúries, el comte de Prades, l'arTot i les disposicions del monarca, així com els avisos
quel>isbe de Tarragona, el regent de la Cancelleriél Francesc constants perquè els responsables de la Generalitat ac-
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r_yo Coello, monestir de Santa Maria de Poblet
roTO; F.R.

hlessin bé i lleialment i les amenaces fIns i tot de destitució i confiscació de béns personals, en benefici de la cosa
pública, les finances no milloraren pas gaire, almenys en
aquesta Diputació, PIs nomenats, amb greus discrepàncies
entre ells, perpehlaren els mateixos errors que els seus an tecessors.
Payo Coello, compromès per lleialtat al monarca amb la
reforma de la institució, i sotmès a la voluntat reial, féu diverses propostes en aquest sentit, entre les quals destaquen
la de no conferir cap ofki de la Diputació del Ceneral sense
la consult~ prèvia al rei, o la de suprimir els oïdors, per tal
d'agilitar la tramitació econòmica. Al final de la seva comis-
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sió, però, defensà el sistema electiu tradicional de nous diputats i oïdors per part dels sortints. Ferran TT no li féu cas i
novament nomenà ell mateix els memhres de la Diputació
per al següent trienni. Fou en les Corts de BarcelonCl del
14~X~ que definitivament s'aprovà el sistema insaculatori
que proposà el rei corn CI part de les reformes que duia a terme en les institucions públiques catalanes.
Juan Payo Coello morí a Poblet el 10 de novembre de
149~. Fou inhumat a la sala capihllar del monestir, sota una
lauda sepulcral en què apareix la seva ugura amb cogulla i
Meul abacial, el seu escut d'armes i un epitafi en llatí sobre
la seva trajectòria rnonàstiea.

MIiIH:i' AVI ' N·ríN

Joan de Peralta

1494

A RAT DE MONTSERRAT I DISBE D ¡; V I e

(I3arcelona ? - 15°5)

L'any l491, per ordre del rei Ferran 11 i actuant ~n nom scu l'infant Enric d'Aragó i de Pill1~nt~l, l10Clincnt generaL i en presència de
l'~scrivà major Antoni Lombard, foren elegits ~ls s~gil~nls diputats i oïdors:

Diputat eclesiàstic: Joan de PeralLa , ab.ll de Montserrat
Diputat mili.ta.r: MiC]uel Joan Gr'lib , cavaller de Lleida
Dipu/a./. reial:

Pl~rl~ nl~storrent,

ciutadà de Barcelona

Oïdor ec/esiàs/.i.e: Galceran Allxmdl, canonge i vicari de la seu
Oïdor mili/.ar: Guillem d'Oms i de Santapau, senyor

d~

d~

Girona

Sanl.a Pau; no jur.) el drrec

Oïdor nial: Llorenç de Vilanova, hurgi>s de b vil'l dc

Pcrpiny~l

oan de Peralta procedia d'una famIlla de la noservança monàstica, es mostrà una gran preo·
cupació per ta cultura il'educaci6 dels confra·
blesa catalana, els senyors de Castellet del Penedès, i era germà del virrei de Sicília, Guillem
res , tal corn marcaven les tendències del mode Peralta. Durant el trienni en què fou ele·
ment. Un any després de la seva elecció com a
git diputat de la Generalitat, compaginà aquest
abat, reuní la comunitat a capítol a la capella de
càrrec i el d'abat comendatari al monestir de
Sant llenet per ratiflcar la institució de la Confraria de Madona Santa Maria de Montserrat, i a
Montserrat. Per ¡¡quest motiu féu estades temporals a la ciutat de Barcelona - quan els afers
la vegada, de comú acord, tots els membres ad·
Notkiil dI"' !';Itf>rnpt;:¡t 'pIC' p;:¡tf
Ferran 11 mia seva VISI la "
del càrrec ho requericn- i diverses visites a la
quiriren el compromís, tal com consta en actes ,
l3arn~l(HljJ , Dir.twl Ut:
d'augmentar el nomhre d'aniversaris i altres bocort castellana - quan era cridat pel rei-o Ini·
Gmualital., 7 de desem!)!"
de '4<,)"
nes obres per les ànimes dels seus difunts , La
cialrnent, havia estat degà de l'església de GirAI IC·[lCSA
genti i abat comendatari del monestir hasilià de
comunitat, amb l'abat al capdavant, inicià així
la Grotla (Sicília), i més tard, l'any I4~3 , fou nOmenat ahat una etapa de fructíferes activitats encaminades a la construcció d'un monestir de grans proporcions i que es concrecomendatari de Montserrat. Quan Joan de Peralta assumí
l'abadiat montserratí, el monestir passava per una etapa de
taren en la imatge actual de l'església. Durant aquest períorenaixement i plenitud, que es veié enterbolida més tard per de, Montserrat s'endinsà en els assumptes polítics de
alguns con11ictes i turbulències importants que marcaren el Catalunya, i alguns dels seus abats ostentaren càrr~cs d'im portància rellevant, com el de president de nombrosos con·
segle XV, com l'aixecament dels remenc~s entre el 1485 i el
1487, i que alteraren la vida monacal. En un primer mo- cilis catalans o el de diputat. RIs abats montserratins, en
ment el c~n()hi estigué su bjecte a la dependència de Ripoll,
general, exerciren durant el segle XV una illfluèn cia fonamental en la vida política del país, Dns al punt que acaharen
del qual s'independit:à el 10 de març de l'any I409 per voluntat de Benet XIII. Després, Montserrat rehé una onada
residint habitualment a ciutat, i únicament en ocasió de
de monjos reformadors, que procedents de Montecassino grans solemnitats religioses com Nadal, Pasqua i la Nativitat
tenien per objectiu introduir una observança més esh'icta de
de la Mare de Déu es d~splaçaven a I monestir per a celebrar
la regla de Sant Benet; finalment, a la darreria del segle XV,
els serveis religiosos pertinents. La seva participació en els
fou annexionat al priorat de San Benito el Real de Valladoassumptes d'estat, és a dir, en el govern de la Generalitat,
coincidí precisament am b moments crucials de la vida catalid. Tot i els trasbalsos de l'època, l'ahat Joan prosseguí la
imp01tant reforma del monestir iniciada anys aham; per l'alana, com la guerra contra ¡oall TT , entre d'altres. El 1493, Johat Ferrer, en la qual, sense descurar la part espiritual i l'oban de Peralta fou nomenat hishe d~ Vic, i el seu interès pel
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món de la cultura el dugué a fer imprimir l'anomenat Mis-

sal de Vic (1196) .

.,

T.'oïdor Guillem d'Oms i de Santapau renuncià el càrrec
per al qual havia estat elegit, i el 12 de setembre de 1491 fou
escollit nou oïdor militar Lluís d'Tvona, senyor de Fonolleres, prop de Cervera, que el jurà el dia 19 del mateix m eS.
El 27 de juliol, Jeroni Albanell, doctor en lleis, fou escollit advocat i assessor de la Casa de la Diputació del General, per un termini de sis anys. Però, per raó de prestar un
servei al rei, el dijous 4 d 'agost fou su bstituït durant les seves absències - amb l'acord dels diputats i els oïdors Galceran Alhanell i Llorenç de Vilanova- per Joan OHba, doctor en ll eis.
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Durant l'etapa en què Joan de Peralta fou diputat president
de la Generalitat de Catalunya (1491 -94) , flnalitú la guerra
amb Granada (1492) i els cahdills musulmans es rendiren
als Reis Catòlics.
A la meitat del seu mandat, a l'agost del T192, una reial
ordre determinà l'expulsió dels jueus, de la qual f()U testimoni la platja de Barcelona. Tal corn es recollí de lorma minuciosa en el D¡e~ar¡ de la Genualitat de Catalunya, la platja
de la Ciutat Comtal rehé una gran nau de Rodes i una galera de França, a més de vuit I~au~es i gallons, carregats de
jueus que sortien d'Aragó, València i Catalunya, emharcats
cap a Tortosa i C¡¡P a Tarragona, expulsats d'aquelles terres
per ordre del rei. A Barcelona en quedaren una vintena, que
es convertiren al cristianisme, mentre que la resta foren
obligats a abandonar la seva llar. Fn total , els expulsats foren
uns JO 000 jueus, el1tre homes, dones i infants.
Un altre fet destacable del començament dc! mandat de
Joan de Peralta fou la mort per accident d'Alfons, fill del
rei de Portugal i espòs d'Elisabet d'Aragó, ll11a gran de rerran 11 i isabel de Castella. El Dietari de la Generalitat recollí
aquest esdeveniment luctuós, i alhora es féu ressò dels cerimonials que es dugueren a terme. Les honres fúnebres se
celehraren amb gran solemnitat a la catedral de Barcelona,
amb l'assistència de l'infant Enric d 'Aragó, lloctinent general del rei, acompanyat de la il.lusbíssima senyora Guiomar,
la seva esposa, així corn dels diputats i consellers de I3arcelona, entre altres personalitats.
El 13 d'octubre de T492, els reis, els seus fills i un sèquit
nombrós entraren a Barcelona i s'aposentaren a casa del
bisbe d' Urgell, al carrer Ample, per a sojornar a la ciutat. El
7 de desembre de 1492, en sortir el rei del Palau Major, on
havia tingut audiència, fou [erit amb una espasa pel remença Joan de Canyamars, que fou detingut i, al cap de 5 dies,
esquarterat públicament. Fl dia 20, però, el rei ja s'havia
refet de les ferides i reprenia les seves activitats.

Capítols i actes de les COlts cif'1 r1,93 on PS dón ,1 Tlonciil dt' la TlO Vi.!
[ulma u'eleccló de diputats i oJdol's del Gcncral
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di' C(¡ rt ~, ~l, f(, ~o,
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Durant aquest trienni, les arbitrarietats comeses per diverses institucions ciutadanes obligaren Ferran 11 a prendre
algunes decisions autoritàries. En aquest sentit, i pel que
fda als diputats i oïdors, s'introduí un nou sistema d'elecció, la insacu lació, que posava fi al mètode tradicional utilitzat fins aleshores. Las raons del monarca per a adoptar
aquest nou sistema derivaven segurament de la mala gesti!>
de l'administració i les accions arhitràries i abusives que
aquesta havia comès i que perjudicaven les finances públiques, ja de per si prou malmeses. Calia, doncs, buscar una
formula que salvés la situació i s'optà per canviar el sistema
d'elecció de diputats i oïdors perquè, segons creia el monarca, els diputats «d'algun temps ençà no s'elegeixen amb
llibertat dels elegidors, sinó a complascència i exprés memorial de les persones o testimonis que es volen trobar
presents».
En les Corts Generals de l'any 1493, celebrades al monestir de Santa Anna de Barcelona, es prengueren un seguit de mesures -per indicació del monarca catalanoaragonès- sobre la manera de celebrar eleccions pel sistema
insaculatori, i no per nomenament, com es feia abans. L'a-
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bat de Montserrat tingué un paper preponderanl a l'hora
d'adoptar les decisions am b vista a aplicar at111est nou mèlode. Arn b tot, els dipulals nor.nenats pel rei seguint el nou
sistema, lol i ser més eficaços que els seus predecessors,
semhla que no saberen o no volgueren esmenar les errades
comeses pels anteriors caps del govern de la GeIlerc¡]itat, i
acabaren, en alguns casos, perpetuant els mateixos abusos
i arbitrarielats. El sistema d'insaculació consistí, en primer
lloc, en la incorporació dels noms dels candidats en unes
bosses corresponents als diferents oficis i en la seva posterior inscripci6 en el Llibre de l'ànimu de la universital. .I:ln
aquest primer punt, es constituí una delegaci6 de cada estament de les corts per a designar les persones considerades adequades per a ocupar els càrrecs de la Generalllal.
Això, però, féu que els càrrecs tendissin a vincular-se a uns
organismes religiosos concrels, a determinats oflcis i a
unes famílies nobiliàries específitlues. Aquest fel permet

entendre la facilitat amb què el nou sistema fou ràpidament acceptat per les corts. D'altra banda, el monarca veia
en el nou mètode d'elecci6la possibilitat d'intervenir, a través de les corts, en les llistes dels aptes per als càrrecs, cosa totalmenl impensable amb el procediment anterior, on
les Constitucions de Catalunya li podien posar el dret de
vet. En segon lloc, en el sistema d'insaculació, els futurs
diputals i oïdors de comptes eren sortejats el dia de santa
Magdalena (22 de juliol) , al final del darrer any del trie1111i
en vigència. Pel que feia a l'es lament reial, el procedimenl
era el següenl: en el primer trienni s'exlreia el diputat de la
bossa de Barcelona i l'oïdor de la de fora de llarcelona; en
dlrienni segü.ent, el dipulal era de la bossa de fora de Barcelona i l'oïdor de la de Barcelona, mentre que, al tercer
trienni, tanl el diputat com l'oïdor de comptes eren extrets
de la hossa de fora de llarcelona. Fn arribar al quart trienni
es recomençava el cicle. Aquest sistema de selecci6 lenia
corn a finalilal, doncs, que l'accés als càrrecs del General es
dugués a terme de la manera més neutral possible, i a la vegada prelenia anul.lar les pugnes enlre els partits per aconseguir llocs de poder i lucre. En real.i.lal, pen'>, tampoc no
fou garantia que els més aptes arribessin a exercir els càrrecs de responsabilitat polilica i econòmica. Finalmenl,
Ferran 11 es reservà fins a la seva mort el dret de revisar les
bosses dels càrrecs de consellers per a les ciutats, prova que
la seva intervenció en la vida política dels municipis era
irrefulable.
AI mes de juny del J494, el darrer dellrienni, es tornà a
LCr buscar la pesta a la CiUlal Comtal per evitar en el possible el conlagi, però tam bé per a poder lenir un control sobre
les morts diàries. Pel juliol del mateix any, per tal d'escapar
dels efectes mortífers de la mateixa pestilència, s'orden<l
que el consistori en ple es lraslladés a Mataró. Al llarg de
deu dies, hi anaren arribant l'escrivà major del General. Jaume Ferrer, el diputat Pere Torrent, el meslre racional Berlran Boscà, el diputat Miquel Joan Gralla i l'oïdor Llorenç de
Vilanova; lambé hi anà un dels porlers de la Diputació, Gabriel de Soldevila, així corn l'oïdor de comptes pel Braç Eclesiàstic Galceran Albanell i l'ajudant del mestre racional Joan
Fsteve. Els úlllms d'arribar a Mataró foren Joan Navarro i
Joan Vilana, ajudants de l'escriv<l major, Guillem Ramon de
Solcr, exactor dels deutes del General, i Joan r:uster, administradors dels comptes del General, i f,nalment feren acle
de presència el bisbe de Vic i diputat, i Lluís d'Ivorra , oïdor de
comptes, juntament amb els advocats Joan Oliba i Joan
RibalLer.
En aquest lloc de Mataró, el 22 de juliol de 1494, dia de
sanla Magdalena , en una casa del boter Feu se celebraren
les eleccions del nou bienni segons la forma ordenada per les
darreres corts. Joan de Peralta acabà la seva lasca política,
però continuà en actiu com a bishe de Vic fins a la seva
mort, el 1505, després d'haver parl.i.cipat en les diverses vicissituds que van somoure el país.

Roser Salicrú i Lluch
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l període 1494-1518 comprèn els anys del regnat de Ferran II que abasten des
de l'inici de la implantació de la insaculació com a sistema d'elecció de diputats i oïdors fins al trienni successiu a la darrera extracció feta encara en vida
del Rei Catòlic.
Sobretot en contrast amb el període anterior, que inclou la Guerra Civil i l'impuls de les reformes de la institució, es pot dir que, durant aquests anys, la Diputació
del General sembla decaiguda, gairebé inercial. Això no implica que es tracti d'una
Diputació en decadència, sinó d'una Diputació que es troba en fase d'assentament,
però apaivagada.
Sigui quina sigui la valoració que es faci d'aquesta etapa, no hi ha dubte que, en
el context del redreç ferranià, que a nivell institucional abans d'estendre's al municipi barceloní havia tingut en la Diputació del General el seu primer objectiu de magnitud, es tracta de la desembocadura d'una època de canvis i reformes. Per tant, ja no
pertoca jutjar les motivacions que impulsaren la intervenció, ni valorar la seva justícia o injustícia. Ni, tampoc, establir el grau d'autoritarisme i de voluntat de control
subjacents a les accions reials, i sospesar-los amb la veritable, sincera i necessària
voluntat sanejadora que se suposa que els acompanyava. El que pertoca, en tot cas, és
valorar els resultats que, concretats en l'establiment del règim insaculatori, es perfilaren el 1493, a la cort reunida al monestir de Santa Anna de Barcelona, i començaren a aplicar-se el 22 de juliol de 1494, amb la primera extracció de diputats i oïdors
segons el règim de sac i sort. Però, comptant amb l'única i encara relativa excepció
d'Àngel Casals (que, en treballar sobre els darrers anys del regnat de Ferran II -el
sexenni 1510-1516-, reflectí d'esquitllentes el que ell mateix denominà «elllanguiment» de la Generalitat) , es pot afirmar, de manera inequívoca, que la Generalitat del
període que es pren en consideració no ha estat mai atesa. Teodor Creus s'ocupà,
només , de condemnar el «cop d' estat» ferranià de la dècada dels vuitanta; Jaume
Vicens i Vives, que intentà redimir la intervenció reial, culminà els seus estudis en la
desembocadura suara esmentada de les reformes, de manera que també es quedà a
les portes de la inauguració del sistema insaculatori, que, a més, jutjà per les seves
suposades virtuts, sense prendre en consideració els seus inherents vicis i defectes;
Ignacio Rubio y Cambronero es limità a descriure la reglamentació del nou sistema ...
Per tant, i per més vàlides que puguin ser, totes les valoracions que es poden fer d'aquests anys no deixen de ser, a hores d'ara, relativament provisionals.
Deixant de banda les inexactituds existents en les nòmines de diputats que fins
ara havien estat difoses , potser una de les millors mostres tant del desconeixement
d'aquesta Generalitat de transició com, probablement, de la seva manca de vigor
-que, tanmateix, no sempre ni necessàriament ha de ser equiparable a apatia-, és
el fet que, tot sovint, no hagi ni tan sols transcendit ni sigui notori que alguns personatges d'aquesta època que, des d'altres punts de vista són ben coneguts , haguessin
estat diputats del General. I ni cal dir-ho, és clar, pel que fa als oïdors de comptes, bé
que, com ha indicat Víctor Ferro, a la primeria del segle XVI sembli completat el seu
procés d'assimilació o d'equiparació, a gairebé tots els efectes, amb els seus com-
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panys de consistori, encara que els oïdors mantinguin en exclusiva les funcions originals que denota la seva denominació.
És obvi, com ha assenyalat el mateix Ferro, que la reforma de la Diputació del
1493 contribuí tant a despolititzar-la com a impulsar-la com a institució de solucions
judicialistes. És cert que, segons com, no es pot evitar de tenir la impressió que els
membres del consistori malbarataren les seves energies en superfluïtats en lloc d'abordar directament les qüestions de fons (per exemple, durant el trienni encapçalat
per Pedro de Mendoza, en l'afer de les precedències). També és cert que, un cop neutralitzats -amb la instauració del nou règim insaculatori- tots els vestigis de cooptació, i a desgrat de tota possible bona voluntat de diputats i oïdors, els relleus triennals acabaren neutralitzant també, a la pràctica, tota possible complicitat amb les
línies d'actuació dissenyades durant el trienni anterior (n'és una bona mostra, durant
el trienni iniciat el 1512, el fracàs en l'afer del corall sard; si bé Jordi Sanç i els seus
col·legues no havien escatimat cap esforç per intentar aconseguir una resolució favorable al General, fa la sensació, en canvi, que els seus successors, massa embarcats
en altres baralles, deixaren que se'ls esmunyís de les mans sense ni tan sols alçar la
veu). Per tant, i encara que òbviament hi hagi afers transversals que ultrapassin diversos triennis, segurament es podria concloure que allò que es pot designar l'acció de
govern de cada consistori queda estretament lligat i condicionat als personalismes. I
el cert és que, sigui arran d'això, sigui arran de la manca de fermesa necessària o de
la suficient capacitat negociadora tant de la Diputació com dels estaments reunits en
corts, alguns problemes (com els relacionats amb la Inquisició, o amb la Reial
Audiència i els seus doctors) s'acabaren eternitzant o bé només es resolgueren de
manera transitòria, com demostra el fet que alguns d'ells siguin heretats pels anys i
pel regnat successius.
En molts aspectes, s'està evidenciant la indefinició pròpia d'un període de transició, que permet conjuntar, sovint, la cara i la creu d'una mateixa moneda. L'absentisme fins i tot recalcitrant d'alguns diputats i oïdors, per exemple, no ha de traduirse necessàriament en indiferència, perquè sovint són ells mateixos els qui millor
demostren, en la mesura que s'aferren a la detenció de l'ofici amb una obstinació
equiparable, que els oficis no estaven pas buits de significat, que, si més no, tenien
una important càrrega simbòlica i que seguien despertant apetències.
En aquesta fase inicial del nou sistema, tot just es poden començar a intuir els
primers assaigs dels mecanismes d'amiguismes i corrupteles que consentia la insaculació. I, sobretot a través de les referències al repartiment de porcions entre diputats
i oïdors, d'apreciar el marge de maniobra que encara els havia romàs en el nomenament de tots aquells ministres que continuaven essent proveïts per designació del
consistori. Tot plegat deixa ben palès, en diverses ocasions, fins a quin punt estava
interioritzada la patrimonialització dels oficis de diputat i oïdor. En canvi, i ben a diferència del que s'esdevingué al municipi de Barcelona, no es té constància, un cop
endegada la reforma, d'ingerències o d'intents d'ingerència reials en el funcionament
de la institució, ni tan sols en el nivell més elemental de les bosses d'insaculació.
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Tot i amb això, cal dir que, al llarg d'aquests anys, diputats i oïdors -o, el que
és el mateix, la Diputació del General- donaren mostres constants i reiterades de la
seva convicció i del seu sentit del deure com a garants de la vigilància i de la defensa
de la legalitat constitucional, rnaldant com podien per cornpUr la seva cornesa. Però,
per dava n l de tot, lluitaren aferrissadament i de manera totalment inequívoca pel
manteniment de la seva jurisdicció, i en contra, flns i tot, de les més nímies violacions
i invasions de la mateixa.
Pel que fa a les finances del General (un altre dels aspectes que hauria de ser
es tudiat a fons), no hi ha dubte que la tònica general és la de la regeneració i restauració creditícia de la insti tució, a desgrat de les cà l'regues dels serveis i donatíus successius a les corts de Tortosa (1495-1496), Barcelona (15°:3), Montsó (1510 i 1512) i
Lleida (1515) i encara que els laments periòdics -de vegades purament retòrics i tot
sovint atribuïbles a temors que acaben mostrant-se infundats, més ql1e no pas deguts
a escassetats passatgeres- dels successius consistoris semblin desmentir-ho, perquè
transmeten una sensació de constant InquIetud l Inseguretat.
Per contra, els indicis de manca de transparència i de preocupació per la gestió
de rece ptors i collidors són mla constant, com ho són també les notícies de queixes
-i, per tant, de suposades reclamacions- per ròssecs, endarreriments i dèbits.
Alguns diputats i oïdors rnaleixos són els primers qtle no en qtleden eximits, puix que
moltes vegades calgué reclamar-los i perseguir-los, a posteriori, per deutes contrets o
quantitats que s'havien apropiat indegudament durant ci seu trienni.
En definitiva, durant aquests anys es pot parlar d'una Generalitat de transició
entre la vigorosa Generalitat medi eval i la futura i lambé vigorosa Generalitat moder-

'494 - An ys de tra nsició - ' S,8

na, de la qual, precisament, es començaren a posar les bases el 1494. Però si la situació en què es trobava la Diputació del General sembla de decaïment, cal dir que, a desgrat del seu apaivagament, la Generalitat del Renaixement no fou pas una Diputació
tan dòcil com podria semblar d'entrada, encara que estant com estava en fase d'arrencada i de consolidació sovint no tingués la força de combatre necessària ni els recursos que anà generant al llarg de la centúria que s'inaugurava.
LES NORMES
DEL SISTEMA INSACULATORI

es ordinacions que regiren el sistema insaculatori d'elecció de diputats i oïdors
del General des del trienni que s'inicià l'I d'agost de 1494 foren aprovades, tal
com s'ha indicat, a la cort general del Principat de Catalunya, congregada al monestir de Santa Anna de Barcelona, el 4 de novembre de 1493, per una comissió de cinquanta-quatre persones, formada per una divuitena de membres de cada estament. A
més, cada divuitena procedí a insacular o a nominar i inscriure, sense límit de nombre, les persones de cada estament que cregué convenients com a diputats i oïdors de
comptes.
Encara que el 1494, per procedir a la primera extracció, es congregaren deu persones de cada estament, en endavant hagueren de ser només tres les que cada tres
anys, el 22 de juliol, dia de santa Magdalena, havien d'assistir com a testimonis de
cadascun dels braços a la renovació del consistori.
Per procedir a les extraccions de diputats i oïdors calia, aquell dia, fer un rodolí
de cera amb el nom de cada insaculat que pogués concórrer, rodolins que, separadament per cada estament i per cada càrrec, s'havien d'anar dipositant primer en un
bací d'aigua i, després, traslladant en un bací d'argent, d'on un fadrí de m enys de nou
anys n'havia d'extreure un nom.
Els diputats i oïdors extrets, als quals tot seguit havia de ser-los notificada l'elecció, havien de prestar jurament i prendre possessió i exercici dels seus càrrecs l'I d'agost. Si al cap de dos mesos de l'elecció no s'havien presentat a fer-ho al lloc on el consistori feia residència, s'havia de procedir a l'extracció d'una altra persona. En aquest
cas, l'elegit no podia trobar-se absent del Principat i, si n'era fora , calia extreure algú
altre que en aquells moments fos a Catalunya.
Si alguna de les persones insaculades era oficial reial o de la Diputació quan es
procedia a l'extracció, no hi podia concórrer; i si, per inadvertència, ho feia i era extreta, calia repetir l'elecció. D'altra banda, un pare i els seus fills o germans no podien
ser membres d'un mateix consistori, de manera que, en cas de ser extrets, calia treure algú altre per a substituir aquell que hagués estat elegit en segon lloc. Els diputats
o oïdors havien de vacar dos triennis abans de poder tomar a ser sortejats.
Amb relació al Braç Reial, s'acordà una alternança entre la ciutat de Barcelona i
les altres universitats del Principat presents a corts en l'estament reial: durant un
trienni, el diputat s'extrauria de la bossa de Barcelona i l'oïdor de la de fora; durant el
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següent, seria barceloní l'oïdor i no barcelon í el diputa t; duran t ci tercer trienni, no
serien barcelonins ni el diputat ni l'oïdor, i així successivament.
En cas que, durant el trienni, es produís la rnorL d'algun diputat o oïdor, calia
procedir a l'extracció d'un substihü abans de deu dies. Sí, en canvi, qui moria era
algun dels insacula ls, es disposava de trenta dies per designar-li substitut i, per ferho, el procediment variava en funció de l'estament al qtlal perlangués. F.n cas que el
difunt fos un dels eclesiàstics que s'insaculaven per la seva dignitat (l'arquebisbe o els
bisbes del Principat), es considerava que quedava automàticament substituït pel seu
successor en la prelatura; si el difunt era un abaL, prior, comandatari d'abadia o priorat, comanador de l'orde de Sant Joan o un altre religiós, calia insacular algú de la
seva r:nateixa condició però de qualsevol orde o diòcesi; si qui moria era algú que havia
estat inclòs com a capitular, es designava un altre capitular de qctalscvol capítol catedralici del Principat, però a condició que, de cada capítol, sempre hi hagtlés, almenys,
un insaculat, i que de cap capítol no n'hi hagués més de tres; en canvi, si qui moria
era un capitular insaculat com a oïdor, calia triar un altre eclesiàstic del mateix capítol, i si no n'hi havia cap d'hàbil i stlficient es podia elegir un altre eclesiàstic secular
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de la mateixa diòcesi. Si el difunt era de l'estament militar i era persona de títol, a la
seva mort havia de ser substituït pel fill que el succeís en el títol; si moria un noble,
calia introduir un altre noble del Principat; si moria un cavaller o gentilhome domiciliat a la vegueria de Barcelona, calia triar-ne un altre de la mateixa vegueria; però si
moria algú d'una altra vegueria on no hi hagués ningú hàbil i suficient per a ser insaculat, es podia escollir algú d'una altra vegueria: si el mort era de Cervera, podia ser
substituït per algú d'Agramunt o de Balaguer, i viceversa; si era de Lleida, podia serho per algú de Tortosa, de Montblanc o de Manresa, i viceversa; si era de Vilafranca
del Penedès, podia intercanviar-se per algú de Tarragona, Tàrrega o Vic, i viceversa;
si era de Girona, per algú de Besalú o de Camprodon, i viceversa; i, si era de Perpinyà, per algú de Puigcerdà o Vilafranca del Penedès, i a l'inrevés. En canvi, si el difunt
era del Braç Reial, només calia elegir algú de la mateixa ciutat o vila que el difunt.
Pel que fa a les insaculacions d'oïdors de comptes eclesiàstics, es considerà que,
aleshores, hi havia moltes persones suficients i hàbils per a ser insaculades com a tals
però que, en el futur, podia no ser així i el nombre inicial de candidats podria obligar
a incloure persones poc adequades per a substituir les difuntes. Per això, s'estipulà
que, quan morissin eclesiàstics insaculats com a oïdors que fossin capitulars, no els
fos elegit substitut fins que només hi hagués tres persones inscrites pel capítol respectiu i, per tant, tres persones per cada capítol; i que es fes el mateix amb els religiosos, fins que el seu nombre quedés reduït a dotze.
Per l'estament eclesiàstic, no podien ser insaculats ni nomenats diputats i oïdors
de comptes menors de vint-i-cinc anys; pel militar, no podien ser-ho, com a diputats,
nobles menors de vint-i-cinc anys i cavallers menors de trenta i, com a oïdors, menors
de vint-i-cinc anys; pel que fa al Braç Reial, els diputats no podien ser menors de trenta anys ni els oïdors menors de vint-i-cinc.
Per a procedir a les noves insaculacions, feien falta sis persones de cada esta~ent com a testimonis. El nomenament era a decisió dels diputats i oïdors. Però, si
no hi havia acord entre ells en la designació, cadascun -els tres diputats si calia inscriure un diputat, els tres oïdors si calia inscriure un oïdor- havia d'elegir un candidat i, entre els tres, se n'havia d'extreure un a sort.
Quan el règim insaculatori entrà en funcionament, la praxi anà plantejant constantment dubtes o buits que no havien estat considerats per les ordinacions del 1493
i que, per tant, calgué anar resolent i ajustant a mesura que apareixien. D'aquesta
manera, de mica en mica s'anaren completant i adaptant petits detalls de les ordinacions inicials.
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Francí Vicenç
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PRIOR DE TARRAGONA

(Tortosa? - ? T523)

El ;¿2 de juliol de l'any T'1.9'1., dia d~ sa nta Magdalena, toren extrets els següents diputats i oïdors :

L>íputat eclt:siàstic: Pere Terra(ks, canOTlge, sagr isl:'J major i pahord~ d'Aran a la seu de Cirona, no jurà

Diputat militar. Miquel d'Oms, don y.ell de:

P ~r pin yà

L>íputat reial: Francí Guerau de Vallst!Gt , ciul,ld,i dc nMcelnna
Ordor t:desiàstic: Sebastià Sala, canonge de Vic bl'Ileficiat de l,I

SClJ

dc na t"C(~lnn a

Oïdor miU/ar: Joan Bertran, cavaller habitant de Girona, insaculat per la sotsveguc ri ,j dc nc'salú
OrdM reial: C uillem Pere, hurgès de Puigcerdà

causa de l'epidèmia que assolava Barcelona
A
almcnys dcs del 13 de juny de 1494 -data
a paltir de la qual els consellers harcelonins ha-

que fou diputat reial durant el trienni 15°9-12,
el canonge Terradcs no arribà ni a prendre possessió del càrrec, ja que només sis ui es uesprés
de la seva elecci6, el 2~ dc juliol de 1494, morí
vien consiuerat convcnicnl q uc es comencés a
fer a la ciulalla "cerca de la pesta " (reconeixevíctima dc la pesla , a la seva ciutat natal. la noment o control delnomhre ue ueflmcions)-, la
tícia arribà a Mataró el dia ja, i l'enuemà, haprimera extracciÍJ de dipulals del General que
vent dinat, uesprés ue convocar a corre-cuita
tots els testimonis possibles i havenl procedit
es uugué a termc amb el sis lema insacu!atori,
Min;;.¡1"1 1r;.¡ d 'Uf! t'sent Tt';al
ell un lIlanuscrit del
primer a insacular alguns noms nous en subsquc s'estrenava aquell any, es féu a Mataró. Per
segle xv
I-:CS A
fugir de les mOltaluats ue la capital, els dipulals
titució de diversos mOlts , fou extret el seu subsJ.c.
del General llue aleshorcs acabaven el seu
titut, Francí Vicenç, a llui la nova fou comunimandal havien decidit reunir el consistori en
caua aquclla malcixa larda. Per això, l'endemà,
aquesta vila del Maresme, i s'hi havicn LCl porI d'agost, a diferència dels seus dos condipulals
tar el bací, la cera, les tovalles, el pergamí i totes les altres co- i uels tres oïuors, Francí Vicenç no pogué ser a Mataró per
scs necessàries per a fer l'elecció; en canvi, com que la Gejurar i prendrc posscssió del càrrec, cosa que féu el dia I j.
nera litat era en ple reureç i calia cstalviar, no volgucren que
Doctor en ambdós drets, canonge i prior ue l'església de
s'oferissin confils de cap mena als testimonis de cadascun Tarragona, Frand Vicenç era tortosí. Havenl estat nomenat
uels eSlamcnls que foren presents a l'extracció.
canc.mge ue Tarragona per l'arqucbisbe Pero Ximénez de
Urrea, el canonical 11 fou disputat per Esteve Carret, el fil1:ur
El primer diputat eclesiàstic que jurà i exercí el càrrec
amb el nou sistema insaculatori fou francí Viccnç, prior dc oïdor de comptes eclesiàstic del trienni l497-1500 i dipulal
Tarragona. Però no fou pas ell el primer diputat eclesiàstic del mateix estament uel 1515-ú~ . Vicenç degué sol·licitar
extret, perquè el 22 de juliol, dia de santa Magualena, a la ca- interccssió a fcrran li, perquè al maig del T484 el monarca
sa que en Feu, hoter, tcnia davanlla ricra -que havia estat postulà a favor seu i demanà al papa quc li iCs juslícia, i al
lan cnramada per dins i per fora que deixà meravellats tots
caruenal Roueric dc llorja que li fes costat, tot al·legant que,
aquells que la veieren- fou extret Pere (o Perc Gucrau) 'l'cr- cncara que Carret disposés de butlles expectatives, alluestes
rades, canonge, sagristà major i pabordc d'Aran a la seu de
només feien referència a una canongia, i ja n'havia acceplal
Girona. Fill dc l'homònim Pere Terrades, ciutadà i jurat una a T01tosa. Tanmateix, Francí Vicenç és sobretot conede Girona, que [-erran 11 havia imposat com a diputat per gut perquè iou qui, durant l'episcopat d'Alfons d'Aragó (dil'estament reial el T488, i germà uel JoaT! Vicenç Terradcs
pulal cclesiàstic del trienni 15°0-°3) compongué a Tortosa,
ro~.
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per encàrrec del capítol (1508), el rés de la M<In~ de Déu de
la Cinta que s'élfegí al breviari de la diòcesi i que s'usà sense interrupció Gns que, el lS6R, Pius V, en compliment de
les disposicions del concili de 'l'ren lO, suprimí els hreviaris
que no tinguessin més de dos-cents anys d'antiguital i imposà el romà.
Del primer diputat militar exlrel per insaculaciÍJ, el don zell domiciliat a Perpinyà Miquel d'Oms, se'n sap ben poca
cosa més enllà del fet que segurament pertanyia a la familia
Oms, alguns membres de la qual, des de la fi del segle XV i
durant el segle XVI. controlaren el càrrec de goveT1léldor general dels comtats de Rosselló i Cerdanya, obtingueren altres càrrecs de coni1ança reial (el 1499, per exemple, un
Guillem d'Oms era castellà de Cotlliure) i es distingiren per
la defensa del Rosselló contra els frallCesos. A la darreria de
gener del T517, després de la seva mort, en no posar-se d'acord els diputats del General per a decidir qui insaculaven
en lloc seu, hagueren de fer-ho a SOltS i extragueren un altre
Oms, Joanot, probablement parerlt seu. Mentre fou diputat,
Miquel d'Oms es mostrà especialment interessat i insistent
perquè es tiressin endavant les reformes urgenls que necessitava la Casa de la Diputació de Perpinyà, on duranl el
primer any del trienni realitzà diverses estades per afers
propis.
F1 diputat reial del trienni, mossèn Frand (o Francesc)
Guerau de Va1lseca, és un personalge a bas lament conegut,
perquè rou un dels principals actors de les lluites ciuladanes
que agitaren Barcelona a la darreria del cluatre-cents i la primeria del cinc-cents. Vallseca pertanyia a una de les famílies

de l'oligarquia ciutadana harce10nina els membres de les
(pIélls es perpetuaven en l'adminislració de la ciutat. Només
enlre el 1479 i el 1490, ell mateix fou elegit jural lres vegades (1481, 1484 i 1487), abanderat de la tiutat (T 185) i tauler
(14R6); el 14RS fou un dels membres de la selzena que re·
dactà les inslruccions de l'amhélixada de Francesc de Valls eca i Ramon Marquel a la Cort -sohre 1é1 qüestió remença i
la Tncluisició- , i al novembre del 1488 iou un dels electors
que elevà a la conselleria Joan Ros i Joan Berenguer Aguilar.
A la segona meitat de la délrrera dècada del segle XV -quan
s'aguditzaren les lluites ciutadanes i, juntament amb Pere
de Conomines, s'erigí en un dels caps més visiLles de 1'0'
posició al partit destorrentistél
i durant la primera del
XVT, fou quan [-rancí Guerau de Vallseca esdevingué protagonista de la vida ciutadana. Pel novembre del 1487, mentre
era un dels dos laulers de Barcelona, ja havia tingut un paper destacat quan es negà a complir l'ordre dels inquisidors
d'emparar i segrestar els béns que alguns conversos tenien
dipositats a la taula. La discrepància entre els Vallseca i els
Destorrenl havia cristal·litzat, precisament, aquell mateix
any 14R7, mentre forancesc de Vallseca era conseller en cap
i Pere Destorrent conseller segon. Tots dos havien mantingut divergències en diversos afers, però, després, Francí
Guerau de Va11seca havia acusat Jaume DeSlorrenl d'haver
participal en la iilsificació d'un testament i d 'haver testimoniat en fals, de manera que, arran de la reclamació de Jaume que s'élP1iqués l'usatge contra impulacions deshono·
ranls, el rei Ferran havia acabat ordenant al lloc tinenl que
procedís amb rigor contrél Francí Guerau, que havia atemp-

tat contra la fama d'una persona notable i de molta reputació, Posteriorment, a l'inici del 1494, essent membre uel
primer Trenten¡¡ri nasCut de la reforma del 1493 i j<l unit a
Conomines, Franci Guerau de Vallsec<I uirigí l'oposició a
l'auvocat de la ciutat que proposaven els consellers destorrentistes com a substitut ue Jaume Destorrent. que h<lvia
hagut de renunciar per haver estat elegit regent ue la cancelleria, Posteriorment, com que al llarg del 1494 l'oposició
als destorrentistes es dedicà a obstruir totes les iniciatives
dels consellers, la dotzena d 'elecció ue la conselleria del
1495 nomenà els homes més representatius del paliit destorrentista, com Pere Destorrent i francesc Marquet, i quan
es renovà 1<1 meitat dels jurats del Consell ue Cent es prengué especial cura de prescindir dels oposicionistes més destacats, com [rand Guer<lu ue Vallseca, i d'introduir-hi, en
canvi, tots els uestorrentistes, entre ells Felip ue Ferrera i
Francesc Bussot de Sitges (futurs uiputats reials dels triennis I503-oG i TST2-15).
Un cop introduïda la insaculació t<lmbé al govern barceloní, francesc Guerau de Vall seca esdevingué jurat pels ciutadans durant la conselleria uel seu cosí Guerau, a qui, com
a ell a la Generalitat, la sort afavorí en la primera extracció
del nou regiment. D'aquesta coincidència se'n Leu ressò el
Dietari de la Generalitat, quan assenyala que «és la sort dels
primers redolins dels Vallseques)), 1 així ho confirma el fet
que el mateix Franci Guerau fos extret conseller en cap l'any
següent. 1Iavent recollit el testimoni del redreç de les finances municipals, a la fi de la seva conselleria, a la u<lrreria uel
TSOO, Franci Guerau pogué declarar clue el municipi pagava
al ella les pension s dels censals i que, per culminar l'obra de
redreç, ja només calia lluir-ne alguns i reduir els impostos
que pesaven sohre els barcelonins, Francí Guer,lll es mantingué en primera plana almenys durant tota la primera dècada del cinc-cents, RI 1503, per exemple, fou ambaixador al
rd per defensar un pellisser barceloní acusat d'heretgia, i el
mateix any formà part de la vint-i-qu<ltrena ue cort. Tornà a
ser notícia el TsoR, quan fou empresonat juntament amh
Dionís P<lU (conseller segon de l'any anterior) pertluè s'oposà al fet que [os el rd, en comptes de la Reial Audiència, qui
dictaminés sobre el plet que el municipi tenia pendent amh
la Batllia General ue Catalunya per l'afer dels anomenats
censals dels dos rels -endarreriments que 1<1 batllia devia
a la ciutat per quantitats que havi<l prestat a AlLons el Magnànim i a Joan TT el 1429 i. el 146o, deute que el 1503 ja <lScendia a vuit-centes mil lliures-, Vallseca, a més, regia
aleshores la 'l'aula de Canvi de la ciutat, i es negà a lliurar les
daus de les caixes on es guardaven els diners i les joies dels
dipositaris. Ultra l'empresonament, la represàlia relalindogué també la desinsaculacié> ue Vallseca i Pau de les bosses
de la ciutat des del primer ue gener de 15°9, i la prohibicié>
que se'ls admetés en cap càrrec públic, reial o municipaL A
més, uesprés que al gener del Ts09 el gen urc de Vallseca,
Pere Ramon Vicenç de Sentmenat, hagués insultat el con-
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seller en cap, Joan Llull, també ell tim desinsaculat, i fins i
tot declarat inhàbil. Vallseca i Pau foren finalment alliberats
al maig del 15°9, però no tornaren a ser insaculats nns el 30
de maig de I5I!, Francí, o Francesc, Guerau de Vallseca morí a mitjan octubre del 1517, Al juny del TSTS havia dictat testament davant del notari de Barcelona Antoni Anglès major,
i pocs dies abans del seu traspàs li afegí un codicil. Quan
morí. era vidu d'una R1ionor i tenia vius almenys tres fills i
quatre filles: Francesc de Vallseca, doctor en lleis, en fou hereu universal; Pere Miquel, clergue benc11ciat a la seu de
Barcelona; Bernat Genís Martí; Caterina, casada amb Pere
Ramon Vicenç ue Sentmenat; Elisabet, monja de Valldonzella; Elionor, monja de Jonqueres, i Serena Genisa , que encara no havia professat. Vivia al carrer de la Carnisi)eria d'en
Sos, que desembocava al carrer Ample, i volgué rebre sepultura al carner dels Va]]seca, al monestir de framenors,
amb l'hàbit de sant Francesc i sense armes ni insígnies.
ECOS DEL REDREÇ I I NICI
DE LA CO N"FLICTIVITAT
AMD fRANÇA

L'I d'agost de T494, el mateix dia que Oms, Vallseca i els
tres oïdors prengueren possessió del càrrec a Mataró, els
nous diputats i oïdors decidiren traslladar el consistori a
Vic, perquè als veïnats propers a Mataró ja hi havia hagut
alguns mOlis de pestilència, que havien estat enterrats al
cementiri ue l'església de la vila , i perquè consiueraven que
1<1 cornunicació contínua i quotidiana llue els mataronins te-
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nien amb Barcelona constituïa un perill. F.n canvi, creien
que Vic era un lloc segur i, a més, s'hi havien dictat Ol'dina(;ions que els semblaven moll adequades per a salvaguardar la sanitat. Tanmateix, hagueren d'esperar l'arribada de
[rand Vicenç a Mataró per marxar-ne. El consistori romangué a Vic fins el 9 de fehrer de 1495, data de la seva primera entrada a Barcelona, si bé a la capiLalla cerca de la pesta
havia estat suspesa des de l'octubre.
Encara que tant la correspondència expedida pels diputats com el registre de llurs deliberacions només ho reflecteixin ocasionalment, de manera gairebé accidental i ben
poc explícita, el trienni encapçalat per Francí Vicenç es pot
considerar presidit d'una banda per la inèrcia dels anys anteriors pel que fa a l'intervencionisme reial i a la voluntat de
sanejar les finances de la institució, i de l'a 1tra, per la conflictivitat amb els francesos en terres del Rosselló . .En canvi,
no es trasllueix pas que, com assenyala J. Vicens i Vives, Vallseca, des de la Diputació del Ceneral, amb la col·lahoració de
l'oïdor eclesiàstic Sebastià Sala, hagués intentat posar entrebancs a la gestió del batlle general de Catalunya Joan Sarriera, que el 1491 havia arrendat els drets del General amh el
suport dels Destorrent (no cal oblidar que Pere Destorrent
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havia estat el diputat reial nomenat pel rei pel trienni 1491 94). Al juliol del 149+ poc ahans tple acahessin el seu mandat, els diputats sortints anunciaren al rei que havien lliurat
-i per tant renovat- l'arrendament dels drets de les generalitats al batlle general de Catalunya, Joan Sarriera, per
45 000 lliures anué¡]s, el mateix preu que el del 1491, el
qual, segons asseguraven, havia de considerar-se bo si es tenien en compte els estralls que causava la pesta, ja que si no
hi hagués hagut l'epidèmia hauria estat més alL A més, a11rmaven que ja havien lluït 8 000 lliures, i que, abans de deixar l'ofici, encara en lluirien () 500 més, dels censals dits
de la cera. Tres anys després, a mitjan 1497, quan Vice1l<,:,
Oms i Vallseca havien de procedir a renovar l'arrendament,
hagueren de defensar-se de «sinistres informacions» mal
intellCionades fetes arrihar a orelles del rei tple asseguraven
que, per interessos particulars i avantposant el seu propi benefici al bé comú, pretenien arrendar les generalitats a la
manera antiga, és a dir, per taules i no en conjunt. El rei ordenà que convoquessin les dues formes d'arrendaments i
que es quedessin amb el que fos més profitós al Ceneral. fi
la fi de juliol, els diputats asseguraven que l'arrendament
per taules -compresa la de la 13011.1 de 13arcclona i les entrades i eixides de tot Catalunya- hauria ascendit a 66 500
lliures, i que, a precs dels consellers de Barcelona i de moltes persones prill(~ipa ls del Principat, no havien arrendat
ni les entrades i eixides ni la 'l'aula de 13arcclona. Segons
sembla, hom només n'havia ofert, respectivament, T3 500 i
15 100 lliures, quantitats que es consideraven irrisòries:
Vallseca assegurava que la Taula de Barcelona sola ja rendia
més de 66 000 lliures anuals i que, per tant, en un sol any
hauria pogut pagar tot l'arrerldarnent. Tanmateix, sembla
que el rei no en quedà del tot convençut: entre la 11 del 1497
i l'inici del 1498 Ferran II encara retragué als diputats del
nou trienni que ni la Taula de Barcelona ni les entrades i eixides no s'haguessin arrendat, i àdhuc intentà que procedissin a arrendar-les, cosa que ells refusaren categòricament
al.legant que els capítols de cort només els ho permetien fer
a la 11 del trienni; que, altrament, calia recórrer a la cort general, i que, de tota manera, els seus predecessors havien
actuat com calia.
'l'a mbé és di1kll de documentar que, com diu Vicens i
Vives, [rand Guerau de Vallseca aprofités el càrrec de diputat reial per continuar presentant batalla a ls destorrentistes des de la Diplltaci6 del General. Es cert t111e hi ha constància d'alguns dissentiments de Vallseca al parer dels seus
condiputats i oïdors, però sovint són arran de qüestions purament administratives i, quan no és així, és únicament perquè no hi ha acord amb els altres diputats sobre el nomenament, per exemple, d'un porter del Ceneral o d'un defensor
suhstitut. En canvi , a l'estiu del 149() s<>n tots els diputats
els que estan d'acord que no poden pagar a Jaume Destorrent, regent de la cancelleria, el salari del temps que
havia estat absent de la Reial Audiència, com pretenia el rei.
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nomenades, hagueren de procedir a l'elecció i provisió dels
diputats locals seguint només quan els scmblà les indicacions d'algun dels dos diputats. Encara que am h una versió
diversa i fent-ne recaure tot el pcs sobrc Vallscca, un mcmoria l adreçat el T.5TO a les Corts de Montsó pels diputats
Jordi Sanç, Jeroni Tord i Joan Vicenç de Terrades deixa hen
palescs les rcpercussions que l'actitud de Vallseca i la discòrdia dels seus dos condiputats tingué en un futur en el
nomenament dels diputats locals. El memorial sosté que
quan mossèn Vallseca havia entrat com a diputat s'havia
oposat a proveir els diputats locals que els scus antccessors
havien deixat designats en un memorial, al.legant que això
anava contra Capítol de cort. En cfect<:, un Capítol de COrt disposava que eren els diputats que entraven a l'ofici els qui havien de proveir les diputacions locals. Però, corn clue només
els donava quinze dies per fer-ho i hom considerava que en
quinze dies no hi havia prou temps per informar-sc dc les
persones idònies per als oficis, des d'antic s'havia introduït
el costum clue els diputats que plegaven deixessin un memorlal, rcdactat amb tranquil·litat i coneixement de causa,

A banda d'això, l'única actuació destacable de Vallseca que
es pot consignar fa referèn cia al sistema de nomenament
dels diputats locals. Abans que ell i els seus CüIHliputats
prenguessin possessió de l'ofici el 1494, el rei havia lliurat
un memorial als seus predecessors mélTlé1nt (1\H~ posessin
determinades persones al üont de determinades diputacions locals, i les fonts no deixen constància que això produís cap problema a Vicenç i els seus con diputats, ja que
eren ells els qui havien de fer els nomenaments. Fn c,l11vi,
quan expirà el trlenni de Vicenç, Oms i Vallseca, l'escrivà
major del General, Jaume Ferrer, volgué deixar constància
que no copiava el memorial per al nomenament dels nous
diputats locals que acostumavcn a deixar els diputats sortints perquè no hi havia consens. Vicenç i Oms no s'havien
posat d'acord sobre les persones a designar i havien lliurat
dos memorials diferents, i Vallseca sostenia que no s'havia
de deixar cap memorial. Això ocasionà algun problema als
seus suhstituts, que, en trohar-se (ple els nomenaments només havien estat fets per dos dels tres diputats i que, a més,
els dos diputats discordaven en gran part dc les persones
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designant els diputat::; loca ls que després eren elegiLs pels
seus substituts. Pèr aixi'>, el::; diputats de 15IO asseguràven
que, des del trienni de Vallseca, amb la desaparició dels memorials , els nous diputats tenien problemes per fer les eleccions, i demanaven que es trobés un sistema alternatiu que
pogués evitar nomenaments precipiLats i inadequats.
Pel que fa a l'afer del Rosselló, amb el tractat de Barcelona del 1493, els comtats de Rosselló i de Cerdanya , empenyorats per Joan II a Uuís XI de frança durant la guerra
civil catalana, havien estat retornats a la Corona d'Aragú
per Carles VllL No obstant això, arran de l'ocupació de Nàpols pel monarca francès (febrer del 1495) i com a efecte
secundari de les guerres d 'Itàlia, aviat el Rossel1ú torn¡¡ a
ocupar un primer pla en l'actualitat catalana, per la necessitat de tenir-ne ben reforçada la defensa. Fou amb aquest
tel6 de ions <-[ue es convocà la Cort Ceneral de 'l'ortosa
(1495-96) , on es pactà un donatiu de 129 000 lliures de
Barcelona per pagar 200 homes d'arrnes i 200 genets durant tres anys , que havia de ser satisfet amb la imposiciú
d' un fogatge i un increment de dos diners per lliura del
dret d'entrades i eixides.
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La mentalitat de redreç dels diputats queda palesa en el
fet que, per estalviar-se despe::;es, decidiren que fos l'oldor
Sebastià Sala, que ja hi assistia corn a síndic del capítol de
Vic i clue, per tant, no prenia salari, q ui actués corn a representant seu a la Cort. El llarg memorial que li fou adreçat
permet veure <-Iuines eren les principals preocupacions dels
diputats i els afers que consideraven que calia resoldre: els
perjudicis que els oncials reials ocasionaven a la jurisdicció
del General pel que feia a la recaptació de les generalitats i a
la persecució dels fraus, la també invasió de jurisdicció feta
per oficials de la Inquisició arran de les confiscacions i empares de béns, i les discrepàncies amb els doctors del Con::;ell Reial amb relació a l'administraciú de justícia i a l pagamellt del::; seus salaris. Els diputats volien, igualment, que
es perfilessin alguns extrems del nou règim d'insaculació,
perquè arran de la seva aplicaciú havien sorgit dubtes que
calia resoldre. Nogensmenys , sembla ser <-lue Sala no arribà
mai a presentar el memorial; així, si més no, ho asseguren
els diputats de 15°9-12, que repassaren els registr~s dels diputats anteriors, rescataren de l'oblit aquesl i altres rnemorials redactats en temps de celebració de corts i els tornaren
a presentar a Monts6 el 1510, fet que demostra que quasi
(luinze anys després s'havia avançat ben poc en el reconeixement de determinades reivindicacions .
.Els diputats seguir~n amatents a les corregudes militars a
una banda i l'altra de la frontera, arnh esp~cial preocupació a
la n del 1496, arran de l'ocupaci6 de Salses per part dels fran cesos i d'un atac a Torroella de Montgrí amb quatre naus i
deu galeres, la tripulaci6 de les quals , segons les informacions, s'havia abonat als degollaments, mentre molts capitans
i gent de sou encara no s'havien incorporat als seus llocs. Però, per davant de tol, vetllaren ferrnament per evitar que la
gent de gue1Ta defugís el pagament dels drets del General,
per<-luè els problemes bèl-lics no n'afectessin la recaptaci6 i
per posar en execuci6 el nou dret de dos diners per lliura que
la COlt havia imposat per subvenir a les despes~s militars.
D'aquesta manera, p~r exemple, a la primavera del 1496 demanaren al rei que recoIlsiderés l'expulsió del Principat de
tots els fi·;mcesos , aUegant que era injusta i damnosa per les
generalitats: molts dels francesos eren persones senzilles,
deien, que no estaven avesades a dur armes; d'alb·es feia tant
de temps que eren a Catalunya que ja s'hi havien naturalitzat;
d'altres, en(ara , eren només persones treballadores molt
allunyades de la frontera i de les quals no s'havia de tenir recel, fins al punt que moltes d'elles, per no haver de tomar a
França, ~s plantejaven de traslladar-se a altres terres.
Durant aquest trienni, els diputats també s'esforçaren
per int~ntar combatre un problema endèmic, el de les falsil1cacions de safi·¡¡, que segons ells havia arribat a exlrems insostenibles, puix que es deia qu~ a Alemanya tots els safrans
(11l~ procedien del Principat ja es donaven per falsos, i que
tamhé a França, Aragó i València, on en altre ternps eren
molt valorats , eren desestimats.
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E1 22 de jlJliol de l'any 1497, dia de santa Magdalena, foren extrets els següents dipllt31s i oïdors:

Diputat i~di~s iu.s¡ic: Diomedes de Vilaragut i Panlo <k la Casla, castellà d 'Amposta, no

jur~

Diputat milit¡,¡r; Fr,H1cesc de Guimerà , donzell i varvassor, d(~ la vegueria de Montblanc
DipHt(~t ni¡,¡l:

Vicenç Orrit, ciutadà de Ueida, doctor en amhdós drets

Oïdor i:di~siàsti¡; : F.sl.eve de Garret, canonge de Tortosa, ,lrdiaca de Borriol
Oïdor militar; Guerau Rishal , don zell de la vegueria de VilafraTl(;.l del Pe nedès
Oïdor reial; Joan de Gualhes, ciutadà de Barcelona

E

n la segona elecció de diputats del General pel
que, un cop transcorreguL aquest període precep·
sistema insaculatori. foren extrets Diomedes
~/
tiu, VilaraguL no havia comparegut, el 23 de sede Vilaragut, castellà d'ArnposLa, per l'estament
tembre es procedí a fer la nova extracció, La SOlt
eclesiàstic; el donzell Francesc de Guimerà, pel ttï~:.~~~~:::~. recaigué, en primera instància, sobre el hishe de
militar, i el ciutadà de T.leida Vicenç· OrriL, pel ~~.t,<I"'.,,"¡¡)~h
... t..
Barcelona, el xativí Pere Garcia. Corn que es Lenia
ftill"WrU.'"M\" A-"_r!*VL"
reial.
....."1""".~yc.~.. ,...-e
constància que Garcia era a Castella, a la cort,
Diomedes de VilaragUl i Pardo de la Casta , catractant de defensar la jurisdicció i les llihertats
Noticia quo roml l
valler de l'orde de l' Hospital de Sant Joan de Jeru- l'oblip,aciú tleh; l'Ul lel S del eclesiàstilJues enfront de les seculars, i per hé que
l Ro d es, per- Gcncral
d '('~cnmhr;lr l¡.os
, resi dir, e I T40o I, a I 'i11a (e
sa1enl, deV1a
l'ulle, tlel ¡'alau, Vi"tari
e1 seu procura dor, Antoni Co dó -canonge de
què fou un dels personatges als quals el rei Ferran
d, I" e n ":mli t,,t, '4 6 ,
Barcelona que esdevingué oIdor eclesiàstic del
t'!..I"'¡: MIiCfJ.A(:A . (;¡'I1I' ¡,·d iLH.
II recoman~ el hare Ramon de Ciscar, que s'hi
Volum'.S.ri. N. 7. 11 '~1-'
trienni 1506.09-, inLentà que se li mantingués
traslladà per secundar-hi la defensa conLra els
'm .. I·/'·
l'elecció, es procedí a una nova extracció, que retures , FI T493 , però, es Lrobava a Catalunya, ja que el 19 de
caigué en Pedro de Mendoza, abaL del monestir de Santes
setemhre presLà jurament com a castellà d'AmposLa a PerCreus.
També l'oïdor de l'estament eclesiàstic, ESLeve de Garret,
pinyà; havi.a estat nomenat a Rodes el 19 de juliol per Pierre
d'Aubusson, cardenal de SanL Adrià, mestre de Rodes i gran
el canonge de Tortosa (lue gairebé deu anys més tard, du·
mestre de l'orde de Sant Joan de Jerusalem, i ocupà el càrrant el trienni 1515·1X, fou diputat eclesiàstic, era absent del
rec en subsLiLució de Pere Fernandez de Heredia, que haPrincipat en ser exLreL, però jurà el càrrec el 4 de seLembre;
via morL un parell d'anys ahans. A l'esLiu del 1497, en ser exdes d'alesllOres , i fins que ho hagué fet Pedro de Mendoza,
tret diputat eclesiàstic, Lornava a ser fora del Principat, i
el 10 d'octu bre de T497, exercí de representant de l'estament
tamhé ellS01, quan capitanejà un dels estols de l'orde a la
al consistori.
Pedro de Mendoza, el primer abat de SanLes Creus que
Mediterrània, Els Capítols del 1493 sobre les insaculacions
de la Diputació del General disposaven que si, un cop Lransno era d'origen català, osLentà l'abadiat més llarg de la hiscorreguLs dos mesos des de l'extracció d'un diputat o oïdor,
tòria del rnonesLir: pràcticament quaranta anys que abracen
l'electe no s'havia presentaL a jurar el càrrec al lloc on els didel 14 de setembre de 1479 al 20 d'abril de 1519, data de la
putats fessin residència, calia procedir a una nova extracció.
seva mort. No semhla que, en ser elegit. fos ja un monjo de
Aleshores, calia exLreure directament algú que no esLigués
la casa, sinó que, possiblement, el seu nomenament fou inabsenL del Principat, de manera que si convenia s'havia de
fluït per l<'erran lI, De fet, segurament és el maLdx Pedro de
repeLir l'operació tantes vegades com fos necessari. Corn
Mendoza que, ja en època de Joan li, a l'abril del 1467, fou
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nomenat per la reina Joana Enríquez servidor continu de la
casa de l'aleshores infant Ferran i, certament, anys més tard
està documentat com a capellà major de Ferran 11. Pedro de
Mendoza (o Pere de Mendoça, tal com apareix en les fonts
catalanes) es posà personalment al capdavant del monestir
quan aquest tot just comellçava a superar la greu crisi econòmica en la qual es veié sumit dmant el segle XV, arran de
la guerra civil catalana i de la contribuci6 als nom bl"OSOS
subsidis de guerra. Se li atribueix el redreç tant espiritual
com material del cenobi. El I488, per exemple, adduïa que,
en pocs anys, tant «por las turhaGÍones de las guerras passadas,

con la qual se despoblaron en grant parte loç lugares de ta dicha
abbad{a» com «por W¡A-sa de las vaccantes, que, como ha vacado en pOGOS anyos quatro vezes, y por cada vacantr pagaua mil
y cec ducados, y los abbadrs, qUi; cran pro¡A-eydos, lurgo aliel'lauan y emperryauan tas renws, por lo qual es vwida la abbadea en punto qur, segund los cargos que timr, se pUl;df; terrer y
dezir pobre», les rendes del monestir, que eren de 3 000 o
llimes, s'havien reduït a menys de l 000, i demanava al papa lnnocenci VTTT, mitjançant el rel ]:<'erran, que disminuís els drets que es pagaven per la vacant. Posteriorment, el 1496, ja en temps d'Alexandre VT, Ferran demanà
al ponti1èx que concedís a l'abat-capellà major seu que anava i venia contínuament a la cort i, per tant, leia moltes des-
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peses-benc1i.cis fins a 500 ducats de renda a les diòcesis de
Barcelona, Tarragona, Tortosa, Girona i Elna, ja que, per les
grans càrregues del monestir i d'algunes ¡¡nyades estèrils,
no podia sostenir-se i « es te forçado agrauar demasiadamente
al didw su monesterio»; d'¡¡questa manera, «podra el andar
mas contir¡¡A-O en mi seruicio, y d didw su monesterio sera releuauo ue gastos». Aquestes anades de PedTO de Mendoza a la
cort es produïren fins i tot durant el trienni que lou diputat
eclesiàstic (per exemple, el 31 d'octubre de T497, només vint
dles després d'haver jurat), i posteriorment, el 1507, durant
la presidència de l'ardiaca Lluís Desplà, també hi ha constància (lue els diputats li pagaren 100 ducats d'or per finançar un viatge ¡¡ la cort. Únic abat de Santes Creus que ocupà
el càrrec de diputat del General, mentre ho feu residí a la
casa que la comunitat tenia a Barcelona; però aquesta responsabilitat no li féu pas abandonar les del monestir. A Santes Creus, li ha estat atribuïda la construcció del claustre
posterior amb materials de reaprofitament, la qual cosa li
donà el seu aspecte antic i ha induït a considerar-lo el claustre primitiu. Amb la seva mort s'encetà a Santes Creus el
costum d'enterrar els abats a la sala capitular, que perdurà
mentre hi hagué a bats vitalicis. Això IlO obstant, l¡¡ iniciativa
de l'enterrament és ¡¡tribuïda a un probable 1111 seu, Joan Vives, de Pontons, i no pas ¡¡ la comunitat.

tl diputat militar del trienni , el uonzcll i varvassor francesc de Guimerà, h;¡via estat insaculat per la vegueria de
Montblanc. ¡\lnovernbre del 1497, anan de les acusacions
(ple el lloctinent reial havia fet contra els diputats, inuuït, segons aquests, per alguns doctors ue la rota, aglLantl'espantall de la guerra civil (dient que havien «aj ustats consells e
conventícols axí com se fàhia en lo principi de la guerra e
turbacions subseguides en Cathalunya») arran dd cont1icte
de precedències que es produí per les exèquies de l'infant
Joan, es vantava que «de cosa no·m stime tant com per lo
servey e fidelitat de sa altesa haver passats treballs no pochs
e perdut mon patrimoni llns que fou aquesta ciutat en la
obediència ue sa altesa». Morí al febrer del 150~).
No pas menys proper o fidel al rei que els seuS dos condiputats ha de considerar-se el uiputat de l'estament reial, el
ciutadà de Lleiua Vicenç Orril, doctor en am hdós un~ts que
feu carrera no solament a la Diputaci6 sinó també al Consell
Reial. Síndic de T.leida a la Cort del 1493, altres probables
memhres ue la seva família també tingueren càrrecs públics
a l'entorn lleidatà, com el prevere beneficiat de la Seu Jaume
Onil, que fou diputat local ue Lleida durant el trienni T50912, o Miquel Orrit, que fou nomenat collidor i guarua ue les
entraues i eixides de la Taula de la ciutat el V ue juliol de
1515. Just després d'acabar el trienni corn a diputat, a l'agost
dd 1500, Orrit esdevingué advocat i assessor ordinari del
General, i uesprés fou sovint cridat a la Diputació quan es
congregaven consells de doctors perquè assessoressin els diputats sobre qüestions controvertides. El T501, arraTl ue la
mort U' Hug de MlLjavila, un dels vuit uoctors uel Consell
Reial, Onit n'ocupà la vacant (jurà el càrrec e14 de novembre de 1501), bé que seguí apareixent habitualment en t;ISques assessores uel General. Pel fet de ser ofici;¡l reial, el
1506, un cop transcorreguts els dos triennis uc carència després d'haver estat diputat, en fer-se la nova extracció de diputats es féu constar explícitament que no podia concórrer a
l'elecció. El 1516 apareix com a assessor uel portantveus general del governador i, corn que exercia aquest oRci i vacava
el de doctor uel Consell Reial, no podia cobrar la part que li
pertocava dels salaris de l'Audiència. Resiui<l, almenys a la
primeria del 1515, al carrer uel Forn de Ripoll. El seu predicament i prestigi féu que, en algunes ocasions, tam bé fels citat com a assessor pels ministres de la Tnquisiciú. Mor! al
juny uel 1525.
PROBLEMES AM B HI.S
OFICIAI.S REIALS:
ElS SALARIS DELS DOCTü HS
DE L'AUDIÈNCIA I L'AFER DE LA
PR.liC.Ii DF.NCIA DELS DIPUTATS

Per la seva familiaritat i proximitat a Ferran TT, el perfil del
diputat eclesiàstic potser pot induir a pensar que anà en detriment de la comesa que tenia la Diputació de vetllar pel
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respecte ue les lleis de la Terra i les atrihucions dels diputats. Hn canvi, amb Pedro de Mendoza al capdavant, els diputats d'aquest trienni es mostraren particularment aguerrits en la d~fe1lSa uels seus interessos davant els oficials
reials. Fins i tot abans que el diputat eclesi<lstic hagués jurat,
els seus companys diputats i oïdors ja emprengueren diverses mesures per al bon regiment i la reforma de la recaptació uels drets d'entrada i eixida, i ho regularen estrictament
amb l'objectiu que fos exercit un major control sobre les
tau les i sohre l'actuació dels recaptadors, no solament per a
evitar haus sinó també per a unificar i racionalitzar l'administració de les diverses taules. A més, s'asseguraren que
tots els col·lectors tinguessin actualitzades les tarifes i els
drets que havien u'exigir per cadascun dels productes, i que
no oblidessin que, al dret habitual d'entracla i eixida, s'hi havien d'afegir els dos uiners per lliura imposats a la Cort ue
Tortosa, i a tota la pesca salada, vuit diners per lliura. Diversos visitadors all1 b inst1UccÏons precises i detallades foren
enviats a totes les taules dd Principat.
Com que les noves imposicions s'havien introduït per fer
hont a les despeses de la guerra arnb França i, després de la
mort de Carles VTn a l'ahril del 1498, s'havia signat un tractat de pau amb Lluís Xll , que fou publicat a Barcelona el21
u'agost, també cessà aleshores l'exacciú uel 'dret nou'. No
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obstant això, els diputats continuaren insistint en la voluntat
de controlar més directamenl els diners del General que
anaven a mans de sobrecollidors i receptors, a través, en
aquest cas, de l'exactor dels deutes. T.¡.¡ Cort de Tortosa havia
suprimit, igualment, per tal de destinar el seu import a pa gar el sou de la gent d'armes, les estrenes o gratificacions
econòmiques que, de molts anys ençà, diputats, oïdors, advocats i altres ministres de la casa del General rehien per
Nadal, Sant Jordi i Sant Joan. Arran de la suspensió de la
guerra amh França, al Nadéll del 1498 les estrenes ja tomaren a pagar-se.
Els diputats també seguiren insistint en la devaluació del
valor dels safran s cata lan s a l'estranger, en l'intent d'evitar
haus i, particularment, en el càstig dels infr<lctors de les re-
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gulacions que establien el procés que calia seguir en l'assecament i la comercialitzacit> del producte.
D'alLra banda, continuaren arrossegant alguns problemes i plets amb la Inquisició que havien heretat dels seus
predecessors. T.'afer d'un cert Viacamp, un condemnat per
heretge de Lleida a qui s'havien connsCélt els béns i que el
I47I havia arrendal les generalitats de la ci utat, fou el que
els élhsorhí més energies; el receptor de les confiscacions reclamava al General un deute que presumptament tenia aTnh
el condemnat, i fins i tot el mateix diputat Orrit anà perso·
nalment a trohar-se élm h el rei per intenta r, sense èxit, que
se solucionés el cas.
Durant aquest trienni, prosseguiren les obres iniciades ja
a l'anterior a la casa de la Diputació de Perpinyà. A Barcelona s'haguerell d'emprendre reparacions a la 'casa de mar'
del General, contigua a la drassana, on es collien la holla i
les entrades i eixides.
Però els cavalls de hatallé1 de Mendoza, Cuimerà i Orrit
foren fonamentalmenl dos: els salaris dels doctors de la
Reial Audiència i la precedència dels diputats, la vindicació
afèrrissada de la (plal demostrél l<l importància de la càrrega
simbòlica que duia inherenl. !:ls tracta de dues qüestions in·
dependents, però la implicació activa del regent de la Can·
celleria Jaume Destorrent i dels doctors del Consell Reial en
l'afer de les precedències i el fet que lél qüestió dels seus salaris ja s'arrossegués des del trienni anterior podria suggerir
que una possible tibantor prèvia entre la rota i la Diputació
fOs el que hagués contrihuït a l'explosiú que es produí éllTan
de les exèquies de l'intànt Joan.
Rl 149 :~, en crear la Reial Audiència o Consell Reial, la
Cort de Barcelona havia decidit que els salaris de totes les
sentències que s'hi promulguessin fossin del General, que
al seu torn seria l'encarregat de pagar els salaris als seus
membres. Rn un memorial preparat al desembre del I495
per tal de ser presentat a la Cort de Tortosa, els diputats del
trienni anterior ja es lamentaven que, des que el General els
pagava els salaris i els doctors no cohraven directament de
les sentències, el Consell havia expedit molt poques causes;
que els doctors havien cobrat, injustament, terces de causes
que no els pertocaven, al,legant que ja eren iniciades abans
de la creació de la rota; que el General perdia moltes terCes
de les causes començades que no arribaven a sentència;
que, a més, les palis, un cop havien oït els advocats i per evi·
tar-se de pagar salaris, tampoc no instélven les sentències, i
que els diputats no lenien manera de controlar les absències
dels doctors (que només tenien dret a quaranta dies propis)
per calcular el pagament dels seus salaris. El malestar que
denoten aquestes queixes encara degué incrementar-se
quan, a l'estiu del 1496, Taume DestolTent, promogut a regent de la Cancelleria, pretengué, a través del rei, que li fos
pagat el salari del temps que havia estat absent de la !{clal
Audiència, cosa a la qual, evidentment, els diputats es negaren. T.éI pretesa picaresca dels doctors de l'Audiència tomà a
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ser denunciada al rei pel novembre del I497. Els diput.<lts asseguraven (ple ja havien despès en els salaris dels doctors
més de 25 000 lliures , i afegien als greuges que els doctors ,
interpretant lliurement un Capítol de cort, pretenien que el
General només tenia dret a rebre els salaris de les causes de
Catalunya, però no de les de fora del Principat que els eren
encomanades pel rei; per això, s'apropiaven els salaris de les
causes foranes i, a sobre, el General els havia de pagar elsalari del temps que dedicaven a sentenciar-les mentre deixaven d'expedir les causes del Principal. Els diputats es quei xaven de nou de les llargues dilacions i pròrrogues i de la
poca diligència dels doctors en l'expedició de causes, cosa
que atribuïen al fet que les sentèm:ies no repercutien directament en els seus salaris i que això es traduïa en una gran
migradesa d'ingressos per al General, i sostenien que en un
sol any del temps que els jutges cobraven directament els
salaris de les causes es registraven més sentències que no
pas s'havia fet en aquells quatre darrers anys. Aquest conflicte s'arrossegà durant anys, penplè no fou Hns a les Corts
de Montsó del I51 2 que es rd<Jnnà la RCÍal Audiència i es
regularen i resolgueren molts d'aquests punts.
/I. l'octubre del I497, a Salamanca, a causa de la pesta segons el Dinari de la Generalitat, bé que hom ho atribuí a la
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seva agitada vida matrimonial , havia mort l'infant Joan , primogènit de Ferran TT i Tsahell. 1::15 diputats , després de deliberar sohre el dol que havien d'observar, és a dir, quants
ministres havien de vestir de dol, decidiren que farien un
entremig entre el dol observat per la mort de Joan II i la de
Carles de Viana. Fou durant les exèquies en honor seu celebrades a la seu de Barcelona que esclatà entre els diputats, els doctors de la rota i el regent de la Cancelleria Jaume
Destorrent -membre de l'Audiència ell mateix, encara
que havent esdevingut regent no servís- d polvorí que segurament totes les diferències arran dels salaris devien haver adobat. Per fer un seguiment dels incidents es pot considerar la versi6, segurament esbiaixada, que els matCÍxos
diputats donaren al rei, queixant-se. I::ncara que, segons els
diputats, actués induït per Jaume Destorrent, el lloctinent
fou l'últim responsable del conflicte, peri'> mai no gosaren
acusar-lo directament. El prohlema consistí en el fet que,
per les exèquies, es volgué ocupar dlloc on seien hahitualment els diputats, atorgant precedència indeguda al regent
de la Cancelleria i al Consell Reial. Dos dies abans de les
exèquies, el lloctinent general ja els havia comunicat que
seurien en un banc ~~que ·ls serie posat devant la rexa qui és
a la volta del cor de la Seu, que vol dir star de cara al altar ab
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les spalles girades al cor, e per consegüent al túmulo del dll
senyor príncep, o que si no volien aqueix 1>anch que anassen a seure al cor». Els diputats s'hi negaren roLunüarnent,
advertint que volien seure, corn sempre, al banc de pedra
que hi h<lvia a la reixa de ferro al cost<lt de l'altar; però el
1l0cLinent contestà que havia deLerminat (Iue aquell banc
fos per al Consell Reial. Els diputats foren informats que el
canvi de lloc s'havia feL per LaI que el regent de la Cancelleria (Des torrent) pogués precedir els diputats, que l '(mica
manera de fer-ho era canviant-los a ells de banc i q Lle, «no
volenL ell [el regent] pendre a soles la punta contra deputats , tengué manya que aquesta empresa se fes en nom de
tot 10 Consell .Reial». Els intents d'arribar a un acord, arnh
missatgers corrent amunL i avall i després que els dipuLaLs
s'haguessin assessorat per representants de tots els estaments, fracassaren, mentre ellloctinenL, aconsellat òbviamellt pel Consell Reial, que corn denunciaven els dipuLats
era parL interessada en la dispuLa i, per tant, no podia ser
neutral, insistia «que no s'i podie fer altra cosa pus axí ere
deliberat, e que si· s tenien per prejudicats que recorreguessen al senyor rey, qui ere per casLigar-Io si mal feya».
Els diputats sostenien, «Corn axí sie de dret comú, que uclvenient;; preside cessat magis¡,ratus» (o, dit altramenL, «llur
presència apag<l la claror dels alLres corn fa 10 sol de les altres lums»): el regent de la Cancelleria només podia exercir
en absència del canceller o del vicecanceller, i el canceller
seria present <l les exèquies, de manera que el regent no podia precedir de cap manera els diputats. H matí de les exèquies , diputats, oïdors i minisLrcs de la casa del General,
amb el cerimonial habitual, anaren en comitiva fins a la
seu, i es posaren al lloc acostumat. Els esperava un algutzir,
que els manà de part del lloctinent que no s'asseguessin al

banc. Aleshores, enviaren uns missatgers <l casa del lloc LinenL perquè li lliuressin una súplica escrita on els diputats
exposaven els seus drets, però ellloctinenL respongué als
missatgers, de pròpia veu, «que· ls sia manat que deixen lo
banch, e si no ho volen fer que ·ls meta ell presó». EnfronL
de la cruesa del manament i perquè no se'ls pogués titllar
d'inobedienLs a les ordres de l<l persona que representava la
majestat reial, els diputaLs es posaren dempeus davanL del
banc en lloc de seure-hi, i així esperaren que el lloctinent
arrihés per veure si personalment els deia el maLeix. Quan
arribà, l'ahat de Santes Creus, amb breus i hones paraules,
es queixà del grcuge que els feia privanL-Ios de la possessió
del seu lloc i preeminència, contra les ConstiLucions de Catalunya, li féu explíciL el seu dissentiment i li anuncià que
recorrerien al rei. Tot el que féu el lloctinent fou respondre,
amb males maneres, ~(allí us donaran un banch si -us voleu
seure e, si vos-ne voleu anar, yt al hora buena, reCOrrct u su
ahezai'. Diputats, oïdors, toLs els ministres del General i alguns cavallers que volgueren acompanyar-los se'n tornaren
aleshores, mansament, a la casa de la Diputació, tal com havien estat aconsellats de fer en cas que haguessin de deixar
el banc per obeir el lloctinent general. A conünuació, el canceller, el regent de la Cancelleria, el mestre racional, el regent de la Tresoreria i els juristes del Consell ocuparen el
banc dels diputats.
Els dipuLaLs es Laven indignats, sobretot, per la der:nostra ció de força que havia representat l'amenaça de presó, cosa
mai no vista, i adveltien que els esLarnents tamhé estaven
molt escandalitzaLs, «que consideren quant repuLaLs són
sLaLs cn passélt los deputats, essenL ara tant in reverentment
tracLaLs». Pen'>, amb tot i això, seguien aparentment confiats
«que per sa alLesa serà tot reparat». Amb raó o sense, tant
els diputats com les persones afectes <lI General tingueren
molt clar que la responsabiliLaL última i l'instigador d'aquesLs desagradables episodis fou el regent de la Cancelleria
Jaume DestorrenL. l és prou versemblant. TanmaLeix, és
sorprcnent que el Dietari del General silenciï per complet la
batussa i que, el divendres 27 d'octubre de I497, es limiti a
anotar que aquell dia es feren les exèquies per Joan . .En canvi, s'indica, <'plan encara no havia passat un any de la mort
d'Elisabet, la nlla gran dels Rei s Catòlics i esposa de Manuel
T de Portugal, que se li fererl les exèquies a la seu i que els
diputats no hi anaren «per quant no eren ordonats axí com
devien cn lo seure». De la mateixa manera, el primer de gener de I499, després de descriure una cavalcada dels diputats acompanyats de gairebé tots els ministres de la casa de
la DipuLaci6 i precedits dels tres porLers amb les maces alçades, el Dietari deixa consLància del ressentiment i senLeIlcia q LlC «ha paregut molt bé que, pus los officia ls reyals se
sforçen en levar-nos de la jurisdicció, que nosaltres sforçem
créxer la reputació».
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de juliol de l'any

T500,

dia de santa Magdalena, foren extrets els següents diputats i oïdors:

Dipul.al. fcksià.sl.i.c: Alfuw; d'Ar,lgó, bisbe de Torlos,l
J)iput.(jJ milit(H;

Juan

dt~

Muntcada i de Cardona, senyor de les baronies d'Aitona , Mequinensa i Xiva
Diputat nial; Martí Joan Botella, ciutadà de Ueida

Oïdor n:lesiàstic; Francesc del Milà , canonge de Barcelona
Oïclor milítal~ Uuís Meca , donzell de la vegueria d' Urgell, habitant a Montüllcó
Oïdor rdal: Jaume Cuinard, ciutadà de Cirona

Di

ascut a València el 1455, nu natural de l'hodel seu oncle t'erran el Calòlic, el 1513 [ou promomònim Alfons d'Arag6, primer duc de Vila gut a l'arquebisbat de Tarragona, en suhstitució
fermosa, comte de Kibagorça i meslre de Calalra•• . ~
de Gon;¿alo t'ern5.nde;¿ de Heredla (dipulal ecleva (fill bastard de Joan TT i Leonor de Escobar) i
~
siàstic del trienni I503-oG}, mort al novembre del
d'Estenga Conejo, Alfons d'Aragó f(m bisbe de
1511. No ohstant això, el 1512, a les Corts General
Tortosa (1475-1513) i arquebisbe de Tarragona
de Monlsó, Alfons d'Aragó ja havia presidlL el
(I5I3-I4). Quan el 31 de juliol de 1475 fou nomenat
Braç Eclesiàstie en substitució de l'arquebisbe de
bi sbe de Tortosa per Sixt TV, en substiulció d'Ot
penjat, Lli"/a,' ¡¡d,¡
Tarragona, ja difunt. que gaudia d'aquesta prer6
de Montcada, Alfons només tenia vint anys, però
Cmm,li¡«¡, '41
rogativa. Alfons d'Aragó no féu entrada pública a
r:ONT. M
obtingué dispensa papal per la seva edat a condi(;,,,,,,I;,,¡V,,I,,,,,,
Tarragona nns el 29 d'abril de 1514, però ja havia
S'ri. ~;,;: flj~" (\")
pres possessió de l'arquebisbat el 8 de juny de
ció que, abans de dos mesos, rebés ordes de sotsdiaca i diaca, i que fins que fos ordenat de prevere i tingués
1)1:3, per mitjà del seu procurador Esteve Garret (diputat edevint-i-cinc anys només governés la diòcesi amb el títol d'adsiàstlc del trienni 1515-18). Ocupà la seu metropolitana ben
rninistrador i exercís per mitjà d'un altre hishe. Presti jur;.¡poc temps, j;.¡ [lue morí sohtéldélrnent, sem hI a que éI CélUSél
ment el 19 d'agosl de 1476 davanll'arquebisbe de Tarragod'una apoplexia, el 26 d'agost de 1514, gairebé a la mlLianiL, al
na, Pero Ximénez de Urrea, i prengué possessió del bisbat palau episcopaL rou enterrat al presbiteri de la catedral, coel 22 d'agost, per mitjà, segons R. O'Célllélghan, del seu probeli per una llosa de marbre amb la seva imatge. Deixà di curador Llorenç de la Cavalleria. Si hé se li atrihueixen llar- versos lleg;.¡ts a f:..tmiliars i monestirs, però nomelú hereva la
gues absències i nns i lol se l'ha responsablllLzal de la deseva ànima, i volgué que els seus béns iossin distribuïts , en
gradació de l'obra del temple i de la vida religiosa de la
parts iguals, després de vendre'ls en pública subhasta, entre
diúcesi que reflecteixen les visites pastorals de l'època, dules esglésies de Tarragon;.¡, V;.¡lència - on devia residir llarranl el seu episcopal es compongué el primer breviari per a
gues lemporades, o almenys així ho féu menlre iou cUpulat
ÚS de la catedréll i diòcesi de TortoséI, imprès per primer cop
del Ceneral- i T01tosa, a cadascuna de les quals correspona Venècia el 1507, al qual s'a1Cgí després , el I50g, el rés de la
gué l 000 escuts. El seu germà Joan d'Aragó (diputat edeCinta, obra del tortosí rrancí Vicenç, prior de Tarragona i siàstlc en 1512-15) i Esteve Garret en foren marmessors. Com
diputat eclesiàstic del trienni 1494-97; la celebració anual de
a diputat eclesiàstic, jurà el 28 d'agost de 15°°.
la festivit;.¡t de la Cinta fou instituïda en sessió capituléir del
RI diputat militélr del trienni de 15°0-°3 era el noble Joan
14 de desembre d'aquell malclx any. Després de pràctica- de Montcada i de Cardona, insaculat per la vegueria de Lleiment trenta-vult anys de ponuncat tortosí, i per intercessió
da i sotsvegueria del Pallars. Si bé devia passar bones tem-
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porades a la baro!üa d'Aitona, on es retirà algun cop mentre
fou diputat, el 1505 el seu procurador el declarà habitant de
València l, de fet, (l'léln calgué localitzar-lo ~urant lps llargups absències de la seva diputaci6 SP li envià la correspondència per partidél doble a la baronia 1 a Valènciél, pncara que
ocasionalment també fou huscélt a Saragossa. Senyor de les
uaronips de Xiva de llunyol, Miralcamp i Godella, al Regne
de València, de Mequinensa, Vallobar i Benifaió, éll Regne
d'Aragó, i d'Aitona, Seròs, Vila-seca i Almatret, al Prim:ipat
de Catalunya, era 1111 de Pere Rélmon de Montcada i de Vilaragut, télmbé baró d 'Aitona, Mequinensél i Xiva, i de lleatriu
de Cardona. Detingué el títol de senescal de Catéllunya, que
aleshores tenia un caràcter sobretot honoríllc. Vidu de lél
primera esposa, Joana de ilellvís, de qui tingué dues mles,
PS tornà a casar, el 1517, amh Guiomar foerrandis d'Híxar, de
qui télmpoc no tingué n11s mascles, sinó únicament una illla. Per això, pn morir al febrer del 1524, la hélronia d'Aitom,
Seròs i Mequinensa fou hpretada per Joan de Montcélda i
Tolsà, primer comte d'Aitonél, primogènit del seu gennà
GélstÓ.

D'acord amb les Lonts de lél Generalitat, el noble Joan de
Montcada no aconsegueix eludir la imatge de deutor impenitent. En liquidar-li el salari ordinari com a diputat, se li
pagaren més de :~oo llimes de més, i els diputats del trienni següent les hi hagueren de reclamar insistentment. A la
primeria d'octubre del 1504 ja se l'éImenaçava d'execució,
però se'l lmscélvél a la baronia, on només hi hélvia el seu
procurador, Pedro de Mora, pprquè eH era a València. Arnu
el ciutadà dp Rarcelona Joan ilastida corn éI Aéldor i procurador, segons potestat signada l'I! de juny de I50S a la casél
(ple el noble tenia a la moreria de Xiva en poder del notari
de Valènciél Rélrtomeu Gamissi, a la prirneriél de juliol del
1505 Joan de Montcélda i la seva muller Joana reconegueren
que encara tenien un deute amb el General, per haver-les
cohrat de més, de gairebé 230 lliures, i s'obligaren a restituir-les en diversos terminis nns al maig del 1506. Això no
obstant, cal dir que éll juliol del 1505 el General tamhé devia
al noble T25 lliures de salari d'una tprça de febrer d 'aq uell
any com a capità dp l'exèrcit reial. que s'ha via tornat éI mobilitzar arran de la represa del conflicte armat amb ¡..'rança.
Els deutes amb la Diputació perseguiren el noble Joan de
Montcada, ja quP, el T508, se li reclamaven els n'lSSPCS de
les pensions que les seves baronies havien de pagar al Gp.neral. Els endarreriments d¡¡taven del 1486, és a dir, de l'època del seu pare, i ja atenyien més de 828 lliures. JJs diputats del 14R7-1500 havien intentat, sense èxit, quP aquest
cancdlés el deute i, després, ca I suposar que mentre Joan
fim diputat no se'n féu qüestió. Al fehrer dpl T509, haventlos demanat el noble que li donessin temps per a concordar
les pagues fins a la Mare de Déu d'Agost - per tant, després de l'expiració del trienni dels diputélts- , ells li contestaren que, com ja devia saber per haver estat diputélt, no
podien ni pactar ni allargélr cap deute fora del seu trienni.
Tanmateix, consta que al setembre d'aquell mateix any
Joan hélvia arribat a un acord amb la Genpralitat sobre la
forma i els terminis de pagament del deute. Novament, pel
juny del T5I!, el receptor general de léI taula i coUeeta de
Lleida rebé ordres estrictes dels diputats Jordi Sélnç, Jeroni
Tord i Joan Vicenç Terrades que, si Joan de Montcada encara no havia pagat el que li pertocavél per finançar el donatiu concedit Cll rei a les Corts de Montsó el 1510, procedissin sense dilació éI executar sobre els seus béns l'import
del deute , ja que la n ecessitat de pagar el donatiu hi obligava. T gairebé cinc anys després , els diputats també li demanaren pers(lIIalrnent que pagués 14 lliures que devi¡¡ a un
collidor d'entrades i eixides de Seròs, que havia mort,
perquè ells havien de recuperar les 20 lliurps que valia la
terça qu e aq uest, en morir, havia deixat a deure , i volien
evitar que s'haguessin d 'intervenir els béns del collidor difunt per un dpute del noble. 'l'anmateix, cal dir que el noble
tenia guanyada, almen ys, hona fama en el terreny militar:
al desembre del 1512, Joan d' Aragó , Pere de Castre i Francesc Russot de Sitges inhmnélren el monarca que Joan de

Montcacb era l'únic capiLà que, en el termini
tament que Botella no hi podia concórrer
perquè encara no havia vacat, però també perassignat per fer la mostra dels homes d'armes concedits a la Cort - novament reunida
què estava processat. La causa s'arrossegà
a MontsÍl el 1512- , havia fet en un dia la
durant anys, fins que, derivada a la cort de
mostra de tota la gent de la seva capiLania, i
l'arquebisbe l,'ernindez de Heredia, el 1509
que, a més, era gent escollida, ben armada
aquest sentencià a favor del General i en coni hen cavalcada. Amh tot, al març del 1516 in tra de Botella; amh tot, pel març de l'any setentà, amb el suport dels paers de Lleida, obgüent encara hi havia pendent una apcl-lació
tenir permís dels diputats per a no presentarprohom lleidatà. Botella morí al febrer
del
Clau J.~ volta arrl1, 1 ' ~ st: uL rt'~iill ,
capçlla dç S.I1! Jordi dçl P.I. u
se a la mostra. En darrer terme, encara es pot
del 1514.
Jc la Gm«a1ilal, > c~l< xv
afegir que, pel juny del 1510, durant les Corts
Entre el 1500 i el 1503, Martí Joan Botella
de Montsó, Joan de Montcada, juntament
fou l'únic diputat del Ceneral que veritablearn h el duc Joan RalTHH! Folc de Cardona i
ment feu residència i, arran de l'ahselltisrne
Joan Berenguer Aguilar, síndic i conseller de la ciutat de
d'Al1ons d'Aragó i Joan de Montcada -als quals hagué de
reclamar la presència insistentment més d'una vegada, i
Barcelona, fou destinatari d'una carta enviada pels diputats que es queixaven de les nomhroses expect-Jtives d'ofifins suplicar ,[ple oçélsionélva prohlemes per falta de quòcis vacants a la Casa de la Diputació i General que es derum i paralitzava la gestió i la presa de decisions de la Dimanaven, La contundent reacció dels diputats d'aquell
putació, sovint es veié abocat a 'governar' amb els oïdors
trienni demostra fins a quin punt tenien interioritzada la
eclesiàstic i militar, el canonge de Barcelona Francesc del
patrlmonialltzació del càrrec i els 'beneficis' inherents. Els
Milà i el donzell urgellenc Lluís Meca -segurament parent
diputats adduïen que el lliurament de tantes expectatives
del cavaller Martí Joan de Meca, senyor de Montfalcó i de
representava privar-los de la preeminèllCia de concedir ofiMalfet que havia estat elegit diputat el T479, potser també
cis que tenien, i que, si aquells qui ara les demanaven fosell mateix senyor de Montbkó, on vivia, i que, precisament
sin diputats, també voldrien reservar-se'n la concessió per
mentre era oIdor, com s'esdevenia moll sovint, fou transfetal que si vacava algun ofici el poguessin proveir amb parit de la bossa d'insaculació d'oïdors a la de diputats-o Per
rents, amics i servidors. Altrament, deien, ningú no vol - Capítol de cort, cada diputat tenia dret a dos mesos d'ahsèn dria acceptar el càrrec de diputat, ni cap criat o servidor
cia, que se li computaven com si hagués residit. El primer
voldria que el seu senyor ho fos, penplè no li representaria
any del trienni, Botella residí 250 dies, i el segon i el tercer,
tot l'any complet. En caIlvi, durant el primer any , Alfüns
cap profit.
El diputat reial Martí Joan Botella, ciutadà de Lleida, perd'Aragó només féu residència 167 dies, i Joan de Montcada,
tanyia a una de les famílies notables de ciutadans de la ciuque no havia jurat fins el 10 de setembre, lI5; durant el setat, els memhres de la [plal ocuparen sovint càrrecs a la Paegon, el hisbe de Tortosa estigué absent tot l'any (en algun
ria (un Joan Botella, per exemple, era paer el 1473) i foren
moment apareix a València) i el baró únicament residí 101
síndics a corts, Eren senyors de Benavent i Alendir, antiga
dies, i, durant el tercer, els dies de residència foren només
possessió del Capítol lleidatà, des de la darreria del segle XV.
7 2 i V¡,5, respectivament.
Martí Joan, però, tenia casa a la vila de Montclar i, almenys
mentre era diputat i el consistori era a Tleida per fugir de la
PREOCUPACIONS MILITARS
pesta de Barcelona, la seva muller i fllls hi residien. Dura1'lt
I FINANr:ERES I
el trienni que fou diputat reial, un .l:isteve 130tella fou diputat
PROBLEMES AMB
local de la 'vegueria de Lleida, i el I5lI un mossèn Botella tinLA INQUISICIÓ
gué prohlemes amh els guardes i ofióals del Gener<ll, pertiuè no volgué deixar-se registrar tiuan es dirigia a la fira de
El 25 d'agost de 1500, essent encara Martí Joan Botella l'ú·
Tamarit. Uns quants anys després d'haver estat diputat,
nic diputat que havia jurat, i actuant, per tant, els oIdors Del
Milà i Meca com a substih¡ts d'Alfons d'Aragó i de Joan de
Martí Joan Botella també tingué problemes amb el Ceneral.
Montcada, tots tres dictaren unes ordi1'lacions rnolt estrictes
Ala prirneria de gener del J506 filU acusat d'haver rehut diners per conferir oficis a diverses persones mentre ho era;
i detallades, destinades a collidors i sobrecollidors del General, per proveir contra els fraus en les generalitats i en els
però, segons semhla, i no se sap en has e a què, malgrat les
protestes i apel-lacions dels diputats, que lògicament al-lcgadiners que en procedien.
ven perjudici de la seva jurisdicció, la causa fou transferida
Durant aquest trienni, els diputats es consideraren en
a la cort del bisbe de Barcelona, Enric de Cardona i Enrícondicions d'assegurar que, un cop superada l'època de les
quez. Al juliol del J 506, en procedir a l'elecci{¡ de nous ditorhacions que havia generalitzat les falsificacions, i gràcies
a les mesures dels diputats dels triennis precedents, tots els
putats, Gonzalo t'ernindez de Heredia, Jorre de Cruïlles
i felip de ferrera fins i tot volgueren fer constar explícisafrans que sortien de Catalunya eren bons. I així ho amlll-
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ciaren en una carta adreçada a loles les universitats de França i Alemanya, afegint-hi que, si hi arribaven sahans uolenls, havia de ser perqu~ ~ls manipulaven un cop eren Lora
del Principat, i que en això ells ja no hi podien fer res. De
fet, a l'agost del 1505 fins ilOl es veieren capaços u'annnar
que el safrà de Catalunya havia recuperal la b.ma a tot alT~U,
com demostrava la gran u~manda i la pujada de valor quc
s'havia produït. Tanmaleix, aquesta confiança no ~ls féu pas
abaixar la guàruia, p~rquè seguiren exercinl un conlrol estricte sobre el seu adobament, publicant crides per continuar-ne el redreç i castigant amb fermesa qualsevol frau.
D'altra banua, tot i (lue només traspuï moll ocasionalment en els regislres de ueliheracio11S dels diputats o en la
seva correspondència expedida, tot aplmta que els serrells
del reur~ç econòmic del General conlinuaven uonant els
seus fruits. En una criua uel 26 de setembre de 1500, s'a11r-
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mava que lols els censals qu~ el General havia de lluir segons una sentència reial pronunciaua a les darreres Corts
Generals de TOltosa (bona parl dels quals, tanmat~ix, devien
haver-se creat per subvenir a les necessita ls de la guerra
amb forança) ja havien estat lluïts, però que calia seguir el
camí dels dipulals passats u'anar lluint els censals carregats
sobre el G~neral a diversos preus a qui n'oféfs millor mercal. l que, en aquells rnom~llts, ~s volien lluir els censals del
tipus de 25 000 i 32 0000/00 (o, dit altramellt, a un interès
del 4% i uel :~,125%). A la darreria d'octubre, el rei havia in tentat que, abans de lluir els seus, els diputats procedissin a
lluir el censals dels altres creditors, però els uiputats hagueren de responure-li que, com que els seus eren els únics que
quedaven al tipus ue 20 000%0 (a un interès del 5%) , no tenien manera d'excusar-li, almenys, la lluïció d'un censal de
20 000 lliures, atès que els dipulals anteriors havien deixat
diners suficients per a lluir aquestes 20 000 i moltes lliures
més. A més, com quc, segons Capítol de cort, la quitació
el'aquests cellsals r~ia ls havia de destinar-se a la lluïció ue patrimoni reial, deien al rei clue estaven segurs que ellresorer
podria arribar a rebre en renues uel patlimoni que es lluís
arnh les 20 000 lliures molts més ingressos que no pas l~s
I 000 lliures ue pensió anua 1 que ara es reblen dels censals
del GeneraL 'l'ot i aixi'>, un any després, per l'oclubre del
T501, els dipulals encara seguien uemanant al sobirà que deciuís quines r~ndes del patrimoni reial li convenia més qui tar, a n que poguessin fer la lluïció de les 20 000 lliures.
Si es deixa de banda la represa ue la gU~lTa arn b França i
la consegüent nova convocatòria de Corts Generals, a Barcelona, a la primeria del 1503, la principal preocupació dels diputats i oïdors del trienni foren els prohlemes de jurisdicció
amh la Tncplisició, pels quals recorregueren insistenhnent al
rei: inlromissió uels incplisidors en causes profanes, execució de béns d'innocenls tlue eren creditors d'heretges cond~mnats, abusos en la creació d'oficials i familiars del Sant
011ci, evocaci{¡ ue l~s causes d'aquests familiars als lribunals
de l'Ofici encara que ja haguessin estat introduïdes en la
Reial Auui~ll(:ia, poca preparació dels ollcials de la Inquisi ció per a diclar justícia (~~uits inquisidors, ab consell moltes
voltes de persona poch lelrada, fan justícia ~n lo civil, e no· y
ha tal consell com serie menester, que no· s pOL fer bé la justícia, e açò causa altercació e descontentació a lOlS») ... L'obligació de velllar per l'ohservança de les constitucions que
havien contret per juramenl era, segons uiputats i oïdors, el
motiu que - al juliol del 1502, amb ambaixada secreta, per
respecle al Sant Ofici, uel cavaller Jaume Pallarès al rei i, àdhuc, a la reina- es queixessin al monarca i li u~man~ssin
que hi posés remei, uesprés que, primer, n'haguessin instat, sense èxit, allloctinenl i als uoctors de l'Audiència, responsables de defensar la jurisdicció, i que, uesprés , haguessin inlentat, també sense èxit. aconseguir que els
inquisidors cessessin els perjudicis. !\ixò no obstant, sembla evident que, en el Lons, per als uiputats el problema tan-

R.li<ILliori amb la representació de sant Jordi. el drac i la princesa.
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gible era que el General havia de pagar els salaris de canceller, vicecanceller, regent de la Gance11eria, governador, doctors de la Relal Audiència, jutges de corl, etc.; que, segcl1'ls
asseguraven - prohah1ernenl exagerant-, els inquisidors ja
s'havien apropialla meitat de les causes de jurisdicció reial,
i Llue, si les causes no eren vistes a l'Audiència, la Diputació
no tenia ingressos per fer front al pagament de tols aquells
sala11s. Així, al gener del 1506 s'afirmava que, en dotze anys,
els ingressos de les sentències de la Reial Audiència només
havien aportat al General 13 000 lliures, però que n'havia
hagut de despendre m és de 55 000 en salaris de doctors. Els

problemes amb la Inquisició, per tant, no estaven pas
exempts de preocupacions econòmiques, que eren les maiCixes que, durant el trienni anterior, havien motivat aquella
ofensiva pels salaris de les sentències contra els mateixos
doctors de l'Audiència. Però, corn els aspectes tocants a la
Reial Audiència, els relacionats amb la Tnquisició lampoc
no foren verilablement abordats nm: a les Corts Generals de
Montsó del 1512.
Durant aquest 'trienni de l'absentisme' va tornar-se a declarar una epidèmia de pesta a Catalunya. A Barcelona, el
Manual de novells ardits registra la cerca de la pesta des del
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4 de maig ue 15or; data en què , auuuint que a la ciutat ja
feia dies que hi havia morts de pesta, la Diputació decidí
traslladar el consistori a Monthlanc. Un cop allí, però, els
diputats s'assahentaren que Montblanc pertanyia a la duquessa Joana de Castella i d'Aragó (Joana la Boja) i, com
que per Capítol de cOrt (Iuan els diputats sortien de Barcelona només podien fer resiuència en una ciutat o vila reial
llevat que tinguessin el consentiment exprés de la corL genera 1, decidiren traslladar-se a Ueida. Des ue Montblanc,
els oïuors Del Milà i Meca, a(luest darrer emmalaltit, instaren gairebé desesperadament el noble Joan de Montcada
que, en virtut del jurament [ple havia prestat en prendre
possessiú com a diputat, es presentés a Ueida, perquè, élltramen t, la inuisposició de l'oïdor militélr impediria la reunió del consistori per falta d'un estament. A la darreria
d'octubre, mentre a llarcelonél la mortaldat comerlçélva a retroceuir, es produïren les primeres morts de pestilènciél a
Lleida. Aleshores , el consistori fou trasllauat a Vilafranca
del Penedès, on es reuniren només els tres oïuors, els
quals, després de passar també per Terrélssa, reprengueren
les sessions a llarcelona el r5 de gener de I502. Un cop tornats a lél Ciutat Comtal, conjuntament amb el diputat reial

Dotella, instélren novament Alfons U' Aragó i Joan de Montcada que hi anessin a fer residència, perquè a causa de la
pesta i de l'absència ue Barcelona encara no s'havien examinat els comptes del trienni anterior i, com que ja havi a
transcorregut la meitat del seu triellni, no es podia dilatar
més aq uesta tasca.
Quan, a la primeria u'agost del I502, començaren a afermar-se els rumors que el rei ue França havia fet crides a la
guerra per invauir el Principat i que, si no hagués estat per
la pesta que assolava moltes palis del Uenguadoc, ja l'hau ria iniciat, tamhé començà a anorar lél temença per la poca
uefensa que tenia el Rosselló i la convicció que això feia perillélr fins i tot l'Emporuà. Perpinyà, amenaçada ue guerra ,
reclamà ajut econòmic al General, i el consistori (constituït
altre cop únicament per Dotella i els oïdors), que només podia a[.1egar que la Generalitat tan sols pouia despendre diners per acte de cort, hagué de reclamar una vegaua més ,
ara per resolure afers urgents , la presència immediata tant
ue Joan de Montcada, que no se sabia si era a València o a
Altona, com del bisbe de 'l'ortosa, que era a València. Els ui pUlats, que només rebien notícies alélrmants des d'aquell
~~haluart fort de tot lo Principat» que era el comtat de Rossellú, sobre aquells francesos (lue, per «un pich de JTlosquit
q ui és fp.t justament», «als vassalls de sa altesa donen ah maça en lo cap e no volen se n 'hagen sentir ne clamar», no pouien fer altra cosa que 1Tlallifestar el seu dolor perquè, encara que el General tingués tot el seu fonament en el servei
del rei i en la uefensa de la Terra, en Ull cas de tanta necessitat es veien amb les mans lligades i no podien socúrrer les
fronteres soluejant gent, i perquè, com més pràctiques i Capítols de cort husc:aven per trobar la UI allera de poder disposar dels diners de la institució en un cas semhlant, més
prohihicions i lleis fermes en sentit contrari descohrien.
L'únic que podien fer era suplicar éll rei que proveís sobre lél
protecció de la frontera. No obstant aixú, i a desgrat de les
pors, la guerra oberta encélra tardà a esclatar. Abans, el rei
encara havia ue convocar corts a Barcelona , que foren obertes el 26 d'abril de 150 :~ i que no es clogueren fins a la darreria ue novembre del mateix any, ja sota el regiment uels
nous diputats.

RO SER SALICR(J I LLUCH

Gonzalo Fernandez de Heredia
A

I{Q lJl:!H I.SBE

DE TARRAGONA

(M6ra de Ruhiols, Terol -l4.S o - Valls ISIl)

E1 22 de juliol de l'an y T503, dia d~ sanl.a Magdal~na, for~n ~xtrNs els següents diputats i oïdors;

Diputat tdt:sirh t.j¡;; Fern~T Nicol,iu dt Gualbts i Dtsvalls,

can()ng~ d~ l3arc.~l()na

i ardiaca del Vallès

Diputat militar; Jofre de Cruïlks, noble
Diputat rdal; Felip de Ferrera í de Llobera, ciutad:t de Barcelona
Oïdor eclt:siàstic; Joan Valls, abat de Sant Llormç del Munt
Oïdor mi.litar: Galceran Ses comes d'Anfesta, donzell de la vegueria de Cervera
Oïdor rd.al: Jal1m~ Traginer, hurgès

errer Nicolau de Gualbes i Desvalls, canonge i

d~ P~rpinyà

Guillem Llull, dels afers rela cionats amb la TIltlUisi-

F ardiaca del Vallès de la seu de Barcelona, era, a

<:ió, però declinà intervenir-hi. A la darreria del qua-

tre-cents, ferrer Nicolau de Cualbes era un dels
la c:iutat, una persona coneguda, tanl pels seus orimembres de l'estament eclesiàstic que sovinl era
gen s famlliars com per la seva presa de posició en la
cridat a la Dipulació del General per donar consell
vida pública com a eclesià stic;. Fill de Ferrer Nicolau
als diputats. El canonge Cualbes únicament pogué
de Gualhes i Terré i d'Elisabel Desvalls i de Ribalta,
servir l'ofici de diputat durant set m e~o~ i, després
era doctor en decrels, i el 1479 Ferran 11 el nomenà
d'algunes setmanes de greu indisposició (a causa
conseller seu, Aleshores , ferrer Nicolau residia a
de la seva malaltia, ja des del 14 de febrer de 1504
Roma, on detenia un ofici d'ahreviador de parw
l'oïdor eclesiàstic començà a signar els alharans de
m.aion a la Cancelleria de Six.t lV. Com que el moles pensions de censals), morí el primer dia de
narCa volia que los a la cort i que inlervingués als
març d'aquell any, prop de la mitjanit Fou enterrat
consells, demanà al pontífex que li donés llicència
Ciutadà, retaule
xv
a la seu el dia 4, i tant diputats, clue presidien el dol,
per a marxar i per a vendre l'abreviadoria, i al car¡:ú NT:
com consellers ft)ren invita ls al sepeli; però es prodenal Roderic de Borja que hi intercedís. Restablert
duïren conflicles de precedència i, finalment, els
a Barcelona, vi squé, almenys els darrers anys de la
consellers no assistiren als funeral s. Ferrer Nicolau de
seva vida, prop de la parròquia de Sanl JLlsL A la dècada dels
Cualbes havia redactat personahnent, al febrer del 1503, de
vuitanla, junlament amb l'ardiaca Lluís Desplà i d'Oms,
pròpia mà i en llatí, el seu testamenl, diposlLal en poder del
des lacà com un dels caps visibles del clergat barceloní que
més s'oposaren a la contrihuci6 dels eclesiàstics a les imponotari barceloní Joan Vilana, davant el qual va dictar un codicil dos dies abans de morir. Féu hereva universal la seva
sicions de la ciutat. El 14 g4 , 10u un dels prolagonisles d'un
ànima i es recordà sohretot d'un nebot, el jurisperil Joan de
aldarull que s'esdevingué per aquest motiu a la plaça de
Gualbes , que en fou marmessor, a qui deixà tots els seus lliSant Jaume; el 14RR, quan es cregué que s'obtindria una
bres de dret canònic.: i dos tapissos (lue tenia penjats a casa.
butlla papal favorable a la contribució de la clerecia al reDesprés de la morl del canonge Gualbes, la nova extracció
dreç, el seu nom figurà entre els dels eclesiàstics a qui Ferde dipulat eclesiàstic es realitzà el dia II de març, i en SOltí
ran TT es dirigí per demanar ·lo~ que no n' ob~taculilzessin
escollit l'arquebisbe de Tarragona , Gon zalo Fernandez de
l'aplicació; i, el 14 g 9 , fou un dels noms als quals el rei esHeredia, que no jurà el càrrec Ens el 22 d'abril. NasCUl a Mócriví per inlentar que el clergat s'avingués a la contribució.
ra de Ruhiols (Terol) a mlLjan segle XV, en el si d'una noble
D'altra banda, el 1486 també havia estat wmissionat, amh
familia aragonesa, Gonzalo fernandez de Heredia fou bi sbe
butlla papal, junt¡.¡mellt amh l'ardiaca Desplà i el canonge
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de Barcelona (147R-90) i arquebisbe de Tarragona (14<)0r5n). Prengué possessió del bisbat barceloní el 8 de juny de
1479 per mitjà de procurador, el bisbe de Mallorca Diego de
Avellaneda, i, havent estat nomenat arquebisbe de Tarragona al juny del 1490, ocupà la seu metropolitana el 22 de setembre d'aquell any, ell aquest cas a través del procurador
Pere Vinyes , canonge de Barcelona . Fernandez de Heredia,
però, residí a Itàlia fins el 1500, de manera que, fins aleshores, estigué absent de la diòcesi i l'arquebisbat. Lorenzo Pérez de Heredia, bisbe de Nkòpolis del Pont (Àsia Menor),
fou qui regí l'arquebisbat de Tarragona en nom seu fins que
ell entrà personalment a la ciutat, e12I de setembre de T50o.
El bisbe i élrquebisbe fou un home molt proper tant a la Corona com al papat. Vinculat, de primer, al servei de Joan lI,
esdevingué, en temps dels Reis Catòlics, un dels seus procuradors O ambaixadors permanents a Roma, i per això són
freqüentíssims els casos en els (]llals se li encomanaren gestion s a la cort pontifícia. Fsmentat regularment com a conseller de Ferran II des de l'inici del seu regnat i , posteriorment, com a canceller seu, la familiaritat del monarca amh
Conzalo és m és que péllesa. De fet, però, f(m el papa Inno-
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cenci VIII, que el tenia servint a la cort, qui demanà a Fenan
11 que fes recaure en ell el nomenament com a arquebisbe.
A Roma, durant el conclave que el 1492 elegí papa Alexandre VI (Roderic de BOlia) , hi fou nomenat capità de la guàrdia de palau, i posteriorment el nou papa el designà governador de la ciutat. Després, per voluntat reial, les seves
missions diplomàtiques s'estengueren a altres punts de la
península italiana. Al juliol del 1494, els Reis Catòlics l'escriviren per comunicar-li que, després d'obtenir el beneplàcit
papal, volien que deixés la cúria pontifkia i es traslladés a
Nàpols per servir, com a conseller i home de confiança, Ja
reina Joana d'Aragó, vídua de Ferran T de Nàpols, i que hi rellevés el govenlador de Catalunya, Lluís de Requesens, a qui
els monarques feren tornar al Principat. D'aquesta manera,
l'arcluebisbe abandonà Roma i passà a residir a Nàpols. Hi
era el 1495, any en què Alfons IT abdicà a favor del seu fill
Ferran, i poc després, quan Carles VIU de Fran ça s'apoderà
de la ciutat, es refugià a Sicília am b la família reiaL Són testimoni de les seves relacions amb Sicíliél les quatre caixes
que en rebé a l'agost del 1506, per mi~à d'un cavaller de
Messina i de part d' un mercader de la mateixa ciutat. Contenien llibres impresos que devien constituir part de la biblioteca que l'arquehisbe havia anat reunint a Ttàlia; molts eren
de teologia, però tamhé hi havia una bona representació d'obres clàssiques i de cultura humanística.
A l'octubre del T50o, poc després (]lH~ hagués tornat d'itàlia, l'arquebisbe convocà el Capítol tarraconense i li exposà
les causes de la seva llarga absència i la necessitat que tenia
tant de descansar com de reduir despeses, i que, per això, es
retirava al monestir d'Escomalbou. S'ha dit que hi romangué pràcticament reclòs fins un any abans de la seva mOlt,
quan es traslladà a la Selva del Camp i, després, a Valls , amb
voluntat d'alleujar la malaltia que l'afectava. Però, en canvi,
és evident que, almenys durant el període (lue fou diputat,
sortí d'Escomalbou: el primer any féu residència corn a diputat 84 dics , el segon T54 i el tercer 259· Tanmateix, és possible que ja aleshores tingués algun problema de salut, perquè al gener del T50G excusà la seva presència al matrimoni
de Ferran 11 amb Germélna de Poix al·legant la seva edat, les
indisposicions que tenia i la duresa de l'hivern. Gonzalo
Perninde:¿ de Heredia morí el 21 de ll(wembre de I5II , a les
set del matí, al castell o residència que l'arquebisbe de Tarragona tenia a la vila de Va 11s, i és enterrat davant del portal
major de la seu tarragonina, en una sepultura cobelta élmb
planxa de lmlllze, obra del m estre huidador de la Selva del
Camp Dionís Vergonyós, que també col-laborà en l'elaboració de les pOltes decorades arnh les seves armes que Fern andez de Heredia oferí a la catedral i que en cara en presideixen el portal maj or.
Encara qu e pertanyi a un llinatge noble tan notori com
el dels Cruïlles, del diputat militar d'a(luest trienni, Jofre de
Cruïlles, se'n ten en poques notícies. Insaculat per la vegueria de Vic, es tracta, molt probablement, d'Ull fill de Jofre

Gilabert de Cruïlles i de Cervelló, baró de Rupit i senyor de
Fornells, mort el 1452, i de Margarida Segimona Alemany
de Bellpuig, senyora de la Sa la. Devia ser, en aq uest cas, ger·
mà de l'Ausiàs de Cruïlles i Alemany de Bellpuig que, en casar-se, vers el 1486, amb la pubilla dels Viladernany, Elisabet Joana, esdevingué senyor de Santa Coloma de Farners i
castlà de Taradell. Així sembla indicar-ho, a més, una demanda presentada al novembre del T4R6 per un cert Jorre
de Cruïlles contra el seu germà Ausiàs reclamant-li diners
perquè, segons ell, no li pagava íntegrament un censal de 58
lliures i 15 SOus anuals, sinó només de 4:3 lliures i 15 sous.
Aquest detall permet identificar-lo amb el Jofre Cruïlles
que, el 28 de desembre de l513, diposità el seu testament,
autògraf, en poder del notari de J3arcelona Joan Vilana. Estava dorniciliat, des de feia més de deu anys, a Barcelona, a
la parròquia de Sant Pere de les Puelles, però volia ser enterrat all110nestir de framenors de Vic amb Ja seva família. En
foren rnarmessors la seva dona Elisabet (Isabel de Soler?), el
seu germà Ausiàs - que li continuava satisfent el mateix
censal de 43 lliures i 15 sous, corresponent a la legítima materna- , la seva germana Caterina i el seu parent Pere Deià.
Deixà molts petits deutes, tot i que posseü algunes vinyes al
terme de Sant Joan Despí i havia lluït, a Saragossa, en nom
de la seva esposa, un censal quantiós sobre el peatge de Cal¡¡t.<Jiud. Consta que el noble Jofre de Cruïlles [ou convocat
almenys dues vegades pels diputats del trienni presidit per
forand Vicenç com a membre militar de comissions assessores, i (lue mori al juliol del 1515.
HI diputat reial, Felip de Ferrera i de Llobera, fou un
dels personatges amb gran repercussió pública a la Barcelona del darrer quatre-cents i del primer cinc-cents, tot i
que la seva homonímia amb el pare, l'avi, un nIl i un nét
pugui induir a confusi6. El seu avi, casat amb Serena de Sacosta, que ja fou conseller en cap de Barcelona, fou hem:factor de l'escola lul·liana, i el seu pare, casat amb Elionor
de Llobera i Roig i hereu del sogre, el mercader Joan de T.lobera, és el conseller quart de Barcelona del 1452 esmentat
per Pere Miquel Carbonell en les Cròniques d'üpanya i el
conseller cinquè del 1447 representat en la miniatura dels
Comr;ntuns uls USMges de Jaume Marquil1es, era membre
de la Biga, durant la guerra civil lluità en contra de Joan II
i mori, intestat, l'estiu del 1472, a Montpeller. Felip de foerrera i de Llobera, el seu fill únic, nascut probablement el
1453, era amb elL Romangué a forança, detingut com a captiu de bona guerra, fins a mitjan 1473, que fou rescatat pel
mercader Joan Mateu Solivella. Al juny d'aquell mateix any
la cort del veguer de llarcelona li adjudicà l'heretat del pare.
Casat, primer, amb Marquesa Boscà i Desvalls (1474), tia
del poeta Joan Boscà, contragué segones núpcies, entre el
T184 i el 1492, amb la seva parenta Felipa Carles de llobera i Anglès, senyora del castell de Vallferosa i Salomó. foelip
de Ferrera i de T.lobera fou un dels principals i més fidels
seguidors de Jaume Destorrent i, almenys des de la prirne-
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ria de la dècada dels vuitanta del quatre-cents, participà activament en la vida política ciutadana. Al llarg d'aq uella dècada, fou elegit jurat del Consell de Cent el 1481, el T484 i
el 1487, mostassaf el 1482, cònsol de la llotja el r 4R6 i obrer
el 1488. Posteriorment, el 1490 fou elector, pels ciutadans,
de la conselleria de Joan Llull, i, de nou jurat del Consell de
Cent, fou un dels elegits per Jaume Des torrent en 149°-91.
Després que el rei l'hagués recomanat al lloctinent, el mateix DeSlorrent el nomenà també batlle de Barcelona i receptor de les bolles del General (1491). El 1494, Felip de
Ferrera fou, com l:rancesc Bussot de Sitges, un dels destorren lis tes que entraren al Consell de Cent. Durant el trienni 1491-94 també fou, juntament amb Joan Berenguer
Aguilar, el beneficiari de l'arrendament dels drets municipals, i el 1494 arrendà, per un any, el dret dels flequers. El
:30 de novembre de 1496, l'any (lue Pere de Conomines es
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negà a acceptar la conselleria en cap, ell havia estat elegit
conseller segon, de manera que exercí de conseller en cap
fins que, el 30 de gener de 1497, Conomines reconsiderà la
seva negativa. Mentrestant, Felip s'aprofità de la situació
afavorint obertament i amb total manca d'escrúpols el mateix partit destorrentista: a desgrat de ser conseller segon,
per exemple, fou proveït del càrrec de receptor dels emoluments de la batllia, i féu que se li revoqués, excepcionalment, l'ordinació que prohibia detenir un càrrec municipal
si ja se n'ocupava un altre. D'altra banda, el 1498 també realitzà la inspecció de la batllia arran del desgavell administratiu i econòmic que hi havia, determinat per l'impagament a la ciutat dels seus grans deutes en pensions de
censals. Pel desembre d'aquell mateix any, quan s'introduí
la insaculació al municipi de Barcelona, encara tomà a ser
un dels 32 jurats ciutadans extrets. Pel que fa a la Diputació
del General, Felip de Ferrera havia estat insaculat oïdor per
la ciutat de Barcelona quan es féu la primera insaculació
general, al novembre del 1493. El 2 de juny de 1500 fou
transferit al sac de diputats, d'on fou extret al cap de poc
més de tres anys. En aquestes dates, els seus passos ja comencen a confondre's amb els del seu fill , el doctor en lleis
o jurisconsult Felip de Ferrera i Boscà, que fou clarament
afavorit pel seu pare mentre fou diputat del General: des de
l'inici del trienni, es convertí en un dels doctors regularment cridats per aconsellar els diputats; al desembre del
1503 , fou insaculat oïdor; a l'agost del 1505, el seu pare i el
diputat militar el nomenaren síndic del General; i al juliol
del 1506, fou promogut a advocat i assessor ordinari del
General -nomenament en el qual s'interessà fins i tot el
rei-, bé que, en aquest cas, el nomenament es produí amb
el dissentiment explícit i reiterat del diputat militar Jofre
de Cruïlles, que sostenia que l'elecció havia estat feta «seguints en açò més la llur privada e camal affecció que lo
judici o dictamen de dret e rahó, com sie ver que hagen e
han scientment elegit persona indigna a tal offici, com [...]
deguessen e haguessen e eren tinguts elegir un solemne
doctor o juriste, qual no és lo dit micer Felip de Ferrera, [.. .]
com sie jove e novici o novell advocat». Havent comptat
amb el decidit ajut del seu pare, el jurista Felip de Ferrera i
Boscà, nascut el 1479, féu una gran carrera; inclòs a la nòmina de ciutadans honrats de Barcelona el 1510, Ferran II
el nomenà membre del Consell Reial (1512) mentre era advocat ordinari de la ciutat, fou advocat fiscal a la Cort Reial,
regent de la Cancelleria i, després de la mort de Ferran,
partí cap a Flandes a servir el nou rei. Mentre era diputat,
Felip de Ferrera i de Llobera assistí, juntament amb el diputat militar Jofre de Cruïlles, al matrimoni de Ferran II i
Germana de Foix, celebrat a Dueñas (Palència) , el 18 de
març de 1506. Un cop expirat el seu trienni, en 15°6-07
fou enviat al rei com a missatger del General pels nous diputats, per tractar-hi d'afers com la draperia, els salaris de
les sentències dels doctors de l'Audiència Reial o el comerç

amb el Llevant. El 1507 també era a Nàpols al costat del monarca com a representant dels consellers de Barcelona,
amb la missió d'intentar obtenir-ne una provisió a fi que es
revisessin les bosses d'insaculació de la ciutat. En 1508-09
fou ambaixador reial a Venècia, i després partí cap a Roma,
on morí l'estiu del 15°9, en plena missió diplomàtica. La
seva vídua, Felipa, encomanà al cavaller valencià Jeroni de
Vic, procurador reial a la cort romana, que recuperés els
efectes personals del seu marit, que arribaren a Barcelona
al setembre del 1510. L'inventari post-mortem dels béns de
Felip de Ferrera i de Llobera, que residia al carrer dels
Banys Vells, conservat en poder del notari lluís Carles Mir,
ha permès descriure la seva biblioteca com a exemple de la
penetració i influència renaixentista a l'oligarquia barcelonina: composta tan sols d'obres impreses, hi són molt ben
representats els clàssics llatins i hi destaquen, en italià, els
textos de Dante i de Boccaccio, si bé només conté una única obra en català. El fet que, el 1473, el begUÍ i eremita venecià Mario da Pasa li comprés un manuscrit lul·lià, el vincula a les inquietuds culturals del seu avi. Mentre era a
Itàlia, donà facilitats a l'humanista Joan Morell perquè preparés l'edició de la gramàtica de Nebrija, que després Morellli va dedicar.
L'oïdor eclesiàstic, Joan Valls, abat de Sant Llorenç del
Munt, morí mentre exercia el càrrec el 13 de gener de 1504,
per la qual cosa fou necessària una nova extracció que recaigué en fra Benet Cardona, paborde de Castellterçol i canonge de l'Estany, que jurà el 16 de gener de 1504.
GUERRA I PAU AL ROSSELLÓ
I INTENTS DE REGULACIÓ
DELS DESORDRES FINANCERS

El 22 de juliol de 1503, dia de Santa Magdalena, els diputats
que acabaven el trienni hagueren de fer l'extracció dels seus
substituts mentre, a Barcelona, al convent de framenors,
s'hi celebrava Cort General. Les sessions s'havien iniciat el
26 d'abril i no es clogueren definitivament fins el 28 de novembre, bé que quedaren interrompudes durant alguns mesos, des que el 28 de setembre havia arribat a Barcelona la
notícia que els francesos havien entrat al Rosselló i assetjaven Salses, i Ferran II havia corregut cap a Perpinyà. Prèviament, però, per l'agost, la Cort ja li havia concedit un
donatiu de 200 000 lliures, 150 000 de les quals eren destinades al pagament de 200 homes d'armes i 200 genets
durant tres anys i les 50 000 restants per a pagar peons; els
diners havien d'obtenir-se dels ingressos del General i amb
la imposició d'un fogatge.
Encara que, per mar i a Nàpols, la guerra seguís oberta, el
15 de novembre se signà una treva de cinc mesos al Rosselló ,
que, primer, fou suplantada per un acord global de tres anys
que arrencava del 25 de febrer de 1504 i, després , a l'octubre
del 15°5, per la conclusió d'una pau i aliança perpètua entre

Castella, la Corona d'Aragó i França que, éI més, eliminà les
restriccions comercials prèvies i sélncionà el dret de lliure
comerç tant per mar com per terra. La proclamaci6 de la pau
coincidí amb l'anunci del matrimoni de Ferran II amb Germana de Foix, neboda del rei de França.
Una de les preocupacions que tinguerell els diputélts i oï·
dors d'aquest trienni fou posar fi a les difamacions contra
alguns dels ministres del General, que es deia que havien
comprat oficis i que rebien diners éI canvi de favors. A la vegada, télm bé es volgué posar fi als desordres que es deia que
hi havia entre molts dels ministres, imposar rigor d'horaris,
controlar els diners percebuts per receptors , collidors i sobrecollidors de la instihlció, que en feien ús pal1icular i que
després no hi havia manera de recuperar... Perquè, a desgrat dels símptomes de sanejament de les finances que havien donat diputats i oïdors de triennis anteriors, a mitjan
novembre del 1504 Fernandez de Heredia, Cruïlles i Ferrera asseguraven que, quan havien entrat a l'ofici l'any anterior, havien trobat el General ~(lTlolt pobre i baix de diners",
i que li eren degudes grans quantitats tant per part dels
arrendadors com dels receptors i collidors de les generalitats, perquè els seus predecessors no havien estélt prou ri·
gOl'OSOS a exigir-les i havien concedit massa demores. És obvi, télnmateix, (lue la necessitat de fer els pagaments de sou
a la gent d'armes del Rosselló influí en el seu zel.
Però la voluntat i fermesa dels diputats a exigir els deutes
topà amb alguns problemes, ja que els deutors del General
buscaren subterfugis per a escapar de les execucions. Al·
guns aconseguiren que els consellers de Barcelona els concedissin guiatge de vitualles; d'altres, que els doctors del
Reial Consell evoquessin les causes de les execucions a
l'Audiència, encara que sa bessin del cert rple la jurisdicciú
sobre élquests deutes pertanyia exclusivament la Generalitat. L'estiu del 15°4, preocupats per tots aquests impediments , els diputats advertien el rei que havia de proveir-hi,
«car nosaltres sorn crucificats que, tots los deutors, speren
quina conclusió pendran aquestes excepcions ab los qui les
han attentades, per pendre tots los altres lo mateix camí, e
porern nosaltres tancar les portes de la DepUlaci6 si a tal cosa és donatloch".
D'altra banda, bé que durant el trienni élnterior els dipu.
tats haguessin assegurat rlue éll General ja no li quedaven
censals per lluir al tipus del 20 0000/00 (o a un interès del
5%) , el 1504 encara es feren crides adreçades a tots els creditors censalistes del di 000%0 (6,25%) perquè, abans de l' l
d'ahril, reduïssin els censals al 20 000%0; altrament, els
diputats els els lluirien, creant nous censals al for del
22 000%0 (4,54%). Sembla, però, que entre els creditors
que es trobaven en aquesta situació hi havia personatges
com el duc de Cardona -a qui fins i tot es preguntà personalment si preferia la reducció o léI lIuïciú- o el batlle general de Catalunya, i potser aquest1Ct era el que havia frenat
els diputats predecessors.

Soldat. J homes d'armes, retaule, segle XV
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Una de les darreres tasques dels diputats abans de cloure el trienni fou la de tenir cura de la introducció del nou
dret d'entrada del 10% sobre la canemasseria, que s'havia
imposat a les Corts Gerlerals celehrada al convent de framenors de Barcelona el 150"3 i que entd en vigor l'I de juliol de 1506. Aquest dret substituïa el dret de la bolla que
fins aleshores havien pagat drap de lli, estopa i canemasseria (3 sous, o 36 diners, per lliura, el 15%), que fou suspès
per Capítol de cort al.legant que «sie dret onerós e stigue en
manera de eXélcció (ple no· s pot 1Cr que no sicn comesos
grans haus en aquell» . .l:in endavant, el dret del 10% s'havia
d'exigir de la mateixa manera que s'havien percebut fins
llavors els 4 diners per lliura d'entrada (J ,66%) que ja pagélven aquests productes i que, des d'aleshores, quedaven
compresos en el 10% de dret d'entrada (equivalent a 24 diners, o 2 sous, per lliura). A l'inici del juny del 1506, molUent en què es feren els primers arrendaments de les taules de la bolla sense la canemasseriél, els diputats pogueren
comprovar amb satisfacci{¡ que s'arrendaven pel mateix
preu (lue s'havien arrendat l'any anterior amb la canemasseria compresa, cosa que no volia dir que ho poguessin fer
així amb totes les taules, però almenys els donélva argu·
ments per a pression eH a fi de no fer·les baixar de preu.
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Lluís Desplà i d'Oms
ARDIACA MAJOR DE DARCE LO N A l SUCCENTOR D''': I. N A

(llarcclona 1444/45 - I524)

El 22 de juliol de l'any T506, dia de ~anta Magdalena, foren C'xtret~ els següents diputals i oïdor~;

Diputat eclesiàs/.it; lluís Desplà i d'Oms, ardiJca major de Barcelona i succentor d'Elna
Diputat mili/.ar: G\liUem Pere Uusai, cavaller
Diputat reial; Joan Balleró. burgès de

PC'rpiIly~1

Oïdor ec/.I~s iàsti(;; Francesc de Vila-rasa , c~ nonge d'Elna

Oïdor milital~ Francesc de Caldes, donzell, habitanl de SantJ Fc, a la vegueria de Cervera
Oïdor nial; Valentí Gihert, cilltad~l de Barcelona

L tlC del General durant el tnenm I506-09, es

' ~rdiaca

seves obres, li dirigí una epístola en lloança de Prudenci (14R5), el definí com a «baró excel·lent per la
personatge popularment molt conegut, sobretot
seva cultura i generosa probitat» i li atribuí la resperquè entre el14Slo i el 1510 féu reconstruir la Casa
tauració de la capella de Sant Julià de Montjuïc.
ue l'Ardiaca, el gran palau resiuència dels ardiaques
L'ardiaca Desplà reuní una notable col·lccció u'esmajors de la catedral de Barcelona, on l'heràluica de
c.:u1tures i inscripcions epigràfiques romanes que
la seva família és omnipresent. Nascut el 1444 o a la
A. Duran i Sanpere quallllcà com el primer museu
de llarcelona. FllCalTegà al pinlor coruovès Bartoprimelia del I445, lluís Desplà era fill de r:rancí de
Conomines, àlies Desplà, senyor ue la casa Desplà
lomé Bermejo la hnnosa Pietat per a la seva capella,
d'Alella, i d'Elionor' d'Oms i de Sagarriga. A més de
o oratori particular, acahaua el 23 d'abril de I490, i
canonge i ardiaca major de la seu barcelonina, tarnhé
oferí al Capítol de la seu una irnatge de sant Jeroni
fou succentor o sotscabiscol u'Ehla -dignitat per la
d'argenl daurat. Fou, a més, dipositari del sant Sequal era insaculat- , heneficiat de Castelló u'Empúhastià que Bartolomé Oruóflez presentà de moslra
Sant JordI. ,clau} •.
al Capítol per als treballs de marbre uel rerecor de
ries i rector de la parròquia uels Sants Just i Pastor de
,;ep,le xv
Ft"lNT' Pril::Tr1,I
Barcelona, i ue les d'Argentom, Vilassar, Badalona i
la seu (I5I7) , i llauor ue Joan de Borgonya per a l'aAlella. A la vila d'Alella, d'on fou rector enlre cl150R i
cahament de les pinlures del cor per a I Capítol del
el 1524, conhibuí a l'ampliació uel patlimoni parroquial au- Toisó d'Or (I519).
Segons Duran i Sanpere, l'actuació pública de l'aruiac.:(l
quirint una casa contigua a la rectoria, que eixamplà i reformà
i on féu esculpir l'escut del seu llinalge en portes i finestres. El
Desplà (l Barcelona s'inicià durant els darrers anys del regT5T2 féu fabricar LUl retaule nou per a l'allar major ue l'~sglésia,
nal de Joan IT. Però, de fet, almenys uurant la segona meiobra ue Pere Torrent. A Argentona inicià la reconstrucció i arn- tat del quatre-cents, els Desplà ja havien tingul relacions espliació del temple, l'escriphlra de la qual, signada per Desplà i tretes i personals amb la reialesa: si, el T461, el príncep ue
atorgada pel nOlari de Barc~lona Joan Vilana, data uel 12 de
Viana s'havia allotjat (l la casa que la família tenia al carrer
desembre ue l514. Fssent rector a Sant Just de Barcelona, enue la P01taferrissa , el 148I, quan visità Barcelona per segocarregà, el I522, tTes viurieres al pintor de la Segarra Jaume
na vegada com a monarca, r:erran 11 s'estigué a casa de l'arFontanet, que també duen els seus escuts.
diaca. El I488 el rei li encomanà la supervisiú u~ les obres
Lluís Desplà pertanyé al cercle u'emuits humanisles baruel nou monestir de Montserrat. Lluís Desplà estigué a Rocelonins. Apaurinà un dels néts de Pere Micluel Carbonell ma com é.I mínim entre el I470 i el 147'1.. Fou numenal canonge i aruiaca major de llarcclona, succentor d'Elna i be(I506) , i Jeroni Pau, que l'esmenta diverses vegades en les
Lluís Desplà i d'Oms , .diputat ecl;siàs-
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nellcial de Castelló d'F.mpúries per Pau 11 a mitjan I470,
però no prengué possessió de la canongia fins a la primeri;¡
de m;¡rç del I474. A la darreria del segle XV, T.1uís Desplà
esdevingué un dels personatges més influents del clergal
barceloní, i se significà i creà estat d'opinió en qüestions
controvertides. S'oposà, de primer, fent costat als consellers
de Barcelona, a la implantació de la Tnquisiciú de model
caslellà a Catalunya, bé que, el l4X6, quan el papa el comissionà, juntament amb els lambé canonges Ferrer Ni colau de Gualbes (el primer diputat eclesiàstic del lrienni
I503-06) i Guillem Llull, per dur a lerme tots els afers relacionats arnb el Sanl Ofici, declinà la respons;¡hi1itat d'intervenir-hi al-lcgant que havia estat convocat a Roma amb
motiu de les discòrdies clue hi havia a Barcelona entre el
clergat gros i menut, i Llue havia d'anar-hi immediatament.
Pel que fa a la negaLlva dels eclesiàstics a contribuir al re-

dreç del municipi harceloní pagant les imposicions muni cipals, aspecte en el qual. d'entrada, tot el clergat feu pinya,
Des pIà hi adoptà una actihld contrària clarament activa i
compromesa, El J4R4 fim un dels caps visibles que es presentaren a 1;¡ plaça de Sanl Jaume de manera avalotada i
proferint crits, i que en marxaren abans que es decidís a qui
pertanyia el coneixement de les diferències amb els consellers, Més endavant, quan, el I488, semblava que el papa expediria una bwlla favorable a la trihutació, fou un dels eclesiàstics als quals es dirigí Ferran 11 per demanar-los que no
n'ohstaculitzessin l'aplicació, I, després, a l'estiu del I4~9 ,
essent un dels canonges que més s'hi oposava, li tornà a escriure per intentar aconseguir que s'hi avingués, L'any següent, quan es determinà que l'ardiaca fos enviat a Sevilla
perquè en pogués parlar personalment amh el rei i es produïren les primeres fractures entre els eclesiàslics, els con-
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sellers de Barcelona el dc1iniren com ~do qui mes gouerna en
lo Capitol, encara que hi ha ge parL contraria a :sa voluntat, e
es persona molt entesa y que presumex de portar al fi que
desige les empreses sues, y ell ha fets molts conLraris a que
lo redreç no se faç e per via de contrihucio dels ecclesiasLichs
en les imposicions, dient que en temps seu ni d· ells no
deuen permetre les liheltats ecclesiasLiques peresquen; y
faent aquest presuposiL ... ell perueltex a molts qui força vindrien voluntaris en que· s fes dita conlribucio,). Encara que
després, a mitjan juliol uell490' mentre era a Còrdova b'acLant ue l'afer, els consellers s'hi referissin com a persona
d'«inLelllgencia e hona lengua», sembla clar que l'ardiaca
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Lluís Desp1à devia ser, si més no, un home de caràCLer i un
dels principals altífexs de la intransigència de l'estamenL
eclesiàsLic, uel qual tomà a ser nomenaL sÍnuic el '495,
L'ascendència de Lluís Desplà sobre la Barcelona uel
tornhant de segle també es posà de manifest el 1505 quan,
després ue la mort de Pere Garcia, en fou elegit bisbe pel
CapÍlol de la seu, que en reivindicava el dret u'elecciÓ. Tant
els consellers de Uarcelona com els diputats del General escriviren a Ferran TT per recomanar Desplà, però el rei no acceptà la miLra, perquè ja la tenia compromesa amb Enric ue
Caruo1lél. Lluís Desplà i d'Oms, que havia fet testamenL al
juny dellpO, morí a Barcelona el 6 de febrer ue '524., i fou
enterrat a l'anLiga sala capitular de la caLedral, hé que actua hnent el seu sepulcre és a la sala capitular nova, on tim
trasllauat el 1G77. La llosa de marhre amb l'efígie que el cobreix fou encarregada el 1539 a l'escultor u'origen florentí
Girolamo Cristof()f() pel seu nebot canonge Guillem Ramon
Desplà i pel prevere benc1iciat a la seu de Barcelona Gabriel
Portella, però hi consta que tingué cura de la seva elaboració
el :seu nebot forancesc Gralla i Desplà.
Memhre d'un coneguL llinatge ue ciutadans honra Ls de
Barcelona, el uiputat militar d'aquesL Lrienni, el cavaller Guillem Pere Dusai-o Durall, f01111a com apareix a Ics fimts- ,
era, probab1emenL, 1111 de Joan Galceran Dusai i de la seva
esposa Caterina. Als primers mesos de la guerra civil caLalana, la Lardor uel '462, acompanyanL el Seu pare i amb un
gnlp de prohoms de la capital del Principat, fugí cap a València. Com la resta de deserLors, fou sancionat per les autoritats barcelonines i ue la Diputació del General. Sempre
al costat del seu pare, passà al hànuol reialista i, el 15 de juliol de J464, Pere de Portugal els confiscà els béns i els atorgà, a perpeLuïtat, a Arnau de Vilademany i de Blanes. Posteriorment, parc i 1111 actuaren en llocs de responsabilitat en el
hànuol reialista, com quan el '466 la reina Joana els encarregà la inspecció de la caplLania de Fra11C:esc de VerntallaL.
Guillem Pere Dusai h;¡via estat insaculaL diputat militar per
la vegueria de Barcelona quan es féu la primera insaculació
general, al novemhre del 1493, i és un personatge que destacà en la vida pública barcelonina, sobretot a l'enLorn ue la
concessi{¡ del privilegi del 14<)g, privilegi que, a més d'introduir la insaculaci{¡ al municipi, marcà Lamhé l'inici de la
palticipació dels militars en la corporació municipal, encara que no com a es Lament inuependent sinó esLablint-ne la
insaculaci{¡ en les bosses dels ciutauans. 1\ la darreria del
1496, Gulllem Pere fou, juntamenL amb Pere ue Santcli.ment, un dels dos membres ue l'estament mill Lar que fi)ren
envia Ls al rei per negociar sobre aquest tema; i, després, al
uesembre del 149 g , esuevingup., precisamenL, un dels Catorze jurats militars extrets amb el nou privilegi. De la maLeixa
manera que Desplà , abans d'arribar a la Diputació per exercir-hi de dipuLaL, Dusai ja hi havia estat congregaL alguna vegaua per donar consell. La vigí1i;¡ uel dia que havia de prendre possessió del càrrec, els uiputats del trienni anLerior

dubtaren si havia de ser admès a l'exercici d~ l'ofici, p~rquè
es deia que devia al General, arran u'una fiança feta a Lln sobrecollidor, 3°° lliures. Corn succeïa també habitLlalment
en altres institLlcions, els deutors del General no podien serhi proveïts de cap càrrec, i per això els diputats sortints uecidiren que, abans de ser aumès a la possessió ue l'ofici, el
cavaller barceloní havia de saldar el deute. Així doncs, Dusai
hagué de dipositar les 300 lliures, ~ncara que volgué fer
constar tlue ho feia només per a poder jurar el càrrec, ja que
havia interposat un recurs a la disposició dels diputats. Morí pel juliol del I5TO.
Bé clue el hurgès ue Perpinyà i diputat reial del trienni,
Joan Balleró, també hagLlés estat insaculat al novembre del
1493, inicialment ho havia estat com a oïdor. No havia estat
transferit a la bossa de diputats fim; el 2 ue juliol ue 1506,
només vint uies abans de la seva extracció. Segons assenyala Lazerme, la família Balleró arrenca d'una línia de notaris
perpinyanesos d~l segle XV. Joan era fill uel burgès Jordi
Balleró, nét del notari Antoni Joan I3alleró, i germà del Nicolau Balleró que fou batlle de Perpinyà i clue assistí com a
síndic de la vila a les Corts Generals ue M ontsó ue115IO. Entre el 1497 i el 1500, Nicolau ja havia estat l'arrendador de
les generallLats i de la bolla a les col·lectories de Sant Joan de
les Abadesses, Perpinyà i Puigcerdà, tot i que el 1498 féu
revenda de la taula de Perpinyà a un ciutauà ue Barcelona,
Joan Bastida, en nom del comte de Palamós. Nicolau va ser
nomenat diputat local de Perpinyà del trienni 15°6-°9, precisament mentre Joan era diputat relal del General. A l'agost del 15°7, a peLició de Joan, també un altre Balleró, Calceran, rebé, a beneplàcit, l'ofici ue receptor general ue les
entrades i eixiues a les uiputacions locals de Perpinyà, Vilafi'anca uel Conflent i el bisbat d' Hlna. Després que hagués
nallLzat el seu trienni com a diputat, el 17 de juny de T5TO el
mateix Joan fou proveït d'acluesta receptoria a heneplàcit,
arran de la rellúncia ue Galceran. Alguns anys després, al
1ebrer del 1513, els diputats els reclamaren, a tots dos, deutes
de la receptoria: Galceran devia poc més ue 128 lliures i
Joan, que encara regia l'onci, tenia pendent el pagament de
IOO lliures més, bé que ell pretenia haver-les pagat; al juny
del 1518, però, encara li era reclamaua aquesta tluantitat. Joan Balleró morí al juny del 153l:S, havent testat el dia 8
u'aquell mateix mes i any en poder del notari de Perpinyà
Anton Peris.
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fou justament arran de la provisió d'oficis del Ceneral que
els diputats Desplà, Dusai i Balleré> tingueren, uurant el seu
trienni, algunes discòruies. Al febrer del IS o l:S ja fOll feta
elecció d'un porter i de dos guardes de la mar sense que hi
hagués consens, perquè els diputats militar i reia I no estaven d'acord alllb el diputat eclesiàstic i els tres oïuors. Pos-

C.'IS'I dt" l'Ardiaca, r~roT1slruïJi.J p~r Lluís D~spla , 14y(J· I ~I(J
FONT: Prí !:i U1 \t

teriorment, al juny del 1509, Joan Balleró s'oposà a la provisió de l'ofici d'ajLldant de l'escrivà dels oïdors de comptes feta pels altres dos diputats i pels oïdors eclesiàstic i reial en
la persona del ciutadà de Barcelona Bertran Desvalls, ja que
pretenia col·locar-hi el seu germà Nicolau, i també continuà
el seu estira-i-amolla particular amb la resta de diputats i oïdors amb relació al nomenament d\m advocat i assessor oruillari uel GeneraL A rrli~an juliol, volgué fer constar que si
dissentia en aquells nomenaments era perquè, com sabien
els altres diputats i oïuors, ahans ue la mort ue l'oïdor de
comptes Francesc de Caldes (febrer del 1509) havien concordat entre ells com proveirien les vacants en oficis de la
Diputació que es produïssin en el període que quedava de
triemli, i (lue en conseqüència li pertocava a ell decidir en
tlui requeia el nomenament d'ajudant del notari dels oïdors.
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Com en 1494-95 o en 1501-02, l'any 1507 els diputats hagueren d'abandonar Barcelona perquè s'hi declarà una epidèmia de pesta. Les morts s'havien iniciat durant la segona
quinzena de febrer, i l'I de març, després que el lloctinent
reial ja hagués traslladat l'Audiència a Vilafranca del Penedès, advertint que, segons la relació de la cerca de la pesta, a
la Ciutat Comtal les defuncions ja assolien la xifra d'una catorzena diària, els diputats decidiren convocar el consistori a
Alella -tria indubtablement influïda per les vinculacions
personals de l'ardiaca Desplà, que s'hi retirà diverses vegades, fent-hi breus estades, mentre fou diputat eclesiàsticper a12 de maig següent. Preveieren, però, que, si aleshores
Alella no era lloc sa, es traslladarien, depenent de la situació
sanitària, a Mataró o Sabadell, i que si tots dos llocs estaven
infectats es trobarien al veïnat de Vilapicina, a Sant Andreu
de Palomar, per decidir on es mudaven. E14 de maig, reunits a Alella amb la sola absència de Balleró, que era a Perpinyà, els diputats constataren que cap d'aquests indrets
no era lliure de pestilència i que, a Catalunya, hi havia pocs
llocs reials que no estiguessin contaminats. Com que, a
més, a Guillem Pere Dusai se li havien mort, a casa seva, un
fill, una filla i un mestre, eren conscients que no trobarien
cap indret lliure de l'epidèmia que volgués acollir-los mentre Dusai no hagués passat un temps raonable per purgar
tota sospita de pesta, i per això decidiren que prorrogarien el
consistori fins al primer de juliol i que, mentrestant, cadascú es buscaria, pel seu compte, un lloc sa on habitar. Finalment, a mitjan juliol, la Diputació del General acabà instal·lant-se a Manresa, al monestir de frares predicadors.
Entre les baixes que va produir l'epidèmia hi hagué la de
l'oïdor eclesiàstic, el canonge d'Elna Francesc Vila-rasa, que
havia mort el 23 de juny de 1507 en aquesta ciutat rossellonesa. Per tant, un cop a Manresa, els diputats havien de procedir immediatament a una nova extracció, però prèviament
havien de fer les moltes insaculacions que eren necessàries
per a substituir les persones mortes. Amb aquesta finalitat,
s'enviaren a buscar a Barcelona el llibre de les insaculacions, el bací d'argent, les tenalles, cera i pergamins. El 27
de juliol es féu l'extracció de l'oïdor, i l'elegit fou Francesc
de Santmartí, canonge de Girona i ardiaca de Besalú. Però
aquest recusà l'acceptació de l'ofici, de manera que el4 d'agost es realitzà una nova extracció, que afavorí Antoni Codó
-un canonge de Barcelona que el 1494 havia actuat com a
procurador del bisbe de Barcelona Pere Garcia per intentar
que se li mantingués l'elecció com a diputat eclesiàstic, encara que durant l'extracció hagués estat fora del Principat, i
que, e122 d'agost de 1496, havia estat nomenat delegat dels
comissaris generals de la Croada a l'arquebisbat de Tarragona i bisbat de Barcelona-. A més de canonge de Barcelona, Codó era, també, ardiaca de Llimiana a la Seu d'Urgell
i, de fet, era com a tal que havia estat insaculat oïdor. Com
que no hi havia la certesa que, en el moment de l'extracció,
Codó fos al Principat, perquè es dubtava de si era a Tarra-

gona o al Regne de València, calgué demanar-ne certificació
al diputat local de Tarragona, que confirmà que, en efecte,
era al Principat, a la mar dels Alfacs, davant de Tortosa. Així, doncs, el canonge jurà el càrrec l'rI d'agost de 1507. Encara que l'exercí amb tota normalitat, a mitjan abril del 1508
Guillem Pere Dusai seguia assegurant que els testimonis
que havien declarat que Codó era a Catalunya en el moment
de l'extracció havien declarat en fals, però no se sap pas que
pogués arribar a demostrar-ho.
Un cop passada l'epidèmia, el consistori de la Diputació
tornà a Barcelona -on el 17 de juliol ja s'havia posat fi a la
cerca de la pesta- a la darreria de l'agost del 1507. A banda
d'alterar la dinàmica de les reunions dels diputats i oïdors
amb els trasllats i pròrrogues del consistori, la pesta també
influí negativament en la tasca quotidiana dels oficials del
General. Al començament de maig del 1507, per exemple,
un dels sobrecollidors advertia que, mentre encara no feia
trenta dies que havia sortit de Barcelona, algunes poblacions
li havien negat l'entrada per por del contagi. La por de la
pesta afectava, igualment, la mentalitat i les actuacions
col·lectives. Així, al final del juliol del 1508 (gairebé un any
després, per tant, que a Barcelona s'hi hagués donat per tancada l'epidèmia), els diputats suplicaren el rei que anul·lés
un manament que havia fet al lloctinent general per tal que
anés a Perpinyà a atendre els afers del Rosselló, o que almenys l'endarrerís fins que la gent es calmés, perquè, des
de la pesta de l'any anterior, Barcelona es trobava en situació crítica i, com que els darrers dies havien mort dues o
tres persones 'de condició' i la gent s'havia espantat molt tement que no fos un nou brot d'epidèmia, la partença del
lloctinent crearia una gran alarma, ja que tothom creuria
que marxava per por, i en conseqüència es buidaria la ciutat,
cessaria el comerç exterior i també disminuirien, per tant,
els drets del General.
Si el 23 de juny de 1507 havia mort, a causa de la pesta,
l'oïdor eclesiàstic Francesc de Vila-rasa, el 19 de febrer de
1509 morí l'oïdor militar, el donzell Francesc de Caldes. El
substitut fou extret el 28 de febrer de 1509: mossèn Galceran Burguès de Santcliment, de Barcelona, que jurà l'ofici el
primer de març. Poc després, induïts sens dubte tant pel
nombre d'insaculats difunts que havia calgut substituir el
1507 com per l'experiència d'haver hagut de fer dues extraccions excepcionals d'oïdors en tan poc temps, els diputats,
d'acord amb els oïdors i els assessors del General, decidiren
que es fes «un libre en paper en què sien posats, per orde,
tots los noms ens aculats per la Cort General ab grans spays,
a [fi que, en cascun nom dels ensaculats, ha ge tant spay
que, inmediadament, se puxen continuar tots los qui, per
mort o transferiment, succehiran al tal ens aculat per la Cort,
de manera que sien clarament vistes les mutacions e sien
relevats de tant traball com tenien los senyors deputats e oydors de comptes en les eleccions e extraccions s~ant lo libre
com de present sta ordenat»; igualment, també es decidí
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Els Desplà als segles XIV i XV
Ramon Desplà

Margarida Ros

Berenguer

Francesca
(m. d '382)
priora de Jonqueres

Ramon
ciutadà i conseller
de Barcelona

Jaume

Pere
(m. a '383) cavaller
senyor de la Casa d'Alella
ciutadà i conseller de Barcelona
DBR 1359, 1365 i 1377

¡
l

N.N.

Joan Desplà
(m. a 1441)
senyor de la Casa d'Alella
ciutadà de Barcelona
tresorer del rei

Felipona Cavaller

Ramon

Joan
(m. d'4'4)
senyor de la Casa d'Alella
ciutadà i conseller de Barcelona
tresorer del rei

Francesc

Ramon

l

(m. d 1438)
canonge i ardiaca major de Vic
OBE 1422

(m. 1443)
ciutadà de Barcelona
conseller

2

1 Miquel
(m. d 1467)
ciutadà de Barcelona
conseller

1 Pere Joan
(m. d 1443)
hospitaler

I

Rafael

2

Francesc

(m. d 1464)
ciutadà de Barcelona
consellerpBR 1431

Francesc Desplà

Elionor
senyora de la
Casa d'Alella

Francí Desplà
òlim de Conomines
(m. d 1488)
donzell
senyor de la Casa d'Alella
mestre racional

Guerau
(m.1516)
donzell
senyor de la Casa
d'Alella i de Vinçà
mestre racional
DBM 1485
Anna
(m.15 28)
senyora de la Casa
d'Alella i de Vinçà

Aldonça de Corbera
senyora d'Esponellà

Miquel Joan Gralla
castlà de Subirats

Gabriel Desplà
òlim de Mon~uïc

ciutadà de Barcelona
conseller i DBR 1408

2 Ramon
(m. d '443)
ciutadà de Barcelona
conseller

Francesc
(m.1462)
canonge de
Barcelona

Elionor d'Oms
senyora de Vinçà

Ramon

Magdalena
Elisabet Bussot

Guerau
ciutadà de Barcelona
òlim de Conomines
(m. d 1462)
cavaller
DBM '449

Francesc
ciutadà de Barcelona

(m.1408)
senyor de la Casa d'Alella
batlle i ciutadà de Barcelona
DBR 1397

Elionor Sacirera
(m.1441)

Pere Desplà
òlim de Vilafranca
cavaller

2 Pere

Constança Serra

Ramon
(m . d 1456)
ciutadà de Barcelona
conseller

NN de Montjuïc

lluís
(m.15 2 4)
canonge i ardiaca major
de Barcelona
DBE 1506

Guillem Ramon
(m. d 1539)
canonge de Barcelona

DBE: diputat del Braç Eclesiàstic
DBR: diputat del Braç Reial
DBM: diputat del Braç Militar
OBE: oïdor del Braç Eclesiàstic
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que es fef.:sin unes' segones lenalles d'argent per fer els rodolins per al dia de sal1Ía Magdalena, perquè d'aquesta manera es podria abreujar el procés d'extracció de dipulats i oïdors, que era fatigós i llarg arran del nombre d'insaculats i
de la ca Ior que fcia pel juliol; i, a més a més, s'acordà fer un
segon llibre d'insaculacions , o de l'Anima, semblanl al que
s'havia fel en paper però obrat en pergamí, lligat amb posts
i pintat, perquè romangués sempre custodial a la caixa del
consistori mentre l'exemplar en paper circulés cada vegada
que los necessari .
Encara que les preocupacions per la pesta dominessin
hona part del trienni, entre el juliol del 1506 i el juliol del
150<) els diputats també tingueren, lògicament, altres in-

tplietuds. t\l novembre del 1506, al¡¡rmats pel perill de disminució dels drets de sortida dels draps que s'exportaven
cap a Nàpols i Sicília, tant a causa de la lacultat que elmonarca havia concedit als fr,mcesos d'exporlar draps han cesos a Nàpols com de la suspensió del dret que els draps
francesos pagaven a Sicília (el 50%, tple era imposat a lolS
els draps eSlrangers), els diputats enviaren a Nàpols el diputat reial del trienni anlerior, Felip de Ferrera, perquè
aconseguís, almenys, «que los drels imposats en Sicília resten en exacció com han acostumat, a [fi que, per ler bé a XX
persones de Perpinyà, no· n destruesca deu mília en lo Principal, e no leve al General lo major emolument (lue ten a de
entrades e exides». Les primeres queixes en aquest sentit
ja havien afloral a la E del trienni anterior. A més de sostenir que el monarca havia consentit que els draps francesos
entressin a Nàpols en canvi que els de Perpinyà entressin a
França per complaure els pocs perpinyanesos que fi:etlüen laven les fires del país veí, i que, d'aquesta manera, es posava fi al que, Ens aleshores , havia estat el major ingrés del
General -els drels de sortida per mar de la draperia-,
hom assegurava també que els fi:ancesos ja havien aconseguit apropiar-se, a Aragó, totes les llanes que anteriorment
solien comprar-hi els catalans per obrar-les a Catalunya.
Tgua lment, foerrera hagué de repetir antics lamenLs del General, com ara la poca diligència que els doctors de la Reial
Audiència mostraven ell l'expedició de senLències des que el
General els pagava el sou (((si ells se haguessen pagar dels
dits salaris, hi treha lIarien lo doble») .
Entre el 1506 i el 1509, els diputats també hagueren de
tenir especial cura a vetllar per l'ade<plada aplicació i per evilar haus del dret del 10% que s'havia imposat sobre la canemasseria a la fi del trienni anterior, en substitució del
dret de la bolla. Seguiren atenent, també, les lluïcions de
censals, sobretot els que el rei tenia sobre el General, i exiginL els deutes pendents, per poder disposar dels diners necessaris per a procedir a les lluïcions. Tingueren algun nou
cnfi:ontamp.llt amb els inq uisidors , perquè"convocaven com
a assessors doctors de la Reial Audiència i, quan aquests
s'excusaven a1-leganl que estaven obligats a fer residència a
l'Audiència, els fulminaven senLències d'excomunió, sense
tenir en compte que si s'absentaven paralitzaven l'administració de íuslícia reial. Cap a la darreria del mandat, donaren
els primers símplomes d'alarma sobre un problema que esdevingué, hp.n aviat, una de les principals preocupacions
dels fulurs diputats: els danys que els bàndols i deseiximp.nts ocasionaven al Principat de Cata lunya.
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IiI 22 d~ juliol d~ bny T')09, dia de S¡Hlla Magdalena , foren extrets els següents diputats i oïdors:
Diput.a.t. /:d/:~i¡l~ ti(;: Jordi San\', canonge de Barcelona , s¡lgristà major de Vic i paborde de València

Diputat

milita,~

Jeroni Tord, donzell

d~

la v~gl.lNia

d~ Manr~sa

Dipu.tat reial: Joan Vicenç Terradef;, ci ul.ad~ de C. i rnna
Ordor eclesiàstic: Jaume Coll, canong~ i priM

d(~ Vilaberlr~HI

Ordor mi.lit.ar: Joanot FNrer, donl'.cll
Ordor rdal: Pere Jo,ut Teixidor, ciutadil de Ueida

ncara que el paborde San(,:, diputat eclesiàstic '(......."'•.,.1 of;)-1T,' Vic. O el que, deu anys més tard, el 1491, apareix
,~
" com un dels membres més intransigents del Capídel trienni 1509-T2, s~mbli un personatge desconegut, fou un home d'anomenada i d'una gran
tol barceloní amb la contribució dels eclesiàstics a
,
les imposicions del municipi. L'any T493, vivia en
culhHa al seu temps. Insaculat i extret diputat eclesiàstic corn a canonge i sagristà major de Vic, era
una casa del vicecanceller Alfons de la Cavalleria, a
també canonge de Barcelona i paborde de València,
la haixada de Santa Eulàlia, on habitualment la cort
i en les Cròniques d'Espanya Pere Miquel Carbonell
rrnl¡;IT(;H'ii> ,
reial celebr¡¡v¡¡ audiència pública. El 1494 el pabors'hi refereix com a «magnífic noble e literalíssimo maJlll!~::l: ~c~1c XVI
de f(JU, al costat de Jaume Fener de Blanes, un dels
principals i més acreditats informadors de la Corosenyor», advertint que era nil del nohle Arnau
Sanç, uixer reial, a qui Alfons el Magnànim havia
na sobre el mètode que calia emprar per a fIxar la
atorgat la castlania del Castell Nou de Nàpols. En d'Ccte, en línia de demarcació oceànica establerta, el 7 de juny de
el seu propi testament, redactat a Barcelon;¡ el 20 de setem- 1494, per l'acord de 'l'ordeslllas, que repartia entre Castella
i Portugal les respectives zones d'influència a ultramar.
bre de 1524 i en poder del nOlari Joan llenet, Jordi Sanç es
Com que calien persones expertes per a decidir el procedireconeix All del noble Arnau Sanç, del Regne de Nàpols, i de
la seva esposa Maria de Mendoza. Se sap tamhé que Arnau
ment a seguir a l'hora de determinar el lloc exacte per on
Sanç no solament fou castli del Castell Nou de Nàpols du- passava la línia, Fenan JI demanà al lloctinent del Principat
rant tot el regnat d'Alfons el Magnànim, sinó que dirigí la que es posés en contacte amh els mariners, cosmògrafs i astròlegs «de la dieha seien cia mas expertos qu.e m esse dicho
primera fase de la seva reconstrucció. El 1457, diverses bullles de Calixt 111 ja fan esment d'un Jordi Sanç, de família
priru;ipado se haUaran y sobre! J'azer la dicha raya linea o liminoble, clergue napolilà i canonge de llarcelona, a qui es con- te data y verdadera les dt;mandeys su parecer y aquelles fagays
scrlvir y con~imtar en sOlto)). El lloctinent feu extensiva la p~
cedeix una pensió sobre la sagristia de Vic, que acabava de
ser proveïda en la persona de Baltomeu Regàs, i una altra
tició als consellers de Barcelona, i aquests la traslladaren al
pensió sobre ['ardiaconat de Barcelona. Aquest Jordi Sanç canonge Jordi Sanç, «quis diu te intelligencia en lo dit necoincideix perfectament, per tant, am h el diputat eclesiàstic
goci», que es comprometé a trametre el seu in1orme. Encara que la història només hagi llegat el vot o parer de Jaume
del 1509, bé que la reculada cronologia imposi alguns duhtes. En canvi, no pot ser un altre el Jordi Sanç, canonge de
Fener de Blanes, una carta reial de resposta a una d'aquest
permet saber que precisament el mateix Fener de Blanes
Barc~lona, que, el 30 de setembre de 1481, [oerran 11 recomanà al papa Sixt IV i a l'arquehishe de Salem per un plet opinava que el paborde Sanç era «grande eosmograjú y estrologo» i confirma que, efectivament, Sanç treballà amb gran
que tenia pendent a la cúria apostòlica sohre la sagristia de
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diligència «en dar la infonnacion dd partimiento del mar OCCfunO». Home del seu temps, el canonge Sanç fim tam hé 1111
dels personalges que finançaren algunes de les primeres
edicions de llibres de Barcelona, segons indica un contracte
signat el 1497 amb l'impressor Diego de Cumiel. Ben relacionat amh les grans famílies de la Barcelona de les albors
del cinc-cenls, a la ciulal devia lenir-hi una gran repulació,
com ho indica el fet que, segons el Manual de novdls ardits,
a l'abril del 1500 fos una de les persones que aconseguiren
apaivagar els ànims després d'un incident que s'escaigué
amh un algutzir de la Tnquisi(ió. RI testament de Jordi Sanç
deixa palès el seu lligam amb els Gualbes. Aquest lligam era
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establert a través de qui no pot ser sinó una filla seva, Jerònima, esposa del ciutadà barceloní Baltasar de Cualbes, ja
que no hi ha dubte que Onofre de Gualbes, fill de tots dos i,
com Jordi, canonge de llarcelona, era nél (" liepoús sive, IiÜ" )
del paborde Sanç. Jordi Sanç, que morí a la primeria del
1525, féu hereva universal la seva ànima i elegí sepultura,
simple i sense pompa, al carner dels frares del monestir de
Santa Caterina. Era parroquià de l'església de Sant Jaume i
hahitava, quan testà, en unes cases situades a prop del carrer de SanllJomènec que ell maleix havia fel edificar, i que
llegà a Jerònima. /\1 nét, Onofre de Cualbes, li va deixar tots
els seus llihres i atluest heretà, pel que sernbla, almenys una
parl dels seus beneficis eclesiàstics, ja que, en la nota de la
publicació del testament, Onofre hi figura com a prepòsit de
València. Jordi posseïa dos esclaus i dues esclaves. El testament remet als vincles familiars amh un germà, Ramon, habitanl de València, i amb el canonge de Barcelona Alfons
Sanç, i tam bé esdevé una lllostra dels lligams dels Sanç amb
Nàpols, ja que obliga els marmessors de Jordi a canccl-lar-hi
deutes.
1\ diferència de l'il.lustre Jordi Sanç, el donzell manresà
Jeroni Tord, el diputat militar, pertanyia a una família de la
petita noblesa de la capital del Bages, un membre de la qual,
Bernat Tord, cavaller, era veguer de la ciutat el 1480. Jeroni
no havia estat insaculat fins el darrer dia de febrer del 1509,
de manera que fou extret la primera vegada que concorria a
l'elecció de diputat militar. Al maig del 1510, mentre era diputat, el rei sol·licità a Tord que l'anés a trobar, però els seus
condipulals el persuadiren que no ho fes, i recordaren al
monarca que, atès que els diputats havien de fer residència,
no se'ls podia fer abandonar el consistori contra la seva vo·
lunlaL A més, per si se'l reclamava per posar pau i concòrdia entre gent de bàndols, manifestaren els seus dubtes,
aHegant que ell ni tenia ni havia tingut baralla amb ningú
que li ha.gués de demanar pau i treva, ni havia intervingut
mai, per res, en cap bàndol. AdduIreIl, igualmenl, que Tord,
el qual tenia casa a Manresa, no disposava de gaires recursos econòmics i que, si no ft¡S per causa de l'ofici de diputat,
que l'obligava a residir a Barcelona, no es mouria pas de casa seva. T.a queixa consi storial inherent a aquesta afirma ció,
sobre la insuficiència del salari dels diputats, va ser f(¡rmubda, de manera oberla, a la 11 dellrienni, adreçada als eslaments reunits, el 1512, a les Corts de Montsó, perquè en deliheressin; els diputats asseguraven que, a les Corts anteriors
(151 0 ) , ja havien pensat de plantejar-ho, però que ho havien
deixat córrer perquè era a l'inici del seu regimenl i no havien volgut que es pogués pensar que ho feien moguts pel
propi interès: encara que el salari dels dipulats pogués ser
raonable per a aquells que habitaven a Barcelona, per als
que venien de fora, que havien de deixar casa seva i traslladar-se a la ciulal amb muller i HIls, l'oHci represenlava una
càrrega econòmica que, per a molts , era difícil de suportar.
El que sí que feren, el 1510, fou lamentar-se de les expectati-

ves cIe càrrecs del General que el rei i la cort concedien, perquè, ja que els salaris dels diputélts no eren gaire profilosos,
aquests almenys s'havien de poder consolar esperanl poder
remunerar o beneficiar algun parenl o amic quan es produïen vacanls d'oficis durant el trienni. Pel que fa a Jeroni
'l'ord, se sap també que, mentre fou diputat, li {()li sobreseguda, a la Reial Audiència, una execució de pensions de
censals inslada contra ell pel noble Rlasc de C:astelh~t. T que,
quan s'acostava lél fi del trienni i preveienl la convocatòria
de gent d'armes per !er fronl a la represa de les hostilitats al
Rosselló , els seus condiputats el recomanélren vivament al
rei, com a «persona àbil e disposta» que era, evocanlla fidelitat hereditària de la seva família a la Corona pels serveis
que tant el seu pare com lols els seus ja havien prestat a
Joan lli al mateix rerran lI, perquè el convertís en un dels
capitans de peons de l'exèrcit. Posteriormenl, el 1515, participà en la Corl de Lleida. Morí al novembre del 1523.
Joan Vicenç Terrades, en canvi, diputat de l'estament
reial insaculat diputat reial per Girona al novembre del
1493 , ja havia estat elegit diputat loca 1 de la vegueria de Girona durant el trienni '491-94, cosa possibl emenl relacionada amb el fet que el seu pare, Pere Terrades, havia estat
diputat reial entre el 14g8 i el 1491. rill del primer matrimoni d'aquest amb Sibilh, pelianyia a un dels gréll1s llinatges del patriciat gironí, sorgit, al llarg del segle XIV, d'una
famíli a de juristes, els m embres del qualllngueren un paper poHllc important i ocuparen molts càrrecs al municipi
durant la baixa edat mitjana i els inicis de la moderna. Segons el cens del 1462, vivien al carrer dels Ciutadans. El germà de Joan Vicenç, Pere, canonge de la seu gironina, havia
estat el primer diput¡.¡t eclesiàstic exlTel pel sis lema de la insaculació, tot i que no havia arribal a prendre possessió del
càrrec perquè havia mort abans, víctima de la pesta. FI seu
1111 rrancesc Sebastià, que el 1512., just quan expirava el
trienni de diputat del seu pare, ja havia arrenda l, per lres
anys, els drets de la Generalilal de les col·lectories de Figueres , Olot i Castelló i el comtat d'Empúries, esdevingué també, seguint els passos de l'avi i del pare, diputat reial durant
el trienni 1524-27, i després, per privilegi de l'emperador
Carles, el i9 de juliol de T5 2R fou elevat a la dignitat de ciutadà honrat de Girona. El 1474, Joan Vicenç havia estat instituït hereu del seu parenl Joan Terrades, mentre encara era
menor d'edal. Per bé que acabés establint-se a Rarcelona i
morint-hi com a ciutadà barceloní, Joan Vicenç havia ocupal
llocs destacables a la seva ciulal nalal. CI 1493 havia estat
bordoner del pal·li de la reina Isabel quan aquesta passà per
Girona, camí de Perpinyà; el 1503, quan Felip el Bell, cami
de Flandes, arribà a Girona, fou un dels dos gironins que
sortiren al seu encontre i, després, portador dels cordons
del pal·li; el 1507 també fel1l bordoner d'una processó amb
motiu de la setluera; i, segons escriplura alorgada el 3 de
setembre de 1503 a la Sala Gran de la Casa del Consell de
Girona , que Joan Vicenç conse1Vava entre els seus béns, la
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universiLal el nomenà, aquell any, síndic de la ciutat. Joan
Vicenç Terrades morí a Barcelona al novembre del 1518, i
se n'ha conservat, en poder del notari barceloní Andreu Mi q uel Mir I major' , l'inventari post-mortem, realitzat entre el 21
de desembre de T5T8 i el 15 de gener de 1519. Hi apareix com
a ciutadà de RéllTelona, tlualiiicaliu que encara no ostentava
al novemhre del 1514, quan actuà com a procurador d'un
ciuladà de Girona que havia estat elegit advocat aSsessor del
General, però que ja usava, almenys, des de la primeria del
151 R. Vidu en primeres núpcies de Caterina, els capítols malrimonials amb l.a qua 1 dataven del desembre del 1494, i casat, després, amb Dionisia, 'l'errades vivia a Barcelona, al
carrer Ample, a la cantonada amb el carrer d'en Carabassa,
davant els frares de la Mercè, en unes caf:es que havia comprat al desembre del 1516. Entre Ics obres contingudes a la
seva biblioteca en des laca una sobre l'eucaristia, en català ,
del canonge barceloní Bartomeu Oller, de la qual no s'ha
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conservat cap exemplar. Però entre els papers que quedaren
en poder de la seva vídua també és digne de menció un
exemplar de les constitucions promulgades per la Cort de
Ferran II celebrada a Barcelona el 1493, quan s'instituí la insaculació a la Diputació del General. Entre els béns inventariats, Joan Vicenç també conservava els cartells i actes de
camp del seu parent Joan Terrades de Salelles (insaculat,
primer, oïdor de comptes i transferit, després, el 1497, al sac
de diputats) amb Galceran Escales, que, a cavall del canvi de
segle, havien capitanejat, amb notable ressò, dos bàndols
enfrontats a la ciutat de Girona.
CORTS, BANDOSITATS
l INSEGURETAT FINANCERA

El trienni presidit pel paborde Jordi Sanç fou d'una gran intensitat per als diputats, en part arran de la convocatòria de
dues Corts Generals a Montsó, el 15IO i el 1512, la qual cosa
ocasionà un gran desplegament de memorials i ambaixades, però en part també per la preocupació existent pels problemes que afectaven, respectivament, el Principat, «notable
marlet de la real corona d'Aragó», i la Diputació del General: el bandolerisme, que ja havia aflorat durant el trienni
anterior però que ara adquirí la màxima virulència, i les inquietuds econòmiques i l'apatia comercial, que entroncaven
amb la por d'haver de fer front a nous donatius de cort.
Les Corts convocades a Montsó el 15IO amb la finalitat
de finançar les campanyes africanes (al setembre del 1505
s'havia pres Mers-el-Kebir; al maig del 1509, Orà: a l'inici
del 15IO, Bugia, i a l'estiu es prengué Trípoli) s'inicià a la
primeria de maig i es clogué a la primeria de setembre.
S'hi concedí un servei de 220 000 lliures, que tingueren
com a contrapartida la garantia de llibertat de comerç amb
el nord d'Àfrica. Les Corts del 1512, que s'iniciaren a la primeria de juny, no es clogueren fins al setembre, ja durant
el trienni següent.
Entre el 1509 i el 1512, els diputats no feren sinó donar
reiteradament senyals d'alarma sobre la impossibilitat que
hi hauria de renovar els arrendaments pel mateix preu que
durant el trienni en curs, i sobre la possible precarietat de
les finances del General arran de la inestabilitat que hi havia
a Catalunya a causa de les bandositats, dels fraus als drets i,
fins i tot, de la por de la pesta. A la primeria d'abril del 15IO,
els diputats asseguraven que la ciutat de Barcelona, el crèdit
de la qual era habitualment considerat el més segur, pagava
les pensions amb sis mesos d'endarreriment, mentre que el
General pagava al dia i, a més, encara podia lluir censals.
Per això, per evitar una situació semblant, demanaren al rei
i als estaments reunits a Montsó que procuressin no tornar
a carregar massa la Diputació, de manera directa, amb el donatiu, sinó que part d'aquest es recaptés per via de fogatge,
per tal que pogués restar sempre alguna quantitat per a destinar a lluïcions de censals. A més, mostra del bon estat de

les seves finances, els diputats també se sentiren capaços de
sol·licitar, en previsió de futur, que se'ls atorguessin poders
per a rebaixar, quan fos possible, d'acord amb assessors dels
tres estaments, els drets que s'havien anat augmentant per
fer front a «les turbacions passades», sense que haguessin
d'esperar la celebració d'una cort general. Al capdavall, a
desgrat de les queixes i pors manifestades insistentment
durant tot el trienni, al juliol del 1512 els arrendaments del
General es pogueren fer fins i tot a l'alça, amb obtenció de
l 890 lliures anuals més.
Igualment, com alguns dels seus predecessors, Sanç,
Tord i Terrades també posaren una acurada diligència en
l'exacció dels deutes al General, considerant que s'hi cometia reiterada negligència. Al gener del 15IO, diputats i oïdors fins i tot s'imposaren com a tasca exclusiva del dimecres, posposant qualsevol altre afer, «portar a clarícia» els
endarreriments; però és que, de fet, a l'inici del trienni declaraven, preocupats, que el testament dels seus predecessors contenia capítols de tres, quatre i cinc diputacions
anteriors pendents encara de resolució i, pel que feia als
deutes, de cobrament, i s'havien proposat que, «a la exida
de nosaltres, fossen complides e haguessen fi tals antiquitats», encara que, «en lo exigir dels deutes, no sols haurem
terribles prechs, més encara nos ne restaran algunes descontentacions e desgrats de aquells a qui toque». En conseqüència, el 1512 demanaren a les Corts de Montsó que
prenguessin les mesures necessàries per a posar fi a aquella manca de definició dels comptes dels triennis anteriors,
i també per a evitar que les dones dels collidors, en enviduar, poguessin apropiar-se els diners recaptats pels seus
marits però que pertanyien al General. Possiblement fou
també aquesta voluntat de tancar afers que, al seu entendre, feia massa temps que s'arrossegaven, el que induí els
diputats a repassar els registres dels diputats anteriors per
localitzar-hi els memorials presentats en temps de celebració de corts generals que encara no haguessin tingut la deguda provisió -com, per exemple, el que Francí Vicenç i
els seus condiputats havien enviat, el 1495, a la Cort de Tortosa-, i tornar-los a presentar als estaments reunits, el
15IO, a Montsó.
La preocupació per la situació de la draperia catalana, que
en certa manera ja s'havia posat de manifest durant el trienni anterior, també queda més que patent. Però sembla obvi
que, per als diputats, allò realment preocupant era la por
de la davallada en els ingressos del General, arran dels fraus
que es cometien en la sortida de llana cap a França i cap a
Gascunya, per la Vall d'Aran, esquivant els grans drets amb
què s'havia gravat (tres sous per rova de llana sutza i sis sous
per rova de llana neta), creient que això equivaldria a prohibir-ne la treta del Principat. S'assegurava que, per manca de
llanes, les terres on s'obraven els draps, que fins aleshores
havien donat feina a molta gent pobra, es despoblaven, i que
els paraires marxaven a viure allí on anava a parar la llana;

274

n ona trcb¿¡ lI(ll1t ;.Imh un;¡ fi lm.¡;¡
I UNr: lndex

D'altra banda, les bandositals i el bandolerisme, o la
«pestilència de malfactors», havien reduït el Principat a una
sih~ació ue uescontrol i ue manca u'aulorital dels ol1cials
reials que els uiputats no !Cren sinó lUuslrar i llistar contínuamenl. Pel que fa a la manca de respecte envers la justícia i els oncials reials, a l'octubre del 1)09 els dipulals arribaren a assegurar que si. en altre temps, en sentir el nom
del rei, els malfactors fugien, ara , ben al contrari, corrien
«tras los omeials, per matar-los, ab m és aLlècció e audàcia
llue si f(Jssen los enemics llurs formats, de manera que,
hoinl ells lo cril dels orGcials de sa altesa tenir al rey, són
oyts respondre "muyre lo rey' ''». /\ més , els criminosos ja
ni tan sols no respectaven els llocs sagra ls -s'havien prolluït assassina ls en esglésies- ni els homes del clergat; el
mateix diputat eclesiàstic, Jordi Sanç, podia testimoniar-ho,
ja que havien assaltat la casa d'una recloria seva, hi havien
lurmentat el vicari fins que havia confessat on guardava els
diners, i li h¡¡vien robat la roba, pa, gallines i tot el que havien trobat. Al novembre uel 15Il, els dipulals al1rmaven
que, només als voltanls de llarcelona i en tan sols deu dies,
s'havien assassinat dos homes a Sant /\ndreu, un a Sant Boi
i un altre a l'Hospitalet.

que, on abans es feien 100 draps , ara no se'n fèien ni 20;
i que, mentn~ que de Barcelona habitualmenl en sorllen, per
Tnar, m és de 3 000 draps anuals , ara no se n'hi embarcaven
ni goo. Calia aconseguir, per tant. com a mínim, que les llanes no sOltissin del Principat sense pagar els drels.
La sensació de desgavell generalitzat era tan gran, que els
diputats fins i tot asseguraven que els rnercauers, atesa la
poca activitat i rendibilitat mercantil, en lloc d'inverllr els
uiners en negocis ho feien en censals del General. mentre
s'insistia que calia prohibir el comerç dels estrangers amb
Barbaria, o bé imposar a aquests un uret prou elevat (uel
50%) per frenar-ne la cornpetència, «a m que la ulilital de la
negociació redunde sols en los súbdits de vostra majestat».
A m és, els catalans tam bé tenien problemes a Saruenya,
amh el corall , encara que la cerca d' una solució en aquest
senlll quedà ajornada fins al trienni següent, perquè al juliol
del T5T 2 els diputats estaven penuents llels resultals d'una
amhaixada enviada a l'illa. !:in principi. una pragmàtica preveia que lOlS els coralls que es pescaven a Sardenya havien
de ser venuts a vassalls reia ls, però els gel1ovesos, posats
d'acord , de sotamà, amb alguns sarlls, aconseguien quedarse'n gairebé tota la producció.
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de jlJliol de l'any 1512, dia de santa Magdalena, foren extrets els següents diputats i oïdors:

Diputat ecbiàstic; Joan d'Aragó , castellà d'Amposta, comte de I{ihagorça i dl.lc de

I.lina

Diputat militar: Pere de Ca¡;Lre i de Pinó!';, vescnmlc de C<met
Dipul.al. reial:
Oïdor edf~si.àsl.ic:
Oïdor mi/.i.l.ar:

Fr:HlCCSC

Guerau

dl~

Hussot de Sitges, ciutadit de Barcelona
Vil,ltorta, cambrer de Sant Cugat del Vallès

Jerolli Margarit, donzell de la sotsvegueria de Besalú

Oïdor nial; Pere Tomàs Torres, doctor en lleis, ciutadà de Lleida

oan d'Aragó era fill natural uel comte ue Rihatanyia a un dels grans llinatges aragonesos i era
gorça i primer duc de Vilafermosa, Alfons d'Aconeguua corn la Rica Hemhra per ser l'hereva
ragó, i de Maria de Jonquers, que pertanyia a una
dels estats familiars , Joan n'enviuuà vers el 1492.
bmília de donzells u'Olot. Corn que, al seu torn,
A mitjan 1495, el rei ja intentà que el papa li conAlfons d'Aragó era fill bastard de Joan II i de Leocedís l'hàbit de l'orue ue Sant Joan ue Jerusalem i,
nOr de Escohar, Joan u'Ar<JgÍl er<J nebot del rei
amb ell, el priorat de Catalunya i la comanda araFerran 11, i per la seva edat similar ÜJren euucats
gonesa de Novillas. Però és obvi que no ho aconconjuntament. El 1485, en morir el seu pare, Joan Escut del Gcncral Cll Lllla seguí, ja que, a la primeria del 1496, el mateix mot.:i.l!,-; I.L1b 11rouauiJ, tr~sor d~1
d'Aragó n'heretà el comtat de Ribagorça, que el
l'alau dc la Gencralitat
narca tornava a insistir a la Santa Seu assegurant
seu progenitor rehé Ue JO¡.Jn TT el 1469, mentre que
que, després d'haver enviduat, Joan, «mou ida de
el seu germà Alfons, filllegítirn u' Alfons u' Aragó,
deuocion, no entendiwdo mas casar, dessea tomar el
heretà el ducat de Vilafermosa, que Joan II havia
habito de ulgunu religi.on r. smyu.lu.du.mmte del orden
Creat per al seu fill el 1464. Tanmateix, més endavant Joan
e caualleria de Calatraua» -el seu pare, Alfons d'Aragó, had'Aragó també esdevingué duc , el primer de LLlna, puix que
via estat mestre ue l'orde- ; però que volia que el papa el
el 1495 Ferran TT creà per a ell aquest títoL El rei Ferran li
dispensés del vot de pobresa, a 11 que pogués retenir l'aumitingué sempre una gran confiança i li atorgà càrrecs ue gran
nistració del comtat de Ribagorça i tots els seus béns, reresponsabilitat. El nomenà, de primer, lloctinent del Princibre'n els fruits i rèuits i m<Jlltenir tots els drets que tindria si
pat al setembre del 1496, càrrec que jurà a la seu de Barceno entrava en religió. 'Tanmateix, a la fi u'aquellm<Jteix ¡¡ny,
lona el R d'octubre i que detingué fins al novembre del
rerran 11 concedí el priorat de l'orde de Sant Joan o ue
1506, que en fou rellevat per ser enviat corn a virrei i lloctil'Hospital a Baltasar de Bóixols, i no pas a Joan d'Aragó, i a
nent general al Regne de Nàpols , on substituí el Gran Capil'inici del 1497 la comanua ue Novill¡¡s a Ferran d'Aragó, netà, Conzalo Fernandez de Córdoba y de Herrera, i on robot del comte de Ribagorça. Finalment, el 1506, uesprés ue
mangué Hns el 1509. De nou a Catalunya, el 1512, coinciuint la mort de Diomedes de Vilaragut -el castellà d'Amposta
amb la seva extracció com a diputat eclesiàstic, tornà a ser
que havia estat extret diputat eclesiàstic el 1497 però tlue no
nomeriat lloctinent i capità general uel Prin(:ip¡¡t, i després
comparegué, en el termini establert, a prendre possessió del
lloctinent general de tota la corona catalanoaragonesa. A càrrec- i després d'haver entrat, per tant, en l'orde de Sant
més de conferir-li càrrecs de confiança, rerran II també inJoan, Joan d'Aragó esdevingué castellà u'Amposta. El rei
tercedí en favor del seu nebot en nombroses ocasions. Amurerran ja havia treballat, també, en aq Llesta direcció, alllerat amb Anna M¡¡ri¡¡ López de Currea el 1479, que permenys des de l'abril del 1502, per mitjà del seu ambaixador
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a Roma Francisco de Rojas, però a la fi del 1504 tenia la ferma oposició, entre d'altres , del prior de Navarra, que, juntamenl amb ha Maltí Dausa, achlava davant del papat com a
procurador del mestre de Rodes , intentant que el ponlífex
revo(plés secretamenlla provisió que ja havia fet de la caslellania, per quan vaqués la comanda, en favor dd comte de
Ribagon,:a.
Valorat per la hisloriografia com a persona destra i inteHigenl, la quasi nul·la presència de Ferran II al Principat
donà ocasió a Joan d'Aragó de demostrar·ho mentre fOll
lloctinent, ja que fou ell qui hagué de portar les regnes del
govern del país. /\ més, tanl el 1495 com el 1503 fOll Ull dels
capitans de lropes del Rosselló, i lingué un paper des lacat
ell la guerra amb França. /\dquirí lambé Ull gran prolagonism e militar duranl la seva estada al Regne de Nàpols, com
a virrc.L, i en les guerres d'Itàlia. Morí al juny del 1528, i per
disposició seva fOll enterrat a l'interior de l'esglp.sia del monesL.ir de Montserrat, en un sepulcre de marbre, renaixentista, que ell mateix havia encarregat a Nàpols el 1508. El
monument funerari fou destruït duranlla guerra del Francès i aChlalment, reconslruït, és a l'atri de l'abadia, sota els
porxos de la façana nova.
Joan d'Arag61ou insaculat dipulal eclesiàstic, en qualitat
de castellà d'Amposla, el 15 de gener de 1506, en substituci6
del seu predecessor Diomedes de Vilaragul; però, el T509,
mentre era lloctinent general al Regne de Nàpols, no fou
sortejat. El T5T 2,l'extracci6li fou notificada immediatament
després del sorteig, a la darreria de juliol. al caslell de Miravet; am b tot, a di1Crència de la resta de diputats i oïdors, no
jurà el càrrec fins el 30 d'agost, i ho féu, excepcionalment,
després d'haver obtingut una dispensa especial de les Corts
Generals, reunides a Montsó, per a fer-ho, precisament, en
el marc de l'assemblea. Tanmateix, la resta de diputals i oïdors li havien demanal que si, segons es deia, tenia decidit
acceplar l'oflci de diputal, anés personalmenl a jurar l'ofici
a Barcelona dins el termini establert, i a fer-hi residència,
encara que amh el permís de les COlts Generals pogués jurar fora, perquè IlO volien quedar privats de la seva presèllcia. Tot i a~b això, Joall d'Aragó no enlrà a Barcelona fins el
10 de fehrer de 1513, però en qualitat de lloctinent general.
càrrec que jurà aflueU mateix dia. Des d'aleshores i fiTIS al TO
de juny de 1514, quan finalmenl renuncià el dret que pretenia tenir en l'ofici de diputat, n'hi fOll feta qüestió per incompatibilitat amb la 1l0cL.inència, i l'activital dels altres dos
diputats del General i dels oïdors de comptes girà gairehp.
exclusivament a l'enlorn de l'intent d'aconseguir que la incompaLlb.ilitat fos reconeguda per poder procedir a l'extracció d'un nou dipulat eclesiàstic. De lola manera, Joan d'Arag6 no acceptà pas, en la seva renúncia, la incompatibilitat;
només al·legà que s'havia d'ahsentar del Principat i dels
comtats de Rosselló i de Cerdanya i que, per tanl, durant el
temps que quedava de trienni, no podria regir l'ofici. Però
pretengué que li fos comptat el salari fins aquell dia, cosa a

MOrtlHTlt'nt fun erari de Joan cl'Arilp,ó, Montserrat
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la qual l'oïdor de comptes Vilalorla, que ja des del primer
moment, arran de la seva absència, havia hagut d'actuar
com a suhstihlt seu i que, des que havia jural corn a lloctinent i l1ns aleshores, havia exercit contínuament les funcions de dipulat, es mostrà conlrari. Pel que fa al castellà
d'Amposta, és cert, almenys, que el I3 de juny marxà de Barcelona en direcció a Aragó. Posteriorment, el 29 de novemhre, a Lleida, jurà com a 1I0ctinenl general reial. amb dissenLiment tant dels síndics del General com de la ciutat de
Barcelona, on lornà ¡¡ entrar l'n de desembre de 1514 i d'on
rnarx~ el 2 de maig de 15 15.
L'endemà mateix de la renúncia del duc de Luna s'extragué l.lernat Guerau de Requesens, prior de Calalunya, com
a nou diputal eclesiàstic. Bernal Guerau de Requesens era, a
més de gran prior de Catalunya de l'orde de Sant Joan de
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Jerusalem (I50I-I7), comanador de Granyena (I477-I503) i
de Vallfogona (T488-T50T), i el T504 tamhé detenia la dignitat de preceptor de Térmens . Era 1111 de Galceran de Requesens i de Santacoloma -baró de Molins de Rei i lloctinent i
després governador general de Catalunya a la darn~ria del
regnat d'AlfiJrls el Magnànim , llue, a rni~an segle XV, havia
a±avorit la Busca en el govern de llarcelona- i d' Hisabel
Joan i de Soler, senyora de Martorell, Castellví de Rosanes i
Molins de Rei. Rl mateix 11 de juny de 1514, dia de l'extrac·
ció, ja s'tmvià a Bernat de Requesens un porler del General
per COlllunicar-li la nova i per reclamar-li que anés immediatament a Barcelona a pres lar juramenli a exercir l'ol1ci,
lot advertint-lo que no se li podria fer compte de salari fins
que no l'hagués jurat. Requesens era al castell de Gardeny i
manifestà la seva intenció d'acceptar el càrrec, però es trobava indisposal i digué als dipulals que haurien d'esperar-se
nns que es millorés. Com que, el6 de juliol, els diputats en-

cara no havien rebul ulteriors notícies seves, el tornaren a
escriure dient-li que calia que cuités, tant perquè l'oïdor
eclesiàstic estava indisposat i feia molts dies que no podien
convocar consistori per ±alta de representanl de l'eslamenl,
com perquè el bisbe de Girona, que no havia concorregut a
l'extracció, estava fent qüestió de la seva validesa, Finalment, el 17 de juliol de 1514, Galceran de Queralt, procurador de llernal Guerau de Req uesens, acabà presentant als
diputats una carta redactada al castell de Gardeny el 2 de ju.
liollJue advertia que, com que havia empili oral de salul i no
podb anar a servir l'ofici de diputat, renunciava el seu exercici. Rn conseqüència, el IR de juliol de 1514 es procedí a
lUl<l 1"lOV,l i defInitiva extracció, que afavorí Jaume Fiella, degà de la seu de Barcelona, el qual acceplà i jurà el càrrec
aquell maleix db i serví l'ofici fins a la fi del trienni, el3I de
juliol de l'any següent.
Nascut a Tremp a mitjan segle XV , fill de Joan i Constança, Jaume :rie!la fou un dels més iHustres fills de la ciutat, que li deu, a rn.és, la fundació de l'hospital el I52!.
Aquesl maleix any lambé fundà, a Tremp, una causa pia
per maridar donzelles del seu llinatge, Segons Lledós,
Jaume Fiella estudià dos anys a l' Estudi General de Lleida,
onZe a Tolosa de Llenguadoc i, el I47I, es lraslladà a Roma,
on es doctorà en ambdós drelS i on sembla que residí durant vint anys. L'n de gener de I479, per butlla de Sixt TV,
esdevingué, a la vegada que Jeroni Pau, un dels vuit abreviadors examinanUum in prima visione de la cúria pontifícia,
sota les ordres del cardena I Roderic de Rorja, vicecanceller;
però, a diferència del que succeeix amb altres abreviadors
que compartiren càrrec amb Pau, aquest, en les seves obres,
no parla de FieUa. En canvi, no pot ser sinó ell el «micer Fie·
la», criat del papa, llue el14X7 havia estat proveït dels benelicis que vacaven per dc1'unció d' un cert Bernat rerrer, entre
els quals hi havia la rectoria de Cabanyes, a la gual rerran II
volia que renunciés en favor d'un altre prevere. Semhla que
Jaume Fiella era protegit del cardenal català Joan Galceran
de Castre-Pinós, de qui posteriorment, havent retornat a Cat<llunya, administrà les rendes. Tque la vila de Tremp volgué
aprol1lar la seva eSlada a Roma per intentar aconseguir que
només els fiUs de la vila poguessin ser canonges i benefl ci<lts de h seva església col.legial, però clue ell els en feu desistir, no solament per la dl1icultal d'oblenir el privilegi sinó
lambé per l'excessiva despesa que, en tot cas, hauria representat per a la seva vila natal el procés per a aconseguir-ho.
La presèm:ia a Barcelona del doctor Piella està documenlada
almenys des del I495 , com a degà i canonge de la seu, si bé
sembla que fou, tamhé, ahat de Santa Cecília de Montserrat
i de Sanl Pere de Monlsó; a més, el I489 és esmentat com a
canonge d'Urgell i el I497 com a rector de l'església parroquial de Sant Muç (Cànoves). De tota manera, és molt probable que al novembre del I493 , quan fou insaculat diputat
eclesiàstic com a capitular de Barcelona, ja hagués tornat de
Roma. Si més no, de l'abril del I495 endavant començà a ser
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convocat constantment com a conseller dels diputats del
General. per assessorar-los tant sohre ternes diversos com
sobre les persones insaculades que calia considerar impedides de concÍlrrer a les extraccions, o com a testimoni eclesiàstic d'insaculacions i extraccions. Durant els intensos
mesos que diputats i oïdors lluitaren per fer valer la incompatibilitat de Joan d'Aragó per detenir l'onci de diputat eclesiàstic, Fiella tamhé fou un dels eclesiàstics convocats més
sovint.
Des que tornà a Catalunya , foiella hi tingué freqüentment
aChlacions públiques destacahles. Pel maig del 1497, per
exemple, dictà, amb Pere Joan Costa, vicari general del hishe de Barcelona, una sentència arbitral sobre la jurísdicció
que el bisbe de Vic reclan1ava sohre els canonges de Manresa . Al març del 1502, el monarca intercedí perqut>, [luan
quedés vacant l'abadia del monestir de Sant Cugat, l'abat de
Montserrat, Fiella i el prior de Santa Anna de Barcelona fossin els encarregats de refòrrnar-lo i posar-lo en observança
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regubr. Ben diferentment, a la darreria del J509 fou fiador
del mercader de la Vall d'Aran Joan de la Terça, que es com prometé a pagar abans del mes de juny següent les 90 lliures q Lle devia al General del dret de sortida de 300 roves de
llana neta que havia de ser duta cap a França. I, el'5d;, apa reix encarregant als mestres de cases Gabriel Pellisser i
René Ducloux l'enfront goticorenaixentista de l'església de
Sant Miquel de Barcelona com a procurador de Jeroni Descoll i d'Oliva, un ciutadà honrat i doctor en drets barceloní
que tingué càrrecs a la Cancelleria i a Nàpols, tant en temps
de 1:erran 11 com de Carles V, i que era casat amh la seva renehoda Aldonça Tort i Fiella; anteriorment, ja els havia encarregat, en nom del mateix Descoll, l'ohra del portal de l'església, amb pilastres i imatges, que aleshores ja devia ser
aca bada. Entre el 1504 i el 1507 també es troba diverses vegades el degà Fiella intelvenint en afers de la Inquisició. Per
exemple, executant en eHgie un matlimoni de gironins difunts com a vicari general en actes del Sant Ofici pel bisbe
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de Girona; o essent present en la degradació del prevere lleidatà Dalmau de Tolosa; o intervenint, conjuntament amb
l'inquisidor Sotomayor i com a vicari general tant del bisbe
electe de Barcelona, Enric de Cardona, com de l'arquebisbe
de Tarragona, Gonzalo Fernandez de Heredia (diputat eclesiàstic durant part del trienni 15°3-06), en l'erecció de cadafals per a actes de fe a la plaça del Rei de Barcelona; o sentenciant, amb els inquisidors i novament en qualitat de
vicari general del bisbe de Barcelona, contra l'heretge i apòstata florentí mossèn Urbano. Jaume Fiella morí al setembre
del 1522.
El diputat militar del trienni 1512-15 fou Pere de Castre i
de Pinós, vescomte de Canet, que jurà el càrrec el dia 2 d'agost. La seva filiació no és del tot clara, bé que no hi ha dubte que morí al maig del 1530. Sembla que ho féu sense fills
i que, per aquest motiu, heretà el seu nebot Guillem Ramon
Galceran de Castre, vescomte d'Èvol. Segons Jean Capeille,
el vescomte de Canet era fill del Pere de Castre mort abans
del 1497 que, el 1493, arran del retorn dels comtats de Rosselló i de Cerdanya a la Corona d'Aragó, obtingué els títols
de vescomte d'Illa, de Canet i d'Èvol, que després repartí entre els seus tres fills; en aquest cas, el Pere d'aquest trienni
hauria heretat del seu pare el vescomtat de Canet, el 1498.
Certament, diverses branques dels Castre-Pinós pledejaren
per la possessió dels vescomtats d'Illa i de Canet i, efectivament, el 15 de novembre de 1493 el rei els atorgà a Pere de
Castre i de Pinós. Se sap, d'altra banda, que Pere de Castre,
mentre era diputat, ap,rofità l'anada que féu al Rosselló a
mitjan octubre del 1514 «per fer bodes amb la senyora esposada seva», segurament la Caterina Joana d'Hostalric i de
Sabastida que testà i morí el 1524 a Barcelona, segons consta en poder del notari barceloní Joan Palomeres, mentre el
seu marit era absent a la cort reial. També consta que, durant el trienni que fou diputat, al vescomte de Canet li foren
sobresegudes -tal com, de fet, era preceptiu- totes les
causes que tenia pendents, per tal que pogués exercir tranquil·lament l'ofici; i, en particular, la que tenia pendent a la
Reial Audiència amb un parent seu, el noble Francesc de
Castre, a instàncies d'aquest. Pere de Castre fou governador
general dels comtats de Rosselló i de Cerdanya. Ho era tant
el 1522 com el 1524, quan els francesos penetraren al Rosselló -aleshores, estigué al capdavant de 500 llances-o Al
maig del 1501, a petició seva, Ferran II li confirmà les concessions fetes als seus predecessors fins el 1463, data de l'inici de l'ocupació francesa del Rosselló. És possible que
també fos ell mateix qui, havent servit Ferran II en terres
italianes, en fou recompensat amb una terra a la Basilicata,
el 1505, i amb l'alcaidia de Cosenza. Durant el temps que
exercí de diputat, el vescomte de Canet protagonitzà episodis eminentment conflictius, sobretot amb el diputat reial,
Francesc Bussot de Sitges, amb qui mantingué un enfrontament obert des de l'agost del 1513 i fins a la fi del trienni,
enfrontament que, juntament amb l'afer de la incompatibi-

litat, pràcticament monopolitzà la teòrica acció de govern
del consistori. Posteriorment, en canvi, el 1516 i el 1517, els
nous diputats hagueren de reclamar reiteradament al vescomte, amb rigoroses amenaces d'execució immediata de
béns, més de 573 lliures que havia retingut quan, el 1513, havia anat a pagar el sou de la gent d'armes al Rosselló, i també poc més de 55 lliures que havia cobrat de més del salari
de diputat; tot i amb això, al maig del 1518 només havia pagat una part dels deutes.
El diputat reial, el ciutadà de Barcelona Francesc, o Francí, Bussot de Sitges, havia estat inicialment insaculat oïdor,
però fou transferit al sac de diputats a la primeria del maig
del 1498. Segons el fogatjament del 1496 vivia al carrer
Ample, i el 15IO fou inclòs a la nòmina de ciutadans honrats
de Barcelona. Cortès indica que Francesc Bussot de Sitges
era casat, des de mitjan març del 1499, amb Elionora Anna
Antònia Setantí i Sapila, filla de Miquel Setantí i Joana Beneta Sapila, que, el22 d'agost de 1500, mentre estava embarassada per primera vegada, redactà un testament, en poder
del notari de Barcelona Joan Vilar, per mitjà del qual feia hereu el fill o filla que nasqués i, a falta seva, de primer el seu
marit i, després, el seu germà Miquelot Setantí, amb qui
Elionora fundà una capella sota l'advocació de sant Joan a
la catedral de Barcelona. Francesc i Elionora tingueren,
almenys, dues filles que arribaren a edat adulta: Elisabet,
monja, que renuncià l'herència paterna en favor de la seva
germana, i Àngela-Beneta Bussot de Sitges, l'hereva, casada,
sembla que el 1519, amb el donzell Joanot Salbà. Cal no confondre'l amb el Francí Bussot de Sitges, poeta, que durant la
guerra civil féu costat a Joan lI, que el 1461 formava part del
Trentenari barceloní i que entre el 1473 i el 1479 fou promotor del consell del futur Ferran 11. Però sí que, en canvi,
es tracta del destorrentista que, de la mateixa manera que
Felip de Ferrera (el diputat reial en 15°3-06), entrà al Consell de Cent després que, el 30 de novembre de 1494, haguessin estat nomenats a la Conselleria els homes més representatius del partit. A més, Francesc Bussot de Sitges
també fou elegit mostassaf de Barcelona aquell mateix any
i fou extret conseller segon el 1516. Morí al maig del 1530.
LA INCOMPATIBILITAT
DE JOAN D'ARAGÓ
l LES DISSENSIONS
INTERNES
AL CONSISTORI

El trienni de 1512-15 no solament fou d'una gran intensitat,
sinó també d'una gran complexitat, tant arran de l'afer de
la incompatibilitat de Joan d'Aragó en haver estat nomenat
lloctinent i capità general del Principat, com per l'enfrontament entre el vescomte de Canet i Francesc Bussot de Sitges per la provisió de dos advocats assessors ordinaris del
General. Aquests foren els dos temes a què calgué dedicar
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més esforços i que monopolitzaren, i pràcticament bloquejaren, l'activitat de diputats i
oïdors.
Bé que els altres diputats i
els oïdors estigueren d'acord
i convençuts, des del primer
moment, de la impossibilitat que el castellà d'AmposLa
mantingués el càrrec de dipuLat eclesiàstic, i que ben aviat
obtingueren l'adhesi{¡ ue representants uels treS braços,
la resistència de Joan d'Aragó
a la renúncia i la falta de vohmtat resolutiva del monarca,
tan proper a la seva persona, quasi ocuparen exclusivament
els dos primers anys del trienni. Perquè els mmors, confirmats ben aviat, de l'imminent nomenamenL de Joan d'Arag<> corn a lloctinenl i capiLà general ja començaren a mohi liLzar el consistori al desembre uel 1512 , i se sumaren, a
més, a la impotència davant de la continuada absència i passivitat del duc ue Luna duranL els mesos en què, almenys
nominalmenL, detingué el càrrec de diputat eclesiàstic sense ser lloctinent general.
L'afer de la incmnpatihilitat paralitzà, en diversos aspectes, l'activiLaL del GeneraL fonamentalment pel que fa a les
seves finances, sobretot des que Joan d'Aragó arribà a llarcelona corn a lloctinent però sense exercir el càrrec de dipuLaL i nns que hom no acordà que tota la úocumentació reIativa als pagaments fes referència als diputats sense donar-ne
el nom , i que fos Guerau de VilaLorta, l'oïdor eclesiàstic, qui
la fermés i signés en nom de l'estament. D'aquesta manera
es pogué desbloquejar, per exemple, a l'ahril uel 1513, LanL el
pagament del sou ue la gent d'armes del servei atorgat a
les COlts ue Montsó l'any anLerior, com el pagament de pensions als creditors censa listes del General i ue salaris als
seus ministres, (lue ho exigien insisLentment i impacientrnent amb raó.
l:ou el vescomte Pere de Castre qui, el primer de maig de
1513, marxà cap a Puigcerdà per pagar el sou a la gent d'armes. Durant la seva absència , el diputat Bussot de Sitges,
que es {cu amo del consistori, propicià l'altTa gTan polèmica
del trienni, elegint, l'TT d'agost, amh els oïdors eclesiàsLic i
militar que achlaven com a substiluLS dels respectius diputats, els dos advocats assessors ordinalis del General que havien de succeir els que havien estat nomena Ls membres del
Reial Consell. Els advocats eren necessaris, entre altTes coses, per a obtenir assessorament sohre l'afer de la incompatibilitat. F.n tornar a Barcelona, quasi immediatament després de l'elecci{¡ dels advocaLs , el vescomte de Canet es negà
a reconèixer-los, perquè havien estat elegits ell Clhsència seva
i amb l'oïdor militaT Margarit actuant com a substiLuL seu.
Posteriorment, no solament es negà reiLeradament a par-
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ti cipaT en els consistoris on
els uos advoca Ls haguessin
u'intervenir com a LaIs, sinó
que també boicotejà totes
les actuacions fetes per l'oïdor militar en subsLÍlLtció
seva i continuà plantejant
dissentiments als nomenamenls de nous oficials.
La discòrdia s'arrossegà
fins a la clausura del Lrienni,
i òbviamenL arribà fins al
Im.tgt'
rei, el qual al novembre del
1514 es pronuncià en favor
d' una ràpida solució con sensuaua ~(por manera que el tiempo
l'I;stante d'este dicho triennio no se cons/.¡,ma en estas proprias y
upusion.adas con.tenciones». Es tractava de convocar una comissió de doctors, parcialrnent elegida per cadascuna de les
uues parts, que hagués de conèixer si els advocats havien
esLaL ben elegits o no, i respectar el seu arbitri. Però el {oc
creuat de recriminacion s no tingué aturador, sobreLoL per
part del vescomte. Pere de CaSLre preLengué, àdhuc, qu e
Bussot de Sitges i els seus adherents havien ocultat correspondència reial. i els acusà d' «ahusos , excessos e delicLes,
axí en haver conferit pretesos oflicis de advoca Ls e altres coses, ab intervenció de peccúnia, e ab tal conjuració e coaujuvació entre ells feta, com altrament, en dan del diL General». A l'agost uel 1514, no se sap per quin motiu, fins i tot
arribà a posar en qiiestió la legitimitat de Bussot corn a diputat reia 1. A més, mentrestanL, encara que de manera provisioml, els auvocats havien anaL exercint el càrrec i el rei
ueterminà que se'ls pagués el salari, amb la reserva que, si
calia, tornessin els diners que peltoquessin, resolució que
encara enverinà més la qüesti6.
El uegà Fiella sabé manlenir una actitud equidistant i no
implicar-se personalment en la uiscussi.{¡, i no pas perquè la
seva im:orporació al consisLori anés acompanyada, en cap
sentit, de circumstàncies massa plaents. Perquè, a la disputa entre els seus dos condiputats, cal sumar-hi els problemes relaciomts arnb els oïdors. Si, al febrer del 1514, segons
la versi{¡ dels represenLants del General. l'oïdor de comptes
mili Lar, Jeroni Margarit. havia estat detingut i romàs en presó «per passions i interessos particulars» , però no pas perquè halplés fet res, ara, a l'agosL del 1514, el consistori també es veié privat durant una temporada de l'oïuor reial, Pere
Tomàs Torres, que havia estat atacaL i moll mal ferit al cap i
a la cara, davanL de casa seva. A mitjan octubre fins i tot s'arribà a fer una crida, amh el dissentiment del vescomLe, per
oferir una recornpensa de 100 norins d'or a qui descobrís
els malfactors responsables i autors de l'atac. Vilatorta, al
seu Lorn, demanà, a la fi del 15Itl., un increment de salari pel
temps que havia exercit de manera reconeguda com a diputat eclesiàstic, és a uir, pels poc més de disset mesos que se-
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paraven la presa de possessió de Joan d'Aragó com a lloctinent de l'extracció de Fiella; i, per sostenir la seva exigència,
s'acollia al cas de l'oïdor reial del 1452, que segons ell havia
cobrat com a diputat reial arran de la impossibilitat del diputat, per malaltia, de servir l'ofici i de signar albarans.
Tot plegat ocasionà, a més, un gran diferiment en l'examen dels comptes, per a la qual cosa el consistori fins i tot
rebé ordres reials de contractar algú perquè ajudés a revisarlos; fou contractat un mercader ciutadà de Barcelona, Berenguer Pujalt. Encara que les queixes no fossin tan insistents com en el trienni precedent, entre el 1512 i el 1515 les
bandositats continuaren assotant el Principat, tal com demostren les baixes temporals dels oïdors militar i reial.
Pel que fa a l'afer dels coralls sards, que a la fi del trienni
anterior havia quedat pendent de resolució, a l'inici d'aquest, entre grans lamentacions que àdhuc afectaven els oficials i regidors de l'Alguer, per qui es consideraven traïts
essent, com eren, «tots cathalans o exits de cathalans», els
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diputats hagueren de veure com, al capdavall, el Consell
Reial acabà revocant la pragmàtica que estipulava que tots
els coralls sards havien de ser venuts a catalans.
El trienni de 1512-15 s'havia iniciat en plena legislatura.
Les Corts de Montsó del 1512 -en el marc de les quals, amb
rara prerrogativa, havia jurat com a diputat Joan d'Aragó-,
iniciades a la primeria de juny, closes el 2 de setembre i presidides per la reina Germana de Foix, havien estat convocades arran de la represa de la guerra amb França i la consegüent necessitat de recursos. Les Corts havien aprovat un
servei de 200 homes d'armes i 200 genets durant tres anys,
que havien de sufragar-se parcialment per via de fogatge. I, a
desgrat de la seva brevetat, puix que no duraren ni tres mesos, aportaren finalment un assaig de solució a problemes
que s'arrossegaven des de feia diversos lustres. D'una banda,
la Reial Audiència fou reformada; encara que s'amplià de
vuit a dotze el nombre de juristes, també es creà una segona
sala, de manera que cadascuna quedà constituïda per sis doctors; s'introduí la possibilitat d'apel·lació d'una sala a l'altra
i, a més, es regularen els salaris dels seus membres. D'altra
banda, també es proveí sobre la Inquisició, per garantir que
el Sant Ofici es limités a dictar justícia sobre qüestions de fe,
que no envaís la jurisdicció del General i que no es cometessin, tampoc, més abusos per via de nomenament de familiars. Les Corts dictaren, igualment, una pragmàtica referent
al bandolerisme. I, també, unes ordinacions per establir un
major control sobre els comptes del General, seguint les peticions dels diputats del trienni anterior.
De la mateixa manera que s'havia iniciat, el trienni 151215 també es tancà amb una nova cort, convocada aquest cop
a Lleida, que de tota manera no havia d'iniciar-se fins a la
tardor. Però es clogué, sobretot, i novament, marcat per un
altre signe: el de la pesta. La cerca de la pesta s'havia iniciat
a Barcelona a la primeria de juny del 1515. El dia 18 els diputats asseguraven que els morts ja assolien la xifra de catorze diaris, i que el governador i el Reial Consell feia uns
dies que s'havien traslladat a Manresa. Com que el 22 de
juliol s'havia de fer extracció de nous diputats i oïdors i
serien aquests els qui haurien de disposar on els semblava
oportú traslladar el consistori, Fiella, Bussot de Sitges i
Castre decidiren que ells es retirarien, només, a Horta, parròquia on tenien cases i torres adequades per a resguardar-s'hi i que, a més, de moment era lloc sa. El consistori hi
fou convocat el 15 de juliol, i s'acordà que el dia 22 s'hi faria l'extracció, però que, si s'hi havia estès la pesta, diputats
i oïdors es reunirien al monestir de Sant Jeroni de la Murtra i, si no, a Badalona. Finalment, però, les insaculacions i
la successiva extracció de diputats i oïdors pogueren fer-se,
efectivament, a Horta, a casa del ciutadà barceloní Joan Sabastida.
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foren extrets els següents di plJl alS i oïdors:

Diputat ecles iàstic: Esteve de Garrd, ;Hdi ~ ca de Tortosa
Dip ¡<-l.al, mi/har: Bernat de Santdíonís, dOIlzl'1I de lo irona
Dipu,lal, reial: Lluís Canta, burgès de PerpiTl y~

Oïd(Jr ede,\I:àsl,ic: Pere Salltceloní. canonge de Giron;j

Oïdor militar: GlIl~T;H1 Toralla , don zell domicilíat a la vegueria dl' nalaguer
Oïdor ràa/: Galceran llull, ciutad à honrat de Barcelona

steve de Gam:t havia estat insaculat inicialren que es traslladarien a Mataró, que hi farien
ment com a oïdor pel Capítol de la seu de Torl'elecció de dipuLats locals i qu e hi tornarien a
tosa quan s'havia fet la primera insaculació geneconvocar el consistori, si era vila sana, per al 15 de
setem bre; si no, es trobarien al cap de quatre dies
ral, el 4 de novembre de 1493; ja havia estat oïdor
de comptes eclesiàstic del General durant el triena Girona, o sis dies després a Sant Feliu de Guíxols, Així ho comunicaren, des de Mataró, a Garni T497-15°0 Posteriorment, el 1502, havia estat
b'ansferit a la bossa de diputats, Garret no jurà
ret, i li digueren t.amhé que, quan arribés , trobali a
el càrrec Ens el 26 d'agost, tot i ser a Tortosa en el
l'escrivà major del General a Sant Boi amb totes
les coses necessàries per a rebre el seu jurament a
moment de l'extracció, la qual cosa ocasioni alguns prohlemes als se LIS condiputats i oïdors, En
punt, i amb posada preparada; i tlue, corn que haDetall d'u na casu lla
primer lloc, perquè hagueren d'aclarir que, el1GJra
vien sabut que ell volia que Esteve Curto fos dihrouaua, ,; .. ~I " XV I
que el diputat eclesiàstic no hagués jurat, podien
putat local de Tortosa, en consideració seva l'haprocedir igualment a l'elecció dels diputats lovien nomenat diputat local.
cals amb l'oïdor eclesiàstic actuant corn a suhstitut
Pertanyent a una 1àmilia de la noblesa torto(com ja s 'havia esdevingut, precisament, mentre Carret era
sina, Esteve de Garret era, segons forancisco José MOl'ales
oïdor i tamhé durant el trienni precedent, per absència del
Roca, fill del ciutadà honrat i procurador de Tortosa Otó
duc de Luna) . Hn segon lloc , perquè, a banda d'irlsistir-li reifrancesc de Carret i de Maria de Garidell, i néL de forancesc
teradament que anés a jurar, hagueren de decidir sense ell de Carret, tam bé ciutadà honrat i conseller de Tortosa, Apaon convocaven el consistori, que, arran de la pesta, havia hareix esmentat, mentre Iou oïdor, com a ardiaca de Borriol a
gut d'abandonar Barcelona, Davant la proximitat del dia de la seu tortosina, dignitat que, segons R. O'Callaghan, era la
santa Magdalena L per tant, la imminèm:ia de l'extracció de
darrera en precedència del Capítol catedral. Però, posteriordiputats i oïdors, els seus predecessors només s'havien trasment, hi ha referències a Hsteve de Carret com a prior de
lladat a Horta, «perquè los demés d'ells tenien llurs torres e Flix i com a ardiaca major de Tortosa, dignitat que detenia
cascs en dit loch~> , ja que eren els seus successors els qui hamentre fou diputat eclesiàstic. Morales l{oca també el docuvien de decidir on volien insLal·lar-se a partir de l'agost. ¡\
menta corn a conservador de l'orde de Sant Joa11, delegat
Horta, els nous diputats i oïdors s'hi sentiren «ab molt des- apostòlic de la Santa Seu i prior de Gandesa, m entre que
tent e incomoditat, com assí hajam star uns molt apartats
Salvador J. Rovira i Góme7: diu que el 1507 exercia de vicari
dels altres , e no sens recel , car les persones de aquesta pargeneral de la diòcesi de Tortosa. Del que no hi ha dubte
és que Esteve de Garret [ou rector de Gandesa. Ho era, al ròquia cada dia van e vénen de Barcelona», Per això, decidi·
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menys, el 1499, i el seu escut familiar, esculpit a la porta de
la casa de la rectoria -que, per tant, ell degué reformar-,
en dóna testimoni. Pel que fa a Tortosa, Garret n'era canonge, almenys, des d'abans del maig del 1484. Perquè, en
aquelles dates, el rei Ferran 11 intercedí en favor de FranCÍ
Vicenç (el prior de Tarragona que fou diputat eclesiàstic
durant el trienni 1494-97), que acabava de ser nomenat canonge de Tarragona per l'arquebisbe Pero Ximénez de
Urrea, perquè Esteve de Garret li disputava la canongia tarragonina amb butlles expectatives, tot i que les butlles només feien referència a un sol canonicat i ja n'havia acceptat
un a Tortosa. Tres anys més tard, al gener del 1487, Garret
-esmentat aleshores com a familiar del cardenal i vicecanceller papal Roderic de Borja- tornava a disputar una altra
canongia a l'església de Tarragona, que en aquest cas havia estat proveïda, segons els designis de Pero Ximénez de
Urrea, a un cert mossèn Riglos. Esteve de Garret no fou pas
el primer membre del seu llinatge vinculat a la seu tortosina, ja que Pere de Garret, germà del seu pare, mort el 1401
i enterrat al claustre, també en fou canonge, i encara un altre Pere de Garret, doctor en decrets, fou beneficiat de Sant
Bernabé fins el 1428. Esteve fou un decidit benefactor de la
catedral tortosina, que li deu tant la construcció de la capella
del Sant Sepulcre com el reliquiari anomenat dels Serafins,
valuosa obra de la primeria del segle XVI feta exclusivament
per orfebres locals.
Esteve de Garret, esmentat per Cristòfor Despuig en Los
col· loquis de la insigne ciutat de Tortosa en parlar de l'orde de
l'Aixa, també fou conegut fora de l'àmbit estrictament tortosí. El 1513 prengué possessió de l'arquebisbat de Tarragona com a procurador d'Alfons d'Aragó (el diputat eclesiàstic
del trienni 15°0-°3) i, després, fou un dels seus marmessors testamentaris. De la mateixa manera, el 1514 actuà com
a procurador del bisbe de Tortosa, Lluís Mercader, per presentar al Capítol les butlles del bisbat. A més , Garret degué
ser oficial de la Inquisició. Així s'assegurava, si més no, en
el si de l'estament militar, el 9 de desembre de 1515 -mentre era diputat del General-, durant la Cort de Lleida, allegant que era «cosa molt repugnant a les libertats del present Principat de Cathalunya e a les ordinacions de la casa
de la Deputació», i que calia, per tant, que els advocats dels
tres estaments es reunissin per veure què s'hi havia de fer.
Tanmateix, en les fonts del General del trienni no ha quedat pas constància del fet , ni de cap procediment emprès en
aquest sentit. Garret morí a l'agost del 1523. Segons Rovira
i Gómez, havia atorgat testament a la primeria de juliol de
l'any anterior, deixant com a usufructuària la seva germana
Elionor.
El diputat militar del trienni, el donzell Bernat de Santdionís, era gironí, però havia estat insaculat per la vegueria
de Camprodon a l'agost del 1499, en substitució d'un difunt d'aquesta vegueria, on, aleshores, no hi havia gent suficient per a insacular. Pertanyia a una de les grans famílies

de ciutadans de Girona, resident al barri de Sant Feliu i protagonista de la vida social i política de la ciutat. Havia estat
vinculada, durant la primera meitat del segle XIV, a la medicina, i des de la darreria de la centúria, al dret, on aportà
noms tan il·lustres com el del jurisconsult NarCÍs de Santdionís , autor d'un compendi de les Constitucions de Catalunya, mestre del també gironí Tomàs Mieres i revisor, per
encàrrec de la Diputació del General, de la compilació i traducció dels Usatges i Constitucions elaborada a petició del
mateix General. Entre els gironins que, el 1462, a les portes
de l'inici de la guerra civil catalana contra Joan lI, es tancaren a la Força Vella de Girona en defensa de la reina Joana
Enríquez i del primogènit, el futur Ferran lI, hi havia diversos Santdionís, però no Bernat, que, en canvi, és, segurament, el Bernat que, durant la tardor-hivern de 1466-67,
féu costat a la reina Joana en la segona campanya que
aquesta dugué a terme a l'Empordà. Bernat de Santdionís
morí a Barcelona, mentre era diputat, el 3 de gener de 1518,
però és possible que el 1515, quan fou elegit diputat militar,
la seva salut ja fos precària. El dia l de gener de 1518, una
missiva del diputat reial i dels oïdors eclesiàstic i reial ja
advertia l'oïdor militar, Guerau Toralla, que havia de córrer
cap a Barcelona perquè Bernat de Santdionís, «caygut en la
malaltia de mal de costat» (pleuresia), estava «en disposició
que no li donen los metges vida de moltes hores» i, sense
el diputat ni l'oïdor de l'estament, el consistori no es podia
reunir. Santdionís, com hem dit, morí el dia 3, i fou enterrat el dia 5. Bernat havia testat, temps enrere, a Girona, en
poder del notari Joan Guilana. Però l'r de gener de 1518 volgué dictar un codicil davant el notari de Barcelona Joan
Vilana. El codicil indica que Bernat era fill dels ja difunts
NarCÍs de Santdionís, cavaller, i Elionor Miró, i que era casat amb Joana Beneta Romeu. Entre els marmessors elegits
hi figuren altres gironins, com el ciutadà Francesc Sebastià
de Terrades (fill de Joan Vicenç i diputat en 1524-27) o el prevere del Capítol de la seu NarCÍS Simó, i també parents del
testador, per exemple els donzells Miquel Sitjar i Jaume
Miró, o una neboda anomenada Violant, esposa del ciutadà
barceloní Joan Llull, que havia de ser l'executora del codicil
a Barcelona. Encara que no se'n tingui cap prova, és molt
possible que, m entre Bernat era diputat i s'estigué a Barcelona, aquesta neboda l'hagués acollit a casa seva, ja que fou
allí on, el 6 de gener, es publicà el codicil, en presència i a
petició de la vídua. Bernat hi establia que havia de ser enterrat al convent de predicadors de Barcelona i, després, traslladat a Sant Feliu de Girona, al sepulcre familiar. És probable que la Joana Beneta Romeu que apareix al codicil fos
la segona muller de Bernat de Santdionís, perquè al setembre del 1516 la dona de Bernat estava molt malalta, en perill
de mort, i el diputat, que era a Barcelona, després de rebre'n
avís hagué de partir cap a Girona perquè no volia deixarIa morir sense veure-la. Tanmateix, de la mateixa manera
que quan morí Bernat, aleshores l'oïdor militar, Toralla,

també era absent, i no hi havia manera u'aconseguir que
anés a [er residència a J3arcelona. Això obligà Santdionís,
-que, per ser al costat de la seva muller es volia agafar els
dos mesos d'absència als qual s tenia dret per Capítol de
cort- a enuarrerir la seva partem,:a fins llue la situació ue la
dona fou realment crítica. Així, doncs , tant el 1516, a causa
de l'emergència en què es trobava Santdionís, com el T5T8,
arran de la seva mort, calgué reclamar fins a la sacietat la
presència de l'oïdor militar. fins i tot amb amenaces de
desproveir-lo d~l càrr~c i d'extreur~ un altre oïuor. Toralh
era alcaid del castell de València d'Àneu pel duc de Cardona.i sembla que les seves absències estaven relacionades
amb el seu càrrec i amb la voluntat del duc. perquè les missives que exigi~n ~l s~u r~torn també foren adreçaues a
aquest.
El su bstitut de Bernat de Santdionís. el també donzell
gironí Miquel ue Llupià, tim extret el Ij ue gener, i jurà el
càrrec el8 de febrer. Però només arribà a detenir l'onci vint
dies, perquè el TO de març ja calgué ~xtreur~-li, també a ~ll,
un substitut per dcfi.mció. La carta que li certillca l'extracció
no permet dubtar que es tracta d'un donzell domiciliat a Girona. però només es té constància de la insaculació. el 1493,
d'un Miquel de T.lupià, cavaller, per la vegueria ue Perpinyà,
que ueu ser el senyor de Llupià, conseller de Joan 11 i ambaixador del rel de romans , el qual morí poc després del
T494. F.n efecte, els T.lupià eren un important llinatg~ nohl~
rossellonès que, al segle XVi , controli el càrrec de procurador dels comtats de Rosselló i de Cerdanya. Però Philippe Laz~rm~ també fa r~f~rència a l'existència u'una branca gironina dels Llupià, a la qual segurament pertanyia el diputat.
Miquel podria ser el donzell Miquel-Joan o Miquel. nascut
cap al 1475, que es casà. a l'abril del 1497. amb Caterina
Estruç, filla i hereva uel ciutauà ue Girona Bernat Guillem Estrw;, i en segones núpcies , al setembre del 15°9, amb nlanca IIospital. vídua de Joanot de Vallgornera i filla del ciutadà de Girona Francesc Hospital; encara que, segons
Lazerme. aquest Miquel morí el 1517. No hi ha dubte. en
canvi, que Miquel de T.lupià morí el 28 de febrer de15T8,
uesprés llue, el uia 25, Toralla, encara absent, i el uuc ue
Cardona ja haguessin estat advertits que el diputat «stà en lo
pas per morir» i que. per tant. era necessari que l'oïdor comparegués per a poder procedir immediatament, tan bon
punt es prouuís el fatal uesenllaç, a una nova extracció ue uiputat. Pel que sembla. per tal de complaure el duc. que els
ho havia pregat fortament. el consistori havia acabat consentint que Toralla, que a m és havia adduït el mal estat dels
camins a causa de la neu. no es presentés a l'extracció del
substitut ue Santuionís.
El tercer membre de l'estament mllitar que detingué el
càrrec de diputat durant el trienni 1515-18 fou Perot Doneia.
un donzell de la vegueria de Manresa que havia estat iniciahnent insaculat per oïuor a l'octubre uel1503, i transferit
a diputat al gener del 1508. Al maig del 15°°, quan Joan d'A-
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ragó, com a lloctinent de Ferran TT, reformà el sistema d'elecció municipal de Manresa, Perot DoneiGl er¡¡ lloctinent de
veguer i hat11e de la ci.utat. Pel que ra al càrrec de diputat,
Doneia jurà l'ofici el mGlteix dia de la seva extracció, el 10 de
març de 1518.
El diputat reial dcltrienni fou el1mrgès de Perpinyà Lluis
Canta, que hGlvia estat in saculat a l'oc tubre del 1510, indicant que era 1111 de Galceran Canta, mort poc abans. Al gener del 1517, mentre Lluis era diputat, també TIm insaculat
un altre Canta, Honorat, en aquest cas per oIdor. Lluís era
l'únic fill de Galceran Canta i la seva primera muller, Clara
Garard, casats el T4-70, i es casà amb Margarida Mi<luel, filla de la segona esposGl del seu pare, Margarida -amb qui
aquest contragué matrimoni el T4·90-, i Andreu MiqueL
Aquestes noces feren incórrer pare i fill en sentència d'excomunió per grau de parentiu, però en foren rellev¡¡ts al
novembre del 1502, amb penitència de 6 ducats d'or, pel
comissari. del Sant 01lci Guillenl To1zà. Després, Lluis
contragué segones núpcies amb Antònia Jou i Peitaví, ví-

dua, que era filla d'un burgès honrat de Perpinyà . Així ho
assenyalen, si més no, J. Capeille i Ph. Lazerrne, el primer
dels quals indica, a més, (lue T.luís era senyor de Castellros·
selló (que, en efecte, passà als Canta al segle XVI) i que rou
succeït pel seu fill Joan. També se sap que, GI la fi de febrer
o a la primeria de març del 1518, mentre lluís Canta era diputat, la Diputació del Genera I envià una carta de reCOrrlanaciú en f¡¡vor seu a algú que residia a la cort romana, per
alguns afers que hi tenia pendents, i que , quan expirava el
trienni , fou extret cònsol segon de Perpinyà. Encara que, el
29 de juny de 15T8, diputats i oIdors demanaren als cònsols
de la vila que li prorroguessin fins al6 o 8 d'agost els trenta
dies dels quals disposava per a <Illar a jurar -perq uè no hagués de deixar la Diputació en el moment de la cloenda del
trienni , ja <ple hi havia afers pendents per reso1dH~ - , T.luís
anà a Perpinyà a prestar el jurament consolar del g al 15 de
ju li ol. Lluís Canta rou elevat a la dignitat de cavaller per privilegi de l'emperador Carles l atorgat a Montsú el 19 de juliol de 1528, i morí al gener del 1535.
CALMA
I TRANQU 11'll'fAT

re".T1 11 . marquctcria del segle XV I
¡'UN I: A15>1

En contrast amb el convuls trienni anterior, el de 1515-18,
marcat inicialment per la pesta i per la convocatòria de Cort
General a Lleida, transcorregué, almenys pel que ra als kts
de la CeneraJitat, plàcidament.
'l'al corn ja s'ha dit, al juliol del 1515 , arran de la pesta que
hi havia a Barcelona, l'extracció de diputats i oïdors s'havia
kt a Horta i, posteriorment, els nous membres del consistori es traslladaren GI Mataró. Romangueren en aquesta vila
reial fins que, durant la segona quinzena d'oc tubre , havents'hi produït les primeres morts , deliberaren in stat·lar-se al
monestir de Sant Cugat del Vallès, a partir del 29 d'och¡bre.
rinalment, el 19 de desembre, després que haguessin cessat
les morts a Barcelona, decidiren que s'hi reunirien el 10 de
gener de 151(-j. Menh'estant, cadascú podria celebrar amb els
seus les festes de Nadal i, a més , d'a questa manera els diputats i oïdors que provenien d'altres llocs del Principat disposarien de temps suficient per a poder trobar casa a Barcelona. A la capital catalana, la cerca de la pesta ja s'havia
suspès el 28 de setembre, però els diputats i oïdors havien
preferit no traslladar-s'hi mentre durés la Cort lleidatana,
per evitar que, si algun d'ells havia d'anar a Lleida, li felS prohibida l'entrada al.Jcgant que vel1ia de lloc infectat.
La Cort de Lleida, que rou presidida, com l'anterior, per
la reina Germana de Foix, hi estigué reunida del 22 d'octu·
bre al 1R de desembre de 1515 , data en què s'ajornà fins al
juny dcl1517. T.a mort del rei ferran , però, esdevinguda a
Madrigalejo el 2:3 de gener de T5T6, féu impossible la seva
represa, de manera que quedà inconc1usa. Convocada, com
les Corts de Montsó del 1512, recorrent a l'el1frontament
amh FrançGl, a la COlt de Lleida es prorrogà durant tres anys

més, i en les mateixes condicions, el servei concedit a Monts6.
RI migrat contingut del memorial que diputats i oïdors
enviaren ab estaments reunits a Ueida és, probablement,
un dels millors indicadors de l'apaivagament d'aquells tres
anys: tan sols algunes peticions perquè es proveís que els diputats o oïdors que fossin nomenats oficials reials haguessin de deixar el càrrec -efecte evident de la polèmica am h
Joan d'Aragó durant el trienni anterior-; perq uè els substituts de les persones insaculades difuntes no haguessin de
ser només del seu estament i ciutat o vila, sinÍl tamhé de la
seva condició; perquè els quinze dies previstos per a proveir
les diputacions locals comencessin a córrer des del jurament dels tres diputats entrants - que disposaven de dos
mesos per a fer-ho- i no des de 1'1 d'agost ... Celtament, el
memorial també recull queixes per alguns abusos dels doctorS de l'Audiència respecte als seus salaris o a les seves absències, que fan pa leses celtes dificultats a l'hora d'aplicar la
reforma de l'Audiència aprovada a la Cort del 1512, o per la
forma de recaptar els diners del servei; i una sol·licitud perquè s'incrementés encara m és el dret de sortida de la llana,
a fl d'intentar evitar-ne l'exportació. Però, tot plegat, es formulà amb una cadència eminentment pausada.
Únicament a l'inici del trienni es pot constatar una puntua 1 i relativ,l preocupaciÍl per la poca llq uidesa que tenia la
instituciÍl per a fer front al pagament de la gent d'armes del
servei, cosa que induí a reclamar als consellers de Barcelona
el deute contret durant el trienni anterior, que superava les
l 722 lliures; també hi afloren alguns retrets a ls diputats
locals i receptors de Catalunya perquè consentien que, contravenint als Capítols de COrL , alguns otlcials assalariats no
servissin personalment els seus oficis sinó que hi col.loquessin substituts, sense llicència dels diputats i sellse que
aquests substituts prestessin cap mena de jurament.
Després de la mort de rerran el Catòlic, cada vegada que
es demanà al nou rei que fes acte de presència als seus territoris ibèrics tam bé es destacà tímidament una recrudescència de les bandositats nobiliàries al Principat, vincu lada a
l'absència de la seva autoritat, perú semhla clar tlue es tractava més aviat d'un argument per a intentar motivar la vinguda del monarca que no pas d'un fet versemblant.
En canvi, a desgrat dels capítols aprovats a les Corts Generals de Montsó del T5T2, que el mateix rei Ferran va arribar a ignorar, els problemes amb la Inquisició continuaren
vigents, si bé ni la correspondència expedida ni les deliberacions del General no ho reflecteixin amb força. Tanmateix,
la Cort de Lleida acabà ratificant els capitols aprovats el 1512,
tot inserint-n'hi alguns de nous, i, el 3T de gener de T5di, el
rei acabà jurant-los.
D'altra banda, amb relació als otlcials del Sant Ofici, durantla primavera del 1516 la Diputació de Tortosa - tement
que la predicació no s'estengués
recorregué al diputat
eclesiàstic Garret, que era tortosí, perquè intentés aplacar
els sermons pronunciats pel provincial dels predicadors i
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inquisidor de la diòcesi Gaspar Rsteve, un acèrrim ddensor
de les illlT1l111litats eclesiàstiques que el 1520 tlns i tot publicà, a Roma, un '1'ractatl.is in dt'fmsionem ecclesiasticae immunitatis et liberlatis. Ris sermons d'Esteve excomunicaven no
solament diputats , diputats locals, collidors, receptoTs i tots
els ministres del Genera 1 que cohraven drets dels eclesiàstics, sinó també els eclesiàstics que acceptaven pagar drets a
la Tnstitució. l com que es dubtava que, des de la Diputació,
se'l pogués arribar a convèncer de la legitimitat dels drets
exigits, el consistori preferí demanar la intercessi6 de l'arquebisbe de S;Hagossa, Alf(ms d'Arag6.

