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Per correspondre a I'amable invitació de l'organit7.ació del III Congrés d'História 
Moderna de Catalunya, ha semblat oportú de plantejar un tema que, des del punt de vista 
de la historia del dret, propiciés de vincular les institucions de la Cort general i de la Dipu
tació del general de Catalunya. 

Ha semblat que la millor manera de fer-ho, la qual alhora permetia aportar I'opció 
historico-jurídica al conjunt de comunicacions de l'ambit on s'insereix la present, era abor
dar com una manifestació més de la creació del dret, se~ons els plantejarnents que es descn
volupen sota la direcció del professor Aquilino Iglesia, e1s capítols deIs drets i altres coses 
del general, vulgarment anomenats capítols del redrer, els quals, a I'edat moderna, són de
cisions de la cort general que rcquereixen el consentirnent del rei2. 

L'assemblea estamental catalana, la Cort general de Catalunya, era la institució que 
corIaborava amb el rei en les tasques de legislar al Principat de Catalunya i Comtats de 
Rosselló i Cerdanya3. Les constitucions, e1s capítols de cort i e1s actes de COH, tradicional
ment, han estat considcrats e1s tipus de normes derivats de la col"laboració entre la cort i el 
rei4

• Tanmateix, com sabem, les esmentades categories han estat acceptades i divul§ades 
d'una forma arbitraria per juristes i historiadors del dret, segons ha destacat Iglesia. De 
fet, podem considerar que totes les manifestacions normatives derivades de la cort general, 

1. Aquest treball s'inscriu en el projecte d'investigació "La creación del Derecho en Cataluña", dirigit per Aqui
lino Iglesia Fcrreirós i finan<;at per la DGICYT nt1ln. PB90-0474. 

2. Aquilino IGLESIA FERREIRóS, l.a creació del Dret. U"" historia de 1" formació d'lm dret estatal espall)'ol. 
1.1II1l11a/, Barcelona (Signo) 1993, Il, p. 73-74, n. 122 (també hi apunta la interre/ació qu.e hi na entre el" capítol" de la 
proferla --<le! donatiu- i els del redre,); 66, n. 92; 247. 

3. V. IGLESIA, La crea ció ... ,11, p. 56-86 i 229-270 (esp. 245-247 i 264-2(5);Josep M. GAY ESCODA, "La creació 
del dret a Coas i el control institucional de la seva observan,a", en l.es Corts a Cata/1m)'". Actes de/ COllgró d'flis
toria lmlit¡¡cio1la/, 28, 29 i 30 d'a/ni/ de 1988, Barcelona (Gcneralitat. Dept. úe Cultura) 1991, p. 86-96; i t.~mbé els 
mcus treballs (amb la bibliografia que hi recullo): "La Cort general de Cat.,lunya: procediment i atribucions", 2 vols., 
Bellaterra 1983 (memoria de llicenciatura, inedita); "Procediments i atribucions no legislatives de la Cort General ", 
en L'Avení, 74 (1984), 64-67 i 46; "Organització i alribucion, de b Cort General", en Les Corls a Catabmya ... , p. 15-
24. 

4. Gracies al, estudis del professor.J. M. Gay [Josep Maria GAY ESCODA / 0o.n EGEA FERNANDEZ), "Efi
cacia de les normcs a la tradició jurídica catalana des de la baixa edat mitjana fins al Decrct de :-¡ova Planta"; en Re·vista 
¡¡¡rídica de Catal""a, núm. 2 (abril-junio 1979), p. 249-294; i núm. 3 Guli(Heptiembre 1979), p. 505-586] disposem 
d'una p"rspectiva clara del procés d'elaboració, del contingu.t i de l'abast de cada una de les referides categories. 

5. IGLESIA, 1.a crea ció ... , Il, p. 241-242. 
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ultra la distinci6 -purament formal- feta entre constitucions i capítols de con i la reserva 
arbitraria del terme acte de cort per a les decisions preses fora de con pe! monarca que feren 
els compiladors, són veritables actes de cort6, Els actes de cort, com a terme gen cric que 
engloba tots els acords presos a la con general, abracen, doncs, e!s capítols de cort del ge~ 
neral, que eren impresos a part i que no foren inclosos a les compilacions7, 

Les constitucions i els capítols de con, juntament amb e1s Usatges de Barcelona, 
principalrnent, han passat a formar el nueli essencial de les anornenades compilacions en les 
diverses edicions8

, des de l'elaboraci6 manuscrita de 1413-14229, tot passant per la de 
1588-1589 10, fins ~,Ia darrera estampada de 1704, de les Constitutions y alu'es drets de Ci~ 
thalunya 11, 

L'imeres peI concixer amb tots els detall s quin era el procediment que se seguia en 
I'elaboració de les disposicions al si de la con no ha aconseguit superar alguns deis obsta
eles propis de la Iimitació intrínseca de les fonts, inberent al contingut mateix deis proces
sos de cort l2

, 

Sabem, pero, perquc així ho recullen els practics i queda reflectit en alguns processos, 
que per complir una de les maximes aspiracions de la cort general, l'aspecte legislatiu, es 
recorria, corn en practicarnem la totalitat de les actuacions, a constituir una comissió de di~ 
vuit persones formada, proporcionalment, per sis membres de cada un deis tres esta
m ellts 13 , Eren cls cl1carregats de preparar els textos de les disposicions, que solicn passar 
primer pel bralY eclesiastic, on restava l' original, del qual prenien copia els notaris déls alu'es 
dos, per sotmetre'ls al parer i a l'aprovació de tots i cada un deis braIYos14, Aquest era un 

f.. IGLESIA, La ('rcarió , .. ,11, p. 245-246. 
7. IGLESIA, La n'cerió ... , ll, p. 241. 
R. 1 Gl.ESIA, I.a ctelHió .. " n, p. 275,290, 311-318. 
9. Ibmon ,~' ABAl>AL i de VINYAl.S / Jordi RUBló i BALAGUER, ":--lotes sobre la fonnació de les compila~ 

c.io!1s de "Const'tucions y alu'es Drets de Catalunya" i de "Ca?í:ols de Con rderents al General,,", en l:'st14dis Uni
versitaris Cala/allS, núm.. IV (1910), p. 409~44; [recollit en: Ramon d'ABADAL i de VINYALS, De/s Visigots a/s Cil

la/fl/IS. Volurn 11: La fonnació d,' la Catalunya independenr, [c.d. a (;ura de J. Sobrequés i CalEcó], Barcelon,¡ (Ed. (,2) 
1970, p. 381-40:>]; i !'esludi inlro<1Uctori de Josep M. Font i Rius a les Constitllcions de Cala/unya. Incul/able de U95, 
Barcelona (Dcpartamcnl de Justícia, Generalitat de Calalunya, "Texlos jurídics cat"l"ns, L1eis i costums, IV 12") 1988, 
p. IX··CXXXVIl, que es basa exc.essivament, i arnb tora fide:itat, en els trenall, preceden!s: en la 1 Iis:',ria ... de Brod, 
directatnent, i en l'Epftome ... de Hoseh, indjrectamrnt. 

10. Que 1', la primera publicada amb caracter oficial, i que funciona, de Id, COIl1 la primera compilació a que I'S 

refe.rcixen, els. a.':lors i la docum,c';tació, con; ha assenfalat Igl,'sia (IGLl~S:A,/.,~ ""e"ci,! .. " Il,p: ,lOO, 31~ .. 317> i n'es~ 
deV)ngul] l~dlCIO [o:lamentó1]; d r\.~r('s VcllS s han n1.l.n:festat, ;unb COlllt.:.:~dencla, lr.St3!1 ~ ~a rccdlclO fac.sl~ndar ti ~\(p.ll'sta 
obra, com palesa la comunicaci6 de Núria Sales en aquest mateix Congrés; i no senlbla que bastin les ennjer:tures de 
Fonl ("EHud.i introductori" ales ConstitHcloHS "') p_ LXV-LXVII) per a l'~st:1mp:\da, scgons consta en d co!ofó que 
tenen a![,uns deis exemplars incu:ubles, el 149;. 

11.l.es COmtllU/.Íonl y/litres d"els de Catbalrmya de 1704 han eslat reedilades anasliuicamcnt: Barcelona (Col'le¡~i 
d' Advocats de R.lrcelona) 1909, i Barcelona (Ed. Base) 1973. Per a le.\ circumsL,ncies que envoltaren aquesta necessit.lt 
de f<'cdició, v.la recensió que vaig publicar a la Revista de !.lengua i Dret, núm. 6 (dese!1:b"e 19H5), p. 235. 

12. I)es dc la mateíx':\ conr~:~.'.lació, sovint inacabable, de les prorrogacio.ns (a~nb la p~rdua consegüenl <.id n'Hrx 
documental de les no gens irrellcvants negociacions ql!C hi havia m:ntrcstanl), bo i passant per I'asstlmpci,¡ de la no
conscrvació gaircbé absoluta deis materials sobre que havien t.reballalles comissions, fins arribar a la mat"ixa ,deceió 
del que eali" eop;ar als pcocessos. 'Iinguem en comple que sc'n canvi" el sistema de retribució (Y. el rneu treball "Els 
notaris dels bra,os de ia Cort general de Catalunya al segle XVI", en F.studi> sobre la historia de /" illStit"ÓtlllOll"'ill/ 
a c,tlaltmya en bonor" R"imon Noguera, Barcelona (Fundació NOljucra) 1988, 185~209) i que, des d'aleshores, hem 
de suposar que s'hi ¡nelc gueren practicament totes le.' aCtlI"cions ce c"d" un deIs estaments de lo con 'Iue feren en, 
¡;ruixir cOJ~siderablement el volull1 deIs processos, peró no s'''l1'iba ?a.s fins al punt d'indo\lre~hi tots els e,borran)'s 
ni els rreballs de les cOIrissions (alguns esborranys s'han conservat i, amb altres material s, cOllstitueixen, p. <'x., lc., 
capses ,it> docullH'ntació variada 'lue custodi"H a Ca l' Ardiaca a lo srceió de enr:s). 

13. I.\.!)'s de I'EGUFRA, PraclÍra, jon"", y sti/, de, celebrar co,ts genera/s en Cala/vn)'a, y materias i"eident' en 
aquel/as. f)iuidida en Ires Parls, Barcelona (Jeroni Margari:) 1632 [n'hi ha una reedició facsímil, Barcelona (Base) 
1974], f. 134-135; Mique:. SARROVIRA, Cerimolll,¡/ de corts, BarCt'lona (Rafd Figut'rú) 1101, f. 21. 

14. En cas que no s'~1conseguís }'acord requerit es recorria a una pr~ctica coneguda ~lla eort general: l10menar un 
determinat nombre de ¡wrsones (habitualmcnt tres) per tal de posar los d'acon!; PEGlJERA, Practica ... , f. 135; SAR« 
ROVIRA, Cerimonia/ ... , f. 23. 
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requisit necessari per tal de presentar-los als oficials del rei1S
, pas previ per poder arribar 

{ins al monarca i cercar-ne el consentimentl6
. En aquest punt corresponia al rei de decretar 

les suplicacions que se li presentaven l7. EIs bra¡;:os podien acceptar les modificacions que 
s'hi introdulssin per pan del rei i, si no, fodien demanar-li que els acceptés en la redacció 
original, petició que podia ser atesa o no 8. 

Era tam bé en el mare de la con general, que es prenien les deeisions necess;uics 19 per 
a redrera?O la Diputació del general, organ que, malgrat les vicissituds historiques i la his
toria política, convé no oblidar que nasqué21 com una institució dependent de l'assemblea 

15. La participació deIs oficials dd monarca del Consell d'Aragó ha estar estudiada per Jon ARRIETA AL
BERDI, "El Consejo de Aragón y las Cortes catalanas", en Les Corts a Catalunya ... , p. 245-255, esp. p. 249-253. 

) 6. Concordats els capítols, se suplicava al rei per mitja del president que hi consenlís; el protonotari prenia nota 
de tot, com els notaris de cada estament que en tenien cbpia; restava així "bert el ca mí cap a la conclusió de la corto 
PEGUERA, Practica ... , f. 135; SARROVIRA, CerilrlO,';al ... , f. 21. 

) l. Aquesta decretació reial forma pan de I'exercici de la jurisdicció voluntaria (e. eRESPI DE VA LDAURA, 
Observationes i/lustratae decisio>libus Sacri Supremi Aragonum Comilii SlIpremi CO>1Si/ii Sanetae Cmciatae et Regi,ze 
A"dicntiae Valcnliae, Lugduni 1677, pan 1, p. 202, núm. 186 -citat per ARRIETA, "El Consejo ..... , p. 250 n. 28-), ja 
que és ben present el principi "indubitado" que "la fu err;t' de la ley nace de la autoridad Real, que se ha/la en el decreto, 
no e11 la S"p/iUI ..... (L. MATIIEU SANZ, Tratado de la Cl'¡ebración de cortes gmerales del reillO de Vale"da, Madrid 
(J. Paredes) 1677 [N'hi ha una reed. facsímil: Valencia (Lib. ParÍs- Valencia) 1982J, p. 227). 

18. GAY, "Eficacia ..... , p. 27;' i 257-273. 
19. Ultra els privilegis recollits i recondils a I'arxiu de la Diputació -aplegals, p. ex., a l'anomenat Uibre deis quatre 

senyals (Mariano A G U 1I.ó Y FUSTER, Catálogo de obras e,¡ lengua catalana impresas desde 14 74 hasta 1860, Madrid 
(Suc. de Rivadeneyra) 1923 Creed. anastatica, Barcelona-Sueca (Curial, "DOCU111ent8 de cultura-Facsímils, 8") 197/], 
p. 385«387, núms. 1429, 1430 i 1431; Guillermo M' de BROCá [i de MO="lTAGUT], "TlUla de les stampac;ions de les 
Conslitucions y a!tres drets de Calhalunya, y de les Costumes y ordinac;ions de sos diversos paratges", en Revista 
Jurídica de Cal,'¡",ia: XIII (I907): p. 265-287; 505-520; 591-599. XIV (I908): p. 132-140; 290-298; 362-369; 448-460; 
553-559. XV (1909): p. 26-30; 73-80; 109·116; 163-171; 213-221; 259-267; 310-316; 409412. [També ha eswt publicat 
com a llibre: Barcelona U. Jepús) 1907], en concreto (1909) p. 163-164 [= p. 112 del rnateix lIibre])-, que pel fet de ser 
una concessió regia es troben a un altre nivel!, hem de tenir present que e1s tÍtols 53 i 54 delllibre primer del primer 
volum de les Conslitutiom)' altres drets de Cathaltmya (des d'ara CADC; JCADC al·lude;x I'edieió que sc'n féu el 
1104) són dedicats a la insaculació i a l'ofici deis diputats i oldors, respectivament [JCADC, 1,1,53 (f.132); JCADC, 
r,I,54 (f.132-134)J. 

20. Redrer és un derivar postverbal de redrerar [segons Joan Coromines, Dieelollari Etimologic i Compleml!1llari 
de la Uengua Catala"a, IIJ, Barcrlona (Curial) 1982, 203a25-46, la forma verbal es fa servir al segle Xln per a "rec
tificar fets o direccions del que hauria de ser recte i no ho és", o per a "tornar a posar dret el que era inclinat o jacent"J. 
El substantia "s documentat al 1479 [el Direlonari Ca la I(¡- Valenci,¡-Balear, IX, Palma de Mallorca (Moll) 1979, p. 258, 
el dcfin~ix coml"'acció i efecte de redre<;ar; reforma per a millorar algw1:l. cosa l

', i en duu rnés exemples, que Coro
mines no fa servÍ!; de 1486 i de 1510]. Coromines (Diccio11ari Ftimológie i Complementar¡ de la Lle11gua Catalana, 
In, Barcelona (Cmial) 1982, 203a34-40) I'explica com un "esfore; dc millora", si bé fa constar que "després queda con
cretat amb el sentit de 'reforma administ:'ativa'" [cal fer notar que les date_1 que presenta van de 1638 a 1653, i referides 
a actuacions en 1"lIllbit municipal]. La virtualilal del terme féu que acabés esse:1t aplicat, ta<"lbé, entre d'allres, a l'es
t\ldi general dc Barcelona (Ordinatio1lS e 110V redres fet per instaumtió, refmmatió, e rejlllratió de la Universitat del 
Studi gelleral de la Ciulat de Barcelolla, en lo any Mil sine eents nOTa11ta y sis [AGUILó, Catálogo ... , p. 400, núms. 
1495 i H96 D. 

21. Tallt la con comIa diputació esdevingueren instruments deIs estamrnts per combatre la pretensió deis reis de 
reivindicar el poder de crear Beis (IGLESIA, f.a crea ció ... ,11, p. 230). ="lo és acíl'indret per deturar-nos a analitzar tol 
el l'rocés de la gcnesi de la institució; basti recuperar el ca mí que va comene;ar a desbrossar De la Torre (Antonio de 
la TORRE y del CERRO, Orígenes de la .Deputació del General de Catalun)'a>; DiscW'so de recepción en la Real 
Academia de Buenas Letras de Barcelona, Barcelona 1923), i que després eixampla Rubio (Ignacio RUnIO CAM
BltONERO, La Dep/llació del General de Catabmya en los siglos XV y XVI, Barcelona (Diputación Provincial de 
Barcelona) 1950, 2 vols., esp. 1, p. 41-79 i 125-·128), tot i que acabit centrant-se en ¡'aspecte més arquitectbnic de la 
Diputació. f:, seva la primera aproximació a I'analisi de les obres deIs diversos autors sohre la Diputació del General 
(l.e., p. 6-l9, I..'Sp., que prl~cedeixcn la seVa aportació prbpia centrada, basicalllent., a dCLel'minar quin era.l'abast del 
tcrnlC "gener~\l de Catalunya". 
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estamental22. Dintre d'aquests actes de con (cüm lc!s dites constitucions o els capítols de 
con), pero cüm un cas especial dcls darrers, trobem cls capítols del rcdrcr Malgrat cls pre· 
cedents, que es poóell remuntar a la interrclació propia derivada de la mateixa evolució de 
la concessió del do~atiu i deis capítols de la profert; -<iel donatiu~ cap a la regulació de la 
institució que des óe 1359 se'n féu carrec permanentmen¡13, podem considerar que es tro· 
ben vinculats, des de la mateixa denominació, a les conegudes mesures d'intervenció dc 
Perran II en l'ambit municipal24, prütotíp::cament, barcclonines2s . 

Com se sap, i així ho reconeixen la rnajoria, per no dir la totalitat, d'autors, els capí 
tols del redrer,: s'associen a aquelles disposicions que s'elaboraven ~er regular tot el que feia 
refcrencia al fUIlcionament de la Diputació i als drets del General 6. 

Cal reconeiXcr quc, tradicionalment, de la marcixa manera que s'ha parat poca aten 
ció a les decisions preses per la cort general swse comptar amo el consentiment del comtc, 
s'ha parat poca atenció als capítols del redrer,:27; de ben segur perquc els autors classics amb 

21. Bosch ho \!x?i!~:a cla!"amen~ ja que ds d1p'Jt:\ts i oi'do:'s trJ~en t..'Uit de poder corn e1s d6na la cort, "lo que Si! 

cntéll fjuall/. 1" Corr Gencr,,1 110 é> jullla", ja que, 'luall és congre¡>,ada, HuI' ofici "cessa al, la presimá" del principal 
c01lsriellbi1ll" (A:~dreu BOSCI-l, SltImnari, illClcx, o epieome deis Ild"lÍrllblcs, y nobi/issims titols de !Jo/lor de elleb"I",· 
"ya, Ro»ello, y Cerd""y,. "., Perpinya (pere LacanlJ~:'ia) 1628 [,,'hi ha 'JI'" rcedició facsímil, Barcdona·Suc,'a (Cu· 
rial, "DOCUnH'llts de cultl11'a~facsími;s, núm. 3") 1974], p. 373b). Amb tot, pron il'hIstrador del punt a que s'havia '11' .. 

fibar a la primera enr: de: scg:c XVlII Jl'és el contingut de: cap.íwl 2 [3CADC, 1,1,5.1,(, (f. 134) Felip 1\; Cort de 
Ban:don .. , 1/02;, on es l"I;corda "ql'C congregada la Cort tota la ;uri5(!lcció dels dirs Depulats, )' 0)'l1or5 CCSsa, )' deu 
ccssar, qucdant esta ('11 dita Cort, per quant tlits Deputats, y Oydors són nudos Procuradors, e Administradors de la 
<lit" Cort, COl" ,,?ar se SI posa en lo Ca? I que comeJ~S,1: Primer",,,e1lt del Llib!"e de:s quatre Sen)'"ls dd GClleral de 
Catbalnnya" i, cOllScgüentmcnt, es demana que "placia a Vostra Re"l Magt'stat, ab consenliment, ]loaci", i "probaci6 
de la present Cort, declarar, que e<sen: congregada la Cort Genero,! tota la juris¿icc:ó de dirs Dep'Jtats, y O}"dors 
cesse, y que tota 'Hi\.:clla sia de dita Cort, exceptada la que [OC,1ra en L', exacció deis drets de la GClleralitat,)' dC¡ll'ndents 
de a<-¡udla, y no rnés, o allo que'ls pennetril, y tollerara b mateixa Cort ... "; d monarca ti dóna, ras i curt, el PI,,/< a StI 

Jlagestat. Una a;:aHsi de ies rdac!ons entre h l)ipat~l('ió i la cort rC:-leral, a ?roposit dd conflicte per insac\lLu; en: 
Jaame RIBALTA BARO, "De natura Deputationis Gener"lis Ca:!~<t!oni"e. Una aproximación a través de la literatura 
poJ..rnista dt'! seiscientos"', en flistoria. Imliwcio11es. J)oUtmeIllOS, :!O (1993) -ell premsa~. 

23. M.T. FERRER, "El, ¡>rirners diputats de la Gerlcl"alitat de CatahlJl)"" (13S9~1412)", er. Miq,,"1 Coll i A I""tom 
Miscet/'I1lia d'/;ome"atí',c en el seu v"iea,,/e ,wiversari, Barcdona (I"undac;ó Jau",e I I Ed. Barcino) 19H'¡, p. 221~2()9, 
que sinte!:itza en: "()!";ge .. ' ~ evoh.lció de la Diput~c¡ó dt!] Ger:t!!"al d(' Catahmya", l'n l.es eores a Cat,zlul1yll "'9 p. 152~ 
159. 

24 . .1. VICENS i VIVES, Política del rey católico en C"tall,,¡a, Barcelona (Destino) 1940, p. 141,1/4 (quallt a la 
int<:r\"t:llci6 a la Diputad.:í), i p. 175 .. 272 (qU3J1t a la intervcnció al ll111nicipi); Ferrr", [J i la ciutat de Bllne/o"", J.J79~ 
1516, I.II-Ap':ndixs, Barcelona (Univcrsitat de Catalun)" I Emp01iul11, "Semillari d'Historia de Catalllnya, Mon()~ 
gralics historiques") 1936-1937, esp. 1, p. 23S SS., i Il, p. / ss.; pcr;t l'evohció en I'ambit municipal: J. 111. TORRAS 
RIIIÉ, 1:'ls Inlmi"pis cata/,,1lS a l'Alltic Regim; Barcelona (C,lrial, "Oocuments de cultura, 18") 1983. 

25. Tan soIs trobem impresos, a Mallorca, els Capitals de la Bol/a deis Redre, De la U1liversietl/ y RCWIe de M¡¡l~ 
IIl1CtI (!\1alllm:a 1625), i e1s Capitols dI' 1" Bo/lII de Re'¡"I!s, sobre les Pitusa de" etc. (Ma1:orca 1(,25) (v. Antonio 1'1~REZ 
MARTIN I Johannes~Michael SCHOLZ, l.egislllóól¡ y j"risprudcllcia en 111 rspm,a del Amig/lo Régimel1; Valencia 
(Univt'rsidad de Valencia, Secrcta:'iado de Publicaciones) 1978 [orig:llihia:nent en I lelm~ll COING (dir.), fllllldbllclJ 
d(~' q"ellell mld J.Íler¡¡tl<r der lIelle,,?>! eumpiiiscbcn PrivtltrecbtsgescbiL'!JIC, vol. JI, part 2, MUllich (C. M. BecÍ<) 
19/(,J, p. 248). 

2(,. I'oscm~!lt' un excmple anterior al segle XIX: Bosch, al'ludeix els capítols de les corts del segle XVI, i eSl'ccial~ 
rncllt les de 1493, pcr a qui en ers capítols "que SÓIl ,mamen!!!s del "0/1 redrés esl" C01lli"/Ia/ tOI lo tocllnt al o/fiel, y 
poder deIs ":'l5 rJeputats, y Oydon, y de,nés officials, y la imposiá6, exacció, y co/;rttl1Sa deIs drel$ de dita C;enera/itat, 
y ",imem deis l.loc"s tell,m los estmne1lts CIl los o[fiCl:; de Dep1<tals, y () y"or5, ... " (BOSCI 1, SI/mm'lri, ... , p. 373a). 

27. IGLESIA, l.a cmució ... , [1, p. 73, n. 122. Per a d" la "fORRE, "Orígenes ... ", p. 7, 11lentre la institució fou vive;, 
inten~ss.l tot el q'~H~ te!;la a veure aOlb el seu funcion~,ment, fet qla.~ explicarja -norné.s parcialmcnt, si t'ns fixt~m, com 
fcm m .. , ,'ndavant, en les dates d'impressió deis capítoIs-la publicac'ó de tota mena d'cstarnpacions: orditl.lcions, pri
vilegis, capítols , etc. 
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prou feines se n'ocupen amb detall si no és el cas, tan ben conegut i peculiar eom poc es
tudiat, de Francesc Grases i Gralli8, tot i que aquestes disposicions presenten el doble ves
sant de redre~ar la Diputació bo i permetent d'establir els mecanismes pels quals aqueixa 
institució acaptara els ingressos necessaris per finan~ar-se i per fomir el donatiu que la 
Cort general haura acordat d'oferir al monarca29

• 

Se n'hi ha fet una aproximació i, dones, els capítols del redw;:, que regulaven el 
funeionament de la diputaeió, "'feien un examen deIs comptes del General de Catalunya i 
establien les exaccions i impostos per tal de fer el donatiu al Rei i de mantenir les diverses 
institucions públiques"30; pero caldra també que recorreguem a sotmetre a analisi els vesti
gis de que disposem; en el cas que ens ocupa, les nombroses31 , completes, genero ses i va
riades obres estampades referents al redre\r de la Diputació32

• 

N'hi havia edicions independents i, fins i tot, n'hi havia de cumulatives, que es gene
ralitzaren de la mateÍxa manera que, des de l'aparició de la impremta, la Diputaeió es feia 
carree d'imprimir les disposieions aprovades per la Cort general, tal i com ordenava una 
constitució de 159933. Tanmateix, i així ho recullen els repertoris, hom constata que n'hi 
hagué, d'una banda, edicions molt primerenques i, de l'alu'a, edicions nombroses. Es con
serven estampacions -independents- que fan referencia als capítols del redrclY del general 

28. Francesc GRASES GRALLA, Epítome, o compendi de les principals diferencias entre les IIeys gmerals de Ca
tbahmya y los Capítols del Redrés o ordinacions del General de aquella ... ; Barcelona (Rafel Figueró) 1711, de que e.~ 
conserva una copia manuscrita a la Biblioteca de Catalunya (ms. 79). D'aquesta obra, se'n conserven ben pocs exem
plars [com vaig avan~ar en la recensió que vaig publicar a la Revista de !.lengua i Dret, 6 (desembre 1985), p. 235], 
conseqüencia directa del fet que fou condemnada a les l1ames per defensar el poder absolut del príncep: Félix TOR
RES AMA'I: MemorÍlls para ayudar a formar un diccionario crítico de escritores catalanes, Barcelona a. Verdaguer) 
1836 [reed. anast.1tica Barcelona-Suec., (Curial, "Documents de cultura-Facsímils, 1 ") 1973], p. 299; Antonio de BO
FARULL y BROCá, /lisloria crítica (civil y eclesiástica) de Cataluña, 9 vols., Barcelona 1876-1878, vo!. 9, p. 54-56; 
AGUIl.ó, Catálogo ... , p. 396; Guillermo M' de BROCá [i de MONTAGUT], Historia del Derecho de Catal,,,ill, 
especialme/lle del Civil, y Exposición de las Instituciones de Derecho civil del mismo territorio en relación con el Código 
Civil de Espalia y la Jurisprudencia, vo!. 1; Barcelona (Herederos de Juan Gili) 1918 [reed. anastatica, Barcelona (Oept. 
Justícia Generalitat de Catalunya, "Textos jurídics catalans, Escriptors III ") 19851, p. 419-420 (n. 1); Antonio PALAU 
y DULCE'r: Manual del Librero bispanoameriCtlno, Barcelona 1948 i SS., VI (1953), p. 399; hi al'ludeix sense esmen
tar-Io J. VICENS VICES, Notíci,t de Catalunya, Barcelona (Destino) 1962, 1'.119. Cal deixar constancia, també, que, 
d'aquesta singular obra, n'esta fentl'estudi el Dr. Josep M. Gay Escoda, i s'emmarca en el pla d'edició projectat dintre 
de la col'lecció "Textos jurídics catalans" del Departament de ./lIsrícia [Textos ¡urídics calalallS. Presenta ció, Barcelona 
(Dept. de ./ustícia. Generalitat de Catalunya) 1985, p. 63]. 

29. GAY, "Eficacia ... , p. 272, destaca la iniciativa reial qllant al segon aspecte. Si bé hem assenyala¡ ja la interrelació 
amb el donatiu, convindril no menystenir i sospesar adequadament les repercussions del sindicat que la cort feia als 
diputats per tal que es pogllessin obligar per recaptar els diners necessaris per subvenir al servei votat. 

30. GAY, "Eficacia ... , p. 261; IGLESIA, La creació ... , n, p. 247. 
31. A Valencia, per contra, només s'hi coneix una obra, compilada en base a un e!learrec de les Corts de 1604, de 

Guillén Ramón Mora de Almenar, Volum e recopilacio de tots les furs y Acles de Cort que tmeten deIs negacis y a[fers 
respecta"ts a la Casa de ¡a Deputació y Generalitat de la Ciutat y Reglte de Valencia ... (Valencia 1625) [v. PÉREZ 
MARTIN I SCHOLZ, l.egislación ... , p. 268]. 

32. D'alguna manera, la qüestió s'encavalla amb una analisi, també rigorosa, dels quadems de cort estampat.. (i 
manuscrits!), estudi que wnstitueix el nucli essencial d'un vell projecte de quí us parla. 

33. JCADC, 1,1,54,4 (f. 133-134), Felip n, Cort de Barcelona, 1599. V. més endavant com es materialitzara la par
¡icipació de la Diputació en la impressió deIs textos. Ultra les obres més generals, com ara el Palau -PALAU, Manual 
dell.ibrero ... , UI (1950), p. 134-140-, hom pot veure'n le.. est.,mpacions en I'aportació fonamental de BROCa, "Taula 
de les ... "; les estampacions que ens interessen en constitueixen el Visón en les parts publicades el 1909, corresponents 
a les p. 26-30, 73-80, 109-116 i 163-171 [= p. 92-119 delllibre]; aquest extens cataleg de Broca s'ha de completar amb: 
Joseph PELLA y FORGAS, "Carta á D. Guíllém M'. de Broca", en Revista]urídica de Cataluña, XVI (1910), p. 97-
100; i amb: E. MOLINÉ y BRASÉS, ".Addenda et corrigenda» a la taula de stampacions", en Revista Jurídica de 
Catalu'-ia, XVI (1910), p. 241-255. Potser és més accessible i també les recull, AGUILó, Catálogo ... , esp. p. 370-387; 
resumides i agrupad es en PÉREZ MARTIN I SCHOLZ, Legislación ... , p. 227-228. Hom en pot veure algunes de 
reproduj'des en RUBIO, La Deputació ... ,1,106-120. 
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des del regnat de Ferran 1134 fins a la cort d(: 170635
; i estampacions -de volums cumulatius

deis capítols de 1481 a 1564 i 1585, que són estampats fins a rany 170736
, tot i que, per a 

les ordinacions i crides¡l bé que es tracta d'un cas lIeugerament diferent del precedent, creix 
el nombre d' edicions3 i la mateixa data d'impressió s'allarga fins a I'any 173338, ja que si 
bé la nova planta "-a suprimir la Diputació, se 'n mantingueren els drets i s 'intcgmren a la 
intendenci~l. 

Corn a norma general, els capítols del redreIY no són inclosos en les compilacions:19
, 

la finalitat principal de les quals és aplegar el dret d'interes general per als natllrals del Prin
cipat. La mateixa historia externa deixa entreveure que el procés compilador obria la porta 
a formes noves per a conflictes vells: la divergencia de posicions entre el rei i els estaments 
també es manifestava ara en una iniciativa de 1553 --reiterada en corts posteriors- que no 
dona fruit fins ellS>88-15894o. Endemés, roman vigent la qüestió (que també es planteja a 
escala per als capítols del redre~, com veu:-em tot seguit) de la forlYa legal de les compila 
CiOllS i deis problemes derivats del mate ix control- en última instancia- de la (fidel?) im
pressió deis textos aprovats pel monarca, que vindrien a ser la creu del problema previ i més 
transcendent de I'eventual modificació per part del monarca de determinadcs decÍsiolls 
preses a la cort41

. 

El cas deis capítols del redre~ queda fora, dones, ab origine, deis materials compilats 
per a les CADe per un doble motiu, ja que, si bé regulen qüestions que tenen Ulla gran 
transcendencia sob~e el conjunt de la pobIació mitjall~ant la fixació deis mateixos mecanis
mes de fillan~aIl1ent de la Diputació, neixen directament vinculats a I'ambit d'actuació 
propi de la dita institució; pero, de I'altra, cal no oblidar que e1s capítols del redrc~ -cobe 
rentrnent amb els capítols del donatiu- ter.en una vigencia essencialment temporal42 . 

Així, I'esrnenada obra de Grases aborda la q:.iestió deis capítols del rcdre~ amb UII 

grau d'aproximació absolutament inusual fins aleshores, cüm cll mateix dóna a entcndre al 
primcr capítol. De :fet, ens ensenya c1arament que per arribar alla on s'ha proposat --mogllt 
per raons principalrnent crematístiqlles~ ha d'establir una disquisició en base al significal, 
segons ell diferent, que hi ha entre con (en singular) i corts (en plural), ultra el fet de selec
cionar acuradament e1s exemples de normes que invoca43 i corrcgir -<fiu--- les posiciol1s 
¿'altres alltors44, per no caure en cüntradiccions; endemés, en l'elaboració de la scva posi 

34. Sembla que els de la Cort de 1512 són els cditall en primer llne com a obra indcpcndent -els eonservat\ de 1481 
s6n ~n volums que en cOl'npilen d'altres corts, com \'~urem. rn~s endavant-. P. ('X., de la cOft de 1512, n'}1i ho:1 una edici{) 
que és formada per 12 fulls, 5enS(' colofó; Broca (BROCa, ""[lUla ... ,1909, p. 26 [= p. 92.:, !letm. XCVII) suposa que 
és de Corte y, dcl'any 1553 "per esser la portada com la del any 1553", pero qUl" de fet, Aguiló (ACUILó, Clltálogo 
''') p. 370, núrn. 1363) ni t\n soIs i~tenta datar-la, tOlÍ que cns informa que és amb lletra gotiea i sensc nom d'impressof. 

35. C,.pilols de Cort, per lo redres del Gelleral, y [asa de la Depvtacio de Cal/Jalu,,)'a, fets el! /as COyts cefe/mulas 
en di¡" Ca", de [a Dep"tació. p"" 1" S.C.R.M. del Rey /lostre Seny"'- Don Cario, 111. en lo an1 1706. ""ent ... , Barce·· 
lona (Fil\uerú) 1706. 

36. Sovint reeditada (p. ex., cls anys 1576, 1577,1579, J(,20, 1635, 1670, 1671, 1677, 1685 i 1707) per la mateixa 
naturalesa de l'obra, amb petites divergencies entre unes edicions i les aleres (1'f.:REZ Ml\RTI:--¡ I SeBOLZ, r.egú
lación ... , p. 229). 

37. El conti!lgut, var:ava cada trienni; n'hi ha més :le :H'nta edicions al ser,le XVII i tres al segle XVIII (Pf~REZ 
MARTIN I SCIlOLZ, Legislación ... , p. 229). 

38. Pl~REZ MARTIN I SCI I01.2, !.egislación ... , p. 229, tot i q'.le pef la naturalesa del'obra a que "l'1udim hauria 
d(~ ser a la p. 228, dins de l'apartaL precedent. 

:\9. G AY, "Eficiícia ... , p. 261, llevat d'alr,un eas, com el de la cort de 1365 (GAY, "Eficacia ... , p. 271); perque stÍn, 
en definitivo, capítols de la proferta (IGLESIA, r.a o-e"ció ... , Il, p. 73, n. 122). 

40. IGLESIA, La cr ea ció ... ,11, p. 2/8 i 316; les se"es característiques generals en 11, p. 277-290. 
~J. Més endavant n'"porto casos concret.5.l'cr al plantejament, IGLESIA, 1.a cre"ció ... , Il, p. 237, n. 26 i esp. 1/, 

246-247. 
42. IGLESIA, La (Tea ció ... , Il, p. 278. 
43. GRASES, Epítome ... , f. 23-24 43, for~a la interpretaeió d'un capítol de la cort de Cervera. 
44. GRASES, Epítome ... , f. 920 interpreta Bosch i Miaes; f. 1021, corregeix Boseh, 1vDeres i Cincer: f. 1426 

interpreta Boseh; entre d'altres. 
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ció identifica com a sinonims, des del mateix títol i des de bon comenr,:ament, els capítols 
del redre~ i les ordinacions45. 

I:obra de Grases, circumstancial i interessada, va acabar, com és sabut, condemnada 
a les flames, i sembla for~a versemblant considerar que aquest fet, afegint-hi les considera
cions polítiques del moment que en motivaren la reacció, l'ha menada a ser menystinguda, 
si no practicament ignorada pels autors, llevat d'alguna excepció recent, com l'obra de 
Ferro, qui segueix fil per randa i aplica, segons sembla, des de l'edat mitjana les teories de 
Grases sobre els capítols del redre~46. 

De fet, tampoc no voldria provocar la sensació que la posició que encapr,:ala Grases 
no ofereix aportacions positives; en té, i for~a. Ja n'hem apuntada alguna i, quant a l'aspecte 
estricte de qui elabora els capítols del redrery, és encertada la graduació que fa, en esscncia, 
entre les lleis generals i els c~ítols47, tot i que, per dur a terme la seva exposició, recorre a 
enumerar-ne les causes final ,materiaI49, eficient50 i formal51 . 

EIs arguments formals, tot sovint invocats, porten a un enfrontament de posicions 
que relativitza, en certa mesura, la transcendencia d'alguns dels mecanismes que dins del 
sistema jurídic sembla -si més no, ens sembla- que havien d'assegurar determinats contin
guts normatius, alhora que permeten de plantejar també qui tenia, en definitiva, l'última 
paraula a l'hora de fer editar les disposicions aprovades en oc asió de la celebració de la con 
general, sia de constitucions i de capítols de corf2, sia de capítols del redrery53. Podem afir
mar que alllarg del segle XVI esdevé dar que el monarca hi consolida, si més no formal
ment, la seva titularitat, fins a donar als capítols del redrer,: el mateix tractament que als qua
deros de cort, tal vegada perque, com veurem, els capítols del redrery són capítols de cort, 
uns capítols de cort determinats per la materia que regulen, pero, al cap i a la fi, capítols de 
cort54. 

45. GRASF.S, Epítome ... , f. 1, 4 8, 5 11. F.ndemés, convé tenir present que les ordinacions, com a tals, no 
han es~at objecte, fins ara, d'una atenció particular, tot i que tamhé foren estampades, com consta en els reper
toris cltats a la n. 28. A més, les ordinacions, a diferencia deis capítols, eren fetes pel consistori de la Diputació 
per resoldre aspectes derivats de la vida diaria de la institució i per concretar aspectes deIs capítols. 

46. Vaig avan~ar-ne la qüestió en el meu treball EIs greuges de cort a la Cataltmya del segle XVI, 2 vols., Barcelona 
(Facultat de Dret, Universitat de Barcelona [tesi doctoral inedita]) 1992, I, p. 25-26. Víctor FERRO [i POMa], El Dret 
Públic Catala. Les lnstitucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta; Vic (EUMO, "Referencies, 1") 1987, n'ha 
reviscolat la presencia, ja que reposa, excessivament, en l' Epítome dc 1711. Aqucsta circumstancia porta l'autor a afir
mar (FERRO, El dretpúblic ... , p. 226, 255) queels capítols del redre~ són normes "aprovades només pe\s hra~os dins 
de la seva esfera de competencia exclusiva", afirmació que, com Yeurem, ha de ser corregida, a.tes que no s'adiu rccta
ment amb la documentació que hem fet servir en el context de les relacions entre la cort i el monarca. 

47. GRASES, Epítome ... , f. 3-58-10. 
48. GRASES, Epítome ... , f. 5 10. 
49. GRASES, Epítome ... , f. 5 11. 
50. GRASES, Epítome Oo., f. 5·3112-54. 
51. GRASES, Epítome Oo., f. 31 ss. 55 ss. 
52. Ho yeurem amb més detall tot seguit; basti dir, per ara, que ran de la cort de 1585 hi foren ohservats errors; 

e1s diputats i oldors detectaren errors en el quadern de cort, raó que els induí a tomar-lo ab particular embaxada al 
rei, per tal que el corregís, com de fet, féu (Capítols deIs drets, y altres coses Oo., Barcelona (Nogués) 1635, al f. 64v-65). 

53. El6 de febrer de 1593 Felip 1I, mitjan~ant una provisió reial, suspenia e1s tres capítols del redre~ de 1585 que 
havicn originat el naixement de la iiivuiterla (GAY, "La creació Oo.", p. 95, n. 65, en publIca la provisió dictada pcl rei, 
en virtut de la qual "provei'm e a vós lo dit rIOstre 10cti1le1ll general diem, cometem y mallam que ellcontiJlent suspengau 
ellnom y per part riostra segorlS nós ab lo mateix tellor suspenem los dits capítols 7, 13 Y 34 del nou redrés ( ... ), la qual 
su;pellsió és nostra volulltat que sie tallt solame/lt duradora fins a la conc!usió de les primeres Corts celebradores (Oo.) 
de tal manera que dura/U la iiita suspensió no tillguen forfd de ley /ú ell virtut de aque//s se pugue fer acte algú"), fet 
que la Generalitat accepca sense protestes (IGLESIA, La creació Oo., 1I, p. 247; GAY, "L1 creació .Oo", p. 95, n. 65 -amb 
les rcferenciL'S que hi aporta-; quant al context, Xavier GIL PUJOL, "Catalunya i Aragó, 1591-1592: una solidaritat 
idos destins", en Primer Congrés d'l listoria Modema de CatalunJa, 20n. Volum, Barcelona (s.i.) 1984, p. 125-131). 

54. Des d'aqucsta posició, doncs, no ens ha d'estranyar ni que ho siguin, ni que, essent-ho, no els indo"uin a les 
compilacions del dret general, ja que hi ha altres capítols de cort que no són compilats, com ara el capítol de? dOllatiu, 
que IIlchia, entre d'altres, aspectes que concernienla regulació de la satisfacció deis greuges (Y. el meu treball F.ls greu-
ges de cort Oo., I, p. 129-130, i 151-210). 

251 



Vegem-ne un cas: si bé per a Grases, ~qui troba suport, com veurem, en les clausules 
que acompanyen els capí~ols impres()s~, és preceptiu e! fet que no consti la decretació del 
rei als capítols estampatsS5

, la consulta deis originals ja havia permes a Vinyes d'afirmar: 
"Yaunque en los impressos falte esta deaetacion, en los de las Cortes de 1481. 1512 . .J' 1520. 
ha sido descuydo de los que tuuieron la mano en la impression; pues en los originales insertos 
en los processos de dichas Cortes se lee al//;n de ellos la decretacion ordinaria, la qual tam
bien se halla en todos los otros antiguos" 6. 

Perquc, en definitiva, la posició dominant per la qual advoquen Grases57 i, sobretot, 
Vinyes58 sempre tl'oba recer en la figura del monarca, el seu poder i les seves atribuciollS 
no delegades ni comeses''), dintre de les quals hi ha, és clar, dictar ordinacions, instruccions 
i capítols per al govern de les generalitats. Com la resta de les normes esmentades, elabo-
rades en el marc de la con general i sancionades pe:. rei, els capítols del redre¡;: comptaven 
amb el plau del monarca60

. Des del punt de vista jurídic i dintre del funcionament habitual 
de I'assemblea fóra estrany, a més, que unes disposicions elaborades en ocasió de la cele· 
bració de la cort general, ni que tinguin c~.racterístiqlles propies, es poguessin sostreurc al 
procediment comú-entcs en un sentit ample, és a dir, des de la mateixa iniciació de I'iter 
fins a cO!1cloure'l; des del nomenament de la comissió que n'havia de redactar el text, tot 
passant pe! procés negociador amb aqllells oficial s designats pel rei, fins arribar a la sanció 
dcls capítols així elaborats~ ~ue seguia I'elaboració de les constitucions i altres normes. 

Si bé la documentació 1 aporta algunes dades CO/ll ara que, almenys des de 1533, 
cada un dcls capítols del redre<; necessita, com cade. un deis altres capítols de cort, el pl(ut 
del monarca62, també és en el procés d'aquesta cort que trobem, abans de les cO!1stituciol1s 

55. GRASES, Epítome oo., f. 25-26, 46-47 (on rcculll deliberacions de la cort de 1585 que podem pensar que ja prc .. 
sagien el conflictc que es plantcjaril). si bé el! mateix acaba concedint que la decretació del monarca. que diu voluntaria. 
és necessaria (f. 27-28, 4H-5C). 

56. Vl:-.lYK'i. DiselNso en el qual se ivstifica. quc los bYlu;os iVI;tados ell cortes solos, sill el rey. 110 pvedel! prou('"r 
oficios dcl Gelte",l, Ili emewlar los lz'gares de Dep"tados. y OydOl'es vacallles. li/IO que lodo lo ball de baur los nI" 
putados. y Oydores, en exewciO/1 de los Capitr,los de ¡as Cortes passadas oo. por el Doctor Phelipc Vinyes, Barcelona 
(I~ Lacavallcria) 1632, f. 23. 

57. La corrdaci6 d'argumentacions jurídiques entre I'obra de Grases i el discurs de Vinyes ha estat apunt"da 1"'1' 
RIBALTA. "De natura ..... -en premsa-. 

58. Vinyes fou reco:npensat el 1630, pels serveis prestats al monarca en la con general de 1626. amb un d,rree a 
l'audilmcia (f. 1-1. ELLIOTI; J.a I'evolla catalalla 1598-1640. VII es,udi sobre la decadlmcia d'Espallya, Barcelona (Vi
cens-Vives) 1966 [reed.: Barcelona (Vicens-Vives / Crítica) 1989J. p. 268-2(9). 

59. No és ara el m01l1ent d·aturar·nos en la teoria de les regaliés dell110narca per veure quin es en s6n ddegables i 
quines no en són (v. el meu treball: Els gre/tges de cor/: .... J. p. 47-54); basri recollir I'argument a quc recorre Vinycs: 
"Y a/"'ql<" a los Depllcildos del Gellcral ba sido concedido y otorgado por el Rey y la Corte poder tÚ, !Jaur ordinaáo .. 
"as. y declarar las dudas que se ofrecen en las q"e se ban becho ell Cortes. para e/útar fraudes, y pam mas puntualmente 
cobrilr las sisas. y derecbos del General" (VJNYES. DrScvrso ell el qval ... , f. 23. amb els límits que hi assenyala). 

60. "Las instmdolles (siel) y capitulos para el ilcertado gO/<Íemo de las GeneralidtUles ball siempre orde1ltldo, y COIl .. 

cardado los Bm{'os ell Cortes. con dccTeto. y loadcm del Rey, como C01151a de lodos los proeessos de Cortes. en 1,1 S qUllles 
ba" sido ordenados capilr,los concernientes la administradon del Gelleral, ¡mes e" todos ¡¡ mas de la expressa conJilma· 
cían que ba berbo el Rty de ellos en el Solio. a peticion de la CarIe, se baila la decretilcioll ordinllri,¡; Plau al Scnyor 
Rey, &c.". VINYES, J),sC/trso e/! el qvaloo., f. 23. Més endavant en trobem ala'es casos. 

61. Cal advertir que no sempre. per no dir mai. s'han wnservat els originals deIs capítols del rcdre~ [CO!1st" que a 
l' ACA cmtodicn els de les corts de 1585 (G. 152/1). de 1599 (G. 152/3) i de l/e2 (sense signatura, amb segell peno 
dent)]; per". deis que s'han conservat inserits als processos de <:Ol't, a més a més. no sempre se sal' del cert, si hé de 
vegades es pot arribar a suposar, a quin estadi de l'claboració corre5pon la c"pia o les copies (esborranys, textos apro .. 
vats al bra~. aprovats per la corto pd rei. textos definitius); tal i com apareixen els capítols de 1537. podem suposar '¡Ut' 
hi havia copia!.,. sense ,eparació. capítols de cort i capitols del redre~ (ACA. Generalitat, 1019, f. 145-152\'), ja que 
tots eren copítols de COI t. 

62. ACA. Gcncralir"t, 1C16. f. 164-173. Per al 1537. v. ACA, Generalitat, 1819. f. 146v ss. En canvi, ds capítols 
del redre, de 1599 conservats en ACA. Generalit<1t, 1056, f. 1111-l173v . que no acaben-o apareixcn sensc el ;>lau de: 
monarca. lol i que en l'estampa<:i6 -ja citada- que hClll fel servil; ho són amb el plau del rei i dd vicc-canccllt:r Quant 
a aquese aspecte concret de la participació del vice-cancellcr en l'elaboraci6 de les nor:nes. ARRJETA, "El CO!1SCjtL.", 
p. 248 i 249. 
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i deis capítols de cort, els capítols del red re\; obrint les" o rdinations de la cort general ce
lebrada ter la Sacra, Cesarea, Católica y Reial Majestat del invictíssimo63 don Charles, em
peradO] 4, rey de Castella y de Aragó etc., comte de Barcelona etc., en la segona cort de 
Montsó»65. 

1 aquestes peculiaritats, algunes de les quals ja han estat esmentades, permeten de 
dissenyar una línia d'evolució íntimament lligada a la realitat documental, sia manuscrita, 
sia estampada. 

Si prenem com a referencia la compilació Capitols deis drets, y altres coses del Gene
ral ... de 163566, que conté els capítols de les corts de: 148167

, 151268, 152069, 15337°, 
153771, 154272, 154773, 15537\ més dues concordies en les corts de Montsó entre els quatre 
brac;:os d' Aragó i els tres estaments de Catalunya (f. 147-149v, i 163-165), i les tarifes fetes 
per deliberació dels diputats (f. 150-157v i 169-175v) i, amb paginació nova, els de 158575, 

ens adonarem no solament que n'ha fluctuat el nombre de capítols aprovats en cada una de 
les reunions76 --i, dones, que la importancia n'és més qualitativa que no quantitativa-, sinó 
també que no hi ha una unitat immutable quant a la publicació deis capítols, si més no, fins 
ben avan¡;:at el segle XVI. Del volum compilat de referencia, els capítols deis anys 1481, 
1512 i 1520 són estampats sense elplau del monarca; els dels anys 1533, 1537, 1542, els de 
1585, i els estampats en volums independents deis anys 1599 i 1706 són publicats amb el 
plau (sigui a sa Majestat, sigui asa Altesa, segons el cas); i els deis anys 1553, en duu a partir 
del capítol VIII, i de 1547 n'hi ha de publicats amb el plau i sense. Hom podria suposar, 
dones, que gradualment es va tendint cap al model que acabara imposant-se cap a les aca-

63. cessar, radlat. 
64. de Roma, radlat. 
65. ACA, Generalitat; 1016, f. 164. 
66. Capítols deis drets, y altres coses del General del Principat de Catbalvnya, y Comtats de Rosse//ó, y Cerdanya 

fets en Corts generals del Any M.CCCC.LXXX¡. fins en lo Any M.D.LXI 1 /l. inclusiue, y deis drets que per practica, 
y altrament se paguen. En lo trienni de M.D.LXXV. per mat/ament deis molt ¡/'lustres Senyors Deputats, y Oidors de 
Comptes, corregits, y comprouats ab sos autimticbs originals recondits en lo Are/Jiu de la Scriuania major de la casa de 
la Deputatüí, y estampats ab annotacions, y referiment de altres Capítols sobre lo mtaeix (si el); y numeros en los mar
ges, y complit repertorio Novtl1ne,lt mat/ats imprimir per los molt i/'lvstres y Reuerendíssim Senyors Don Garci Gil 
M anrique olim de Gerona, y despres Bisbe de Barcelona. D. Pbelip de Sorribes, y Sarrouira, y Antoni Axada dutada 
bonra! de Gerona. Y Oidors de Comptes Onofre Ciurana, y de Bel/afil/a Canonge de la Seu de Gero,/a, do,¡ Ramon 
Sab,¡ter, y lo Doctor Francescb loan Magarola ciuteda bonml de Barcelona. Barcelona (Gabriel Nogués) 1635. Se'n fa 
constar la impressió "per manament dels Senyors Deputat~". 

67. (f. 2-6Ov) Capítols deIs drets del General del Principal de Cathalunya, y Comlat~ de Rosselló, y Cerdanya: 
fets per la Cort General, celebrada per la bona memoria del Catolich Rey don Fernando Segon, en lo Capítol de la 
Seu de Barcelona a viij. de Octubre any de la Nativitat, del Senyor M.cccc.lxxxj. 

68. (f. 61-71) Capítols per la bona administratió de les pecúnies del General fets, y publicats per les deuaIl scriles 
corts a dos de Setembre any de la Natiuitat del Senyor M.D.XII. 

69. (f. 71 v-88v) Capítols sobre redrés del General, y casa de la Deput.~tió, fets, y puhlicats per les deuall scrites 
corts a XVIIII. de laner, Any de la Natiuitat del Senyor M.n.XX. 

70. (f. 89-109v) Capítols sobre redrés del General, y casa de la Deputatió fets per les cortS del Any M.D.XXXIII. 
71. (f. 1l0-115v) Capítols sohre redrés del General, y casa de la Deputatió, fets per les deuall scrites cons en I.:any 

M.D.XXXVII. 
72. (f. 116-128v) Capítols sobre redrés del General, y casa de la Deputatió fets per la cort gene"al, celehrada per 

la dita S. C. C. R. Magestat del Empe"ador y Rey don CarIes, en Montsó, Vany M.D.XXXX.II. 
73. (f. 129-147) Capítols sohre redrés del General, y casa de la Deput.1tió, fets per les corts generals, celebrades en 

Montsó per lo Sereníssim Príncep D. Phelip primogenit, y lloctincnt general de la dita S. C. R. M. de'I'Emperador, y 
Rey Don CarIes, en I.:any. M.D.XXXXVII. 

74. (f. 158-162v) Capítols sobre redrés del General, y casa de la Deputatió, fets per les Corts generals celehrades 
en M()nt~ó per lo Sereníssim Príncep Don Phelip primogenit, y llochtinent general de la dita S. C. C. R. Magesrat de'
l'Emperador, y Rey Don CarIes en l'any. M. D. LIII. 

75. [DI'" portada independe,¡t, tot i que va rel/igllt amb el vo/¡",! compilal:] Capítols sobre lo redrés del General 
de Cathalunya, y casa de la Diputatió, fets en les Corts celehrades en Mont<¡ó per la S. C. R. Magestal del Rey don 
Philip nostrc Senyor Any M.D.LXXXV. [Est.1mpats a Barcelona ... de manament deIs diputats el 1635]. 

76. A la cort de 1481 Se,n fan lIO; el 1512, 25; el 1520, 38; el 1533, 34; el 1537, 12; el 1542, 22; el 1547, 17; el 1553, 
21; i el 1585, 96. El 1599, se'n fan 97; i el 1706, 76. 
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bailes del segle, segueix les formes del quadern de cort i que reflecteix en tots els estadis 
formals la preeminencia de la figura del monarca, que és qui pot, únicamcnt, decretar ¡al 
terar les situacions jurídiques. 

Amb tot, esdevé summament irlustrador el cas de la cort de 1585, tant pel que fa al 
quadern de con77

, com pel que fa als capítols del redrer,:. Després de l'enfrontament que 
genera la publicaci6 i la subsegüent suspensió deIs tres capítols del redrer,: de 1585 que ori
ginaven la divuitena, es degueren afegir al final del volum un seguit de t.extos que reflectien 
els mecanisl1les i les precaucions ~e havien pres cls diputats per tal de comprovar i d'es 
tamyar, dcgudament, cls originals 8 dcls capítols del redrer,: que el monarca cls havia tra
mes 9. L'endema mateix, 2 d'octubre de! 1587, davant de nombrosos membres dcls tres es
tarnents, feren la rebuda dcls tres volums esmentats80, alhora que farien també la 
reconeixenr,:a i comprovació dcls referits textos les persones que s' escollienH1 , comprovant
ne l'original del redre¡¡: amb l'original que Joan Baptista Mullola, escriva que fou del brar,: 
eclesiastic, tenia, i també amb el procés comú del protonotari trames pc1 rei on el redrer,: era 
inserit82 . D'aquesta tasca, en sortí, cl5 d'octubre del 1587, un memorial d'errades!U, ates el 
qual els clegits aconsellaren84 que fos acccptat85 i estampat86 el redrer,:. 

Si aquest que acabem de veure és el ca mí que es devia seguir devers les acaballes de! 
segle XVI, encara resulta més il 'lustrador el cas de k cort de 159987, que aporta nombrosos 

TI. Algunc.loi constit'Jcions que no r.an esta~ compilades, cap.: ara t:!"'.J de rcfer~(:a a:a capitania g~::.e.!·aJ i un.l altra 
als cavalls que eren exportars a Fran<;a; alguns capírols de corr, sobre la inquisició o e: delme de pa; dues constitucions 
que no havien estat co:;ce¿!¿es; ¿'..!CS constitt!cions a!nb el tex~ rnocE~cat; t~tc. Se'!i pot vew'e el continr;ut, !'!1jtjan'Yant 
les dades <¡ue forneix una consulta del Consell d' Aragó d'll de mar~ 1587, en IGLESIA, I.a crcatión del Deme!;", 
llna historia del Derecho espaiiol, I.ea'¡ones, Barcelona (Signo) 1989, n, p. (,11, n. 55. ARRIETA CEl Consejo .,,", p, 
249) hi al·ludei", ho i posant l'el11fa,i en el rise que podia suposar per a l'esdevenidor la tergivcrsaci6 dels textos acor, 
dats, to~ i que la qüestió queda tancada per part del Comell d' Arag6 quan respongui =3 reclal11ac:ó pres('ntada .1les 
que, en rol eas, la seu oportuna fó,'a la cort general, j cal atenir-se d proeés com";' ce: protonotari, 

78. Es tractava de tres volu,,1S, un en paper, copia autentica del procés co",ú de 1585; un altre en pergamí, que és 
el V(Úll11 macl:tic de les co::S:i:',lciom, caj1::ols i acles de dita con (Capítols deis drus, y ,,/tres coses ''', Barct';ona (;"¡o, 
gués) 1635, al f. (,'Iv); el tercer, autentic, en pergamí, dels capítols del redre<;, trames pel rei, ab .la Real firma, ysagel! 
nl plom penden! firmada y sagellada (Capítols deIs dre!s, y,tltres coses "" Barcelona (Nogaés) 1(,35, al f. 64v, ('9v). 

79. Reenll [Capítols deis drets, y aitres coses "., Barcelona (Nogués) 1(,35, a1 f. 63v ss. del, capítols de 1585-amh 
paginació independent-] l'anada del, diputats i del, oi'dors, cons:storia:menr, a ca: ::octinelll, a cercar el redre~ d,·1 Ce 
neral de la dalTera cort de Mont~ó, i el procés comú ¡les Comtitucions de Catalunya; el rei els ho cnviava amb una 
carta que fou llegida. El11oc~inent aprofitava l'avinent.esa pe1' encarregar-Ios que tinguessin comple a 1'ho1'a d'cscollir 
les persones per a l'eXl';uci6 de: redrc<; i que "bauia paregut, 110 poderse remediar tot In que pareixill faltar en diles 
COllstituÚOllS, y apJ teni,¡ sa Excelencia, y tota esta lernl bauia de tenir eH molt gran merce de Sil },r!agestat, per ser ne·· 
ces5llri ferse en Cor!s ge.'le1'llIs", a que fou res post per l'abar de Pob',et, diputat eclesiast:c, que bcsaven les mans al !loe ' 
ti11ent per aqueixa men.~e. 

80, Capítols deis dr,?!s, y altres coses "" Barcelona (;"¡ogués) 1635, al f, ('6v 67, 
81. CapÍ/ols deis drets, y altres coses ... , Barcelona (Nogués) 1635, al f. 68v70. 
82. Capítols deis dr'2ts, y altres wses .. " Barcelona (;-'¡ogués) 1635, al f,69v, 
83. Capítols deis drets, y a!tres coses "" Barcelona (Nogués) 1635, al f. IO-74v. 
84. Sembla que l'arl~ul11entació és perque "en ella eren trobadcs alglll1es discrepant;es, y faltes, per error deis so'ip 

tors, que par son de poca únportantia, .Ji no lnlldell la sustantia, !JÚlO es eH dos [apito/s, {jue se entCllen serml j~lC'il~' de 
remediar, per la intellig,mti<l ques te de el/s, no 0/;sta1ll dits errors n (CapílOls deis drets, y altres coses .. " Barcé;ona (:-'::0. 
gués) 1(,35, al f. (5), 

85. "Acollsellaren les elites persones, que esta lnolt be sitl a[ccpt.at fa dit Rrcll'es, no obstant que fos ja, publicat l'nta 
cO/le/usio de la Cort, e ¡,mtarell, y slIpplicaren molt, 'lite sil' execulat pmmptllmeltt ab tota diligentia, y si" estampat" 
(Capítols deis dre!s, y a!tres coses .. " Barcelona (;"¡o?,""'s) 1635, al '!. 75v), 

86. C"pítols deIs drets, y altres coses "" Barcelona (Nogués) 11>35, al f. 7('-76v. 
87, Capitals del General del Principal de Cathalvnya, Comtats de Rossel/o, y Cerda/lya,fets en les Corts celebra 

des en lo mOl1estir de Si/ni Frlll¡resch de Barcelona, per la S, C.R,M, del Rey Don Phelip noslre Sellyor, per lo Rcdres 
del General yülSa de la Deput,¡cio, Cilio Ally ¡\j, D, XCIX, Barcebna (Mar~arit) 1630. Pa constar que SÓ!1 "estam"ats 
de 110U ... de nl;mamC!1t de:s senyofs deputats". I-Iom pot co~~~rasta~: el procedirnent seguiL per a }'dabo!\lCió de les 
constitucions i dels capotols de cort d'aquesta reuni6 r:racics a ARRIETA, "El Consejo ... ", p. 249-251, on també mos 
tra que la divergt'l1cia cntre els textos acordats per la cort i els torna~ pe] rnonarca no s'o::igina després de la conclu~iü 
de la cort, si"ó quc ja havia aparcljut alllarg de les sc,;siom, 
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elements que resol en totalment els pos si bies dubtes que algun sector -ben minoritari- de 
la doctrina continua perpetuant respecte a qui en té la titularitat. 

Sabem que el monarca va modificar decisions aprovades a la cort de 1599, concreta
ment capítols de corto 1,' ambaixada deis diputats allloctinent general va aconseguir-ne la 
llicencia per a imprimir els capítols en qüestió, pero no va poder obtenir-ne que es posessin 
en execució88. Pero no solament hi hauria raons per causa deis capítols de cort que calia 
incloure o no al quadern de cort, sinó que també n'hi llauria per alguns capítols del redre~. 

El dimecres 22 de mar~ del 1600 els diputats i oi'dors, llevat del diputat eclesiastic, 
anaren, consistorialment, a call1octinent; a ell havia estat trames pel rei, juntament amb una 
carta89, el redre~ del General fet a la cort de 1599. EIs digué que el rei els deÍa "que usassen 
de dit Redres, y de les merces que sa Magestat los feya, ab molta maduresa, y sens abusar 
del!es"90; a que respongué el diputat militar que li besaven les mans per aquesta merc~ i 
que ells "mirarien y comprouarien aquel!, com se es acostumat fer en semblants ocasions" 1. 

De fet, miraren com s'havia actuat en la reunió de 1585, "y larde ques se"ua en Noembre 
prop passat quan los foren l!iurades les Constitucions"n, i veieren que calia fer·ne la com-· 
provació amb els originals deis tres processos deis bra~os93. L'anotació següent, del 12 d'a
bril del 1600, recull que els diputats i oi'dors cercaren el consell de nombroses persones deis 
estaments sobre que calia fer amb el redre~. EIs aconsellaren, després de discutir-ho i de 
votar-ho madurament, que fessin com s'havia fet al 158594. EIs elegits per a fer-ne la com
provació aplegaren en un memorial els errors que hi trobaren95, alhora que fou 11 egida una 
suplicació del bisbe de So!sona i del capítol d'aqueixa església demanant al rei que enviés 

8S. IGLESIA, La crea ció ... ,11, p. 247; 1.a creacióll ... I,eccio1les, 11, p. 611, n. 55: com que es constata que el mo
narca hi havia inclos normes noves, la qüestió se centra al voltant de cinc capítols (50, 11, 78, 89 i 90), finalment im·· 
presos, per(¡ deIs qu.1ls se suspengué I'aplicació mitjan~ant 1m acte de concert dcllS de mar~ del 1603, que hom pot 
veure en JCADC, 1,1,20,3 (f. 64-65). 

89. És estampada en Capito!s del Gelleral del Principat ... M. D. XCIX, f. 176-177. Deixa ben clara la posició del 
rei, conscient de la seva posició sobirana, i diu així: A los veneY 1l0b!es y amados 1luestros, los Diputados de/lluestro 
Prillcipado de Catba!tmya. EL REY. Diputados, al Duque de Feria mi Lugartiniente y Capilan General, embio el Re
dre~o del General que en estas vI timas Cortes he concedido, para que os lo entregue, y se ponga en exec¡;,cion, ya\ill
que confio de vuestra bondad y zelo, y de la obligacion que teneys de tratar los negocios desse Concislorio con toda 
en teresa y rectitud, sin que passiones ni amistades os deswen de aquello, y que solo teneys presente el seruicio de Dios, 
y tambien mio, yel bt!fleficio publico y conseruacion de essa Prowncia, que es para lo que se instituyen los oficios y 
leyes, y no para con su auctoridadd abusar dellos y dellas, y con color de justit;a agrawar y pergwr (sid) a otros, y 
qui~a por cosas justas y conuenientes, todavia porque podria ser que con el tiempo la malicia y codicia de alg\illos, 
que J1\illCa faltan para hazer trope~ar a los buenos, procmassen de abrir camino para querer interpretar a su proposito, 
lo que se ordeno para otro fin, que es lo que causa tantos gastos, nouedades y desordenes, como la experiencia lo ha 
mostrado en essa misma casa, y obligado a hazer lo que sabeys, me ha parecido en este principio aduertiros ¿ello y 
encargaros y mandaros procedays en la execucion y cumplimiento del dicho Redre~o, con tanta consideracion, ente
resa y p\illwalidad, que los que hos sucediessen en esse ministerio tengan mas necessidad de imitaros, que de emen
daros, y de manera que se cierre la puerta a todo genero de desconcierto y desorden, p¡;,es quando los haya sabeys que 
110 puedo apartar de mi la soberallia y suprema potestad que tengo sobre todo, ni faltar a mi obligacion para pO:1er 
remedio en los casos que fueron dignos, de lo qual querria que se escusasse por el amor que te:1go a t.1n buenos y fi
dcles vassallos y desseo de fauorecerles y hazerles merced en todo lo que huwere lugar. Dat. en 'Ioledo a treze de 
Mar~o M. DC. YO EL REY. [El subratllat és meu]. 

90. Capito!s del General del PrilIcipal ... M. D. XCIX, f. 175. 
91. Capito!s del Gelleral del Prillcipat ... M. D. XCIX, f. 176. 
92. Capito!s del Gelleral del Prillcipal ... M. D. XCIX, f. l/S. 
93. I "com Alexa",/re Celldra, Notari que fa" del bras Ecdesiaslicb, es ell '[arragolla, "bollt resideix, y te alli 5011 

proces, y sem el/llos pot fer res" es resolgué que se'n comencés la comprovació el primer dia després de fes tes (Capito!s 
del Gellera! del Prillcipat ... M. D. XCIX, f. 17S). 

94. Capito!s del Gelleral de! Prillcipat ... M. D. XCIX, f. 180-181. 
95. Capito!s del General del Prillcipat ... M. D. XCIX, f.182-183; el memorial-un cop remirat i expurgat·, als f. 

192··193. 
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"lo Capitol de Corl:96 de dit nou Redres nombre 98" que no era al quadern autcntic i sí als 
processos de cort amb conformitat deis bra~os i del monarca97

, I'original del qual era en 
poder d'Alexandre Cendra, notari del bra~ eclesiastic, "e com se haja entes, que ab lo dit 
nou Redres ques vingut de Madrit,faltaria lo capitol de dita enseculatio, lo que nos creu, y 
en cas que falte es eert sera estat descuyt, lo que no pot, ni deu danyar, ni perjudica~' a dita 
dignitat Fpiscopal, ni al Capitol"98, i que els diputats i oidors fessin el que pogucssin pcr 
aconseguir~ho. EIs aplegats, després de discutir-ho i de votar-ho madurament, aconsellaco 

ren que se n'assabentés ellloctinent i se li demanés que hi intercedís davant del rei99
. Poren 

elegides tres persones per fer ambaixada al lloctinent i dur-li les discrepancies i omis~ 
sions100. Acudien allloctinent com a intermediari amb el rei, ja que I'ambaixada mateixa 
deia ~ue entenien '"que dites coses nos poden remediar sino per sa Magestat, y de sa Real 
ma"l 1. EIs ambaixadors, "en effecte han jeta la embaxada quels es estada encomanada, y 
li han dit com alli que en aquel! memorial, hauien apuntat discrepanties, y falta de syllabes, 
yab tot los hauia p,aregut feme notas, per a que sa Excelencia ho representas asa Magestat, 
suplicantlo fas de son Rea,l seruey ~'emediarles de sa Real ma,,102. 1 ,a resposta dellloctinent 
fou correcta pero dilatoria, ja que "no auemhi sino dissonantia, y falta de syllabes en les pa
~'aules era cosa de poca importancia, y no sabia que poder esmure sobre de afo, y que ahont 
y hauza tantes persones de prudentia y !!etres, ho podien assentar, pero que el! miraria lo pa
pe~', y diria lo que fin aparria,,103. EIs elegits tornaren a trobar-se per deliberar i proposaren 
de replantejar la qüestió un cop revisada; com que "dits erros y discrepanties son de poch 
fonament y subsisten tia, que no obstant aquells sia publicat dit nou Redres, seruat lo mateix 
orde, y stil ques se,ua en lo any 1585 ab la publicatio del nou Redres del General, fet en la 
Cort general de dit any, e en lo que toca al Capitol falta del Bisbe y Y glesia de Solsona, qHes 
suplique a sa Magestat ho remedie, y enuie dit Capitol auctentich, attes consta de la veritat 
de e!!, y del com es estat passat 1 admes per sa Magestat, y per la Cort General, segons del 
mateix original de e!! consta"lÓ . Per a dur-ho a terme fou feta una altra ambaixada, que va 
comunicar allloctinent que s'havien "fet mirar de nou dits erros, o descuyts per algunes per
sones, y attes y considerat que les dites discrepanties son de poca sl,tbstantia, y que assi se po
den remediar, com en altres ocasions, apres hauem trobat ses fet; inseguint lo adue~·timeru 
que V. Excelencia los feu merce donar, y lo conse!! de diuenes persones ele tes deIs tres esta~ 
merus, han deliberar de publicar ditnou Redres ab la forma acostumada del any 1585. yaxi 

%. Ultra constar així a I'inid de l'enumeració deIs textos (Capitols del GCIlI!ral del Primipat ... M. D. XCIX, f. 4), 
I'escrit de la suplicació :;ambé ho diu: "com apar del dil Capitol de Cort 98 de y sobre ditll ememllltio Jet, pilSSllt per 
tots los tres braros, ab lo placet del/s, de ma deIs tres Notaris, ah lo placel ta",be de Sa M ageslllt, de mil proprill del Sl!~· 
Ilyor VÜ'ccallceller ... " (Capitols del General del Principat ... M. D. XCIX, f. 184). També es din en el memor"l cxpurc

• 

gato "deis ql"'/s [apunta:nents i consells 1 sell ba lela Ilota y mentio e,¡ los I>liIrges deIs sohn!dits Capitols de Cort "" lo 
l/oc" ahont CIIuben" (Capitols del General del PrÍ1¡ciptll ... M. D. XCIX, f. 192) . .Encara és més clm; des del mateix 
tÍrol, a I'\'tnica cort que celebra I'arxiduc CarIes "capitols de cort per lo redres del Glmera", fins al capíto] XX, sobn' 
la "IlIte?pretacib, o deddració de duhtes formats sobre Capitols de Cort, y dins ql<al temps del< [erse" (Capitols de Cort, 
per lo redres ... 1706, f. 37-38), que, de fet, prové dd c:apítol XXXIX sobre la "b¡terpretatio de Capitols de Cort" d(~ 
la cort d(~ 1599 (Capitols del General del Prim1pat ... M. D. XCIX, f. 65-6(,). 

97. La suplicació, que deten!1ina que són insaculables per als o~;cis de la Dip-..:tac:ó la di¡jl1itat episwpa: i d ~api:o] 
de Solsona, és en Capitol< del Gelleral del Primipat ... M. D. XCIX, f. 184-185 

98. P,s a la suplicació; Capitols del Gelleral del Principat ... !.1. D. XCIX, f. 184. 
99. Es diu "ql<es done Taba alSellyor Lloct;,te,¡t General de dits erros y discrepanties, y Sltplicllrltlo de Sil i1lfercessio 

ah sa Magestat,y per\,o seamdea sa Magestatab el/s per lo remey" (Capitols del Gelleral delPrincipat ... M. D. XCIX, 
f. 185). 

100. Capitols del General del Primipat ... M. D. XCIX, f. 186. r:cscriptura de i'ambaixada és a les p. 18(,.,t88. 
101. I per :uxo "mplicfl1¡ a V. Excelencia los Dep .. ,tats, sie semi!, en cOlllinl<atio de les moltes merees fetes per V. 

Hxcelenda e,¡ aql<est Principat, entercedir y procurar ab sa Magestatlll remey de dits erras, com de Sa Exce!elll:ia I!SpC~ 
rmr¡" (Capitols del Ge'leral del Principat ... M. D. XCIX, f. 187). 

102. Capitols del Gelleral del Pri1ll.ipat ... M. D. XCIX, f. 187. 
103. Capitols del Ge,zeral del Pri'l<ipat ... M. D. XCIX, f.18/-18S. 
104. Capitols del General del PrÍ1¡cipat ... M. D. XCIX, f. 189. 
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sois los resta de suplicar asa Magestat sie de son Real seruey enuiar lo Capital nombre 98. 
falta en dit nou Redres ... ,,105; a que ellloctinent va respondre que li semblava molt bé i que 
escriuria al rei suplicant-li el que se li demanava. 

Amb tot e! que hem vist fins ací, sembla ben pales que e!s capítols del redrelr són actes 
de cort, en concret una manifestació més deis capítols de cort, i que correspon al monarca de 
sancionar-los, de la mateixa manera que sanciona les constitucions i els capítols de cort que 
constitueixen e! quadern de les diverses reunions, independentment de la fórmula que apa
regui en els textos compilats, car només el rei gaudeix del poder sancionador. I podem con
siderar que en trobem la culminació a la primeria del segle XVIII, justament reflectida en la 
igualtat de tracte que I'arxiduc Caries, conscient de la seva posició sobirana, dóna a les cons
titucions i capítols de cort, d'una banda, i als capítols del redr~, de I'altra, elaborats a la cort 
de 1701-1702 per Felip d' Anjou, igualment conscient de la seva posició sobirana. Vegem-ho. 

El quadern de la cort de 1705-1706 comenlrava amb una declaració de la successió de 
la monarquia d'Espanya a favor de! rei Caries III i excloent-ne els Borbons106

; tot seguit, 
com que la celebració i la conclusió de la cort general són actes "que com a annexos a la 
Real Dignitat vnicament se podan ferper lo verdader, y legitim Rey, y Senyor,,107, el ca¡f}
tol segon revocava totes les disposicions que havien estat aprovades a la cort de 1701-1702 8; 
coherentment, la mateixa iniciativa s'estengué als capítols del redrClr. En virtut de la mateixa 
consideració que mena a la revocació del quadern de cort, el capítol I del n..-drelr de 1706 s' en
ceta amb la "revocacio, y anullació deis Caf¡itols fets sobre lo Redres del General de Cathalu
nya, en la Cort deis Anys de 1701 y 1702" 09, fet que palesa no solament que els capítols del 
redrelr eren capítols de cort, sinó que el monarca era conscient que havia consolidat comple
tament la seva titularitat en aquest ambit, i que només la derogació de la normativa precedent 
obria el camí cap a I'exercici pie de les seves prerrogatives com a monarca. 

A tall de conclusió 

La denominació capítols del redre" i el mateix concepte de redre", en general, són 
usats amplament; convindria esmerlrar esforlros a estudiar amb aten ció tota la gamma d'ac
tuacions que s'amaguen sota el primer concepte i I'abast del segonllO

. 

105. Capitols del General del Principat. .. M. D. XCIX, f. 191. 
106. És el capítol I de Comtitvdo11S, capitols, y artes de cort, retas, y atorgats, per la S. C. R. M agestat del rey 1I0stre se

"yor dOll Carlos I1J. rey de Castella, de Aragó, comte de Barcelolla, &c. ellla mrt celebra als catbalans, en la Cit<t.at de Bar
celcma, en la Casa de la Dept<tacio del Gimeral de Cathalt<nya, en lo a11y de 1706, Barcelona (R. Figuero) 1706, f. 2-5. 

107. "Revocado, y anvltacio de las comtitvcions, capitols, y Actes de Cort, y de sos amecedents, y depel1de1lts, [ets, 
y Q1'denats en los al1ys de 1701. y 1702." (Comtitvcio1lS ... 1706, f. 5-{,). 

108. Segtúen la validació deIs actes i instruments fets pels notaris que obrir.gueren I'autoritat reial després de la 
mort de CarIes 11 (capítol 111 i els a1tres capítols del quadern que reprodui'en e1s de 1701-1702 amb la numeració cor
responent i promulgats novament per Caries 111). Cal fer notar que les disposicions de la cort de 1701-1702 adoptaren, 
totes, la fonna de capítol de cort (també s'esdevingué a la cort de 1409), a diferencia de (les practicament mateixes dis
posicions) de la cort de 1705-1706, que adoptaren la fonna de constitució o de capítol de cort, segons el ca.~. 

109. Capitols de cort, per lo redres del Gel1eral y Casa de la Dep¡,tadá de Catbalt<llya,fets elllas Corts celebradas 
en dita Casa de la Dept<tacio, per la S. C. R. M. del Rey Nostre Senyor Don Carlos 111, en lo any 1706, Barcelona (R. 
Figueró) 1706, f. 3-4. 

110. Esdevé una tasca inexcusable des triar amb lucidesa els materials que han estat publicats, per tal de trobar-ne 
els criteris, la logicai també la cronologia exacta deis textos que ens han pervingut. POlser així podrem arribar a esbri
nar per que entre 1621 i 1630 hi ha tres edicions fetes per Margarit deis capítois de la cort de 1599 (1621,1625 i 1(30), 
que ja havien estat estampats per Cendrat el 1601, i que tornarien a ser-ho per Matheuat el 16!l1, i per Figueró el 1704 
(hom pot veut'c les referencies d'aquestes obres en: BROCa, "Taula de les stampa~ions ... ", p. 74-78), ultra algunes 
"Itres qüestions: la identificaci" de I'obra referent a la cort de 1520 (citada per BROCa, "Taula de les stampa~ions ... ", 
núm. XCVIII, 1'.27), per no aturar-nos en la de la cort de 1538 (citada per BROCa, "'!:,ula de les stampa~ions ... ", 
núm. C, 1'.28) o e1s problemes que plan teja la de la cort de 1543, que duu peu d'impremta de Cortey 1512! (citada per 
BROcA, "Taula de les stamp~ions ... ", núm. CII, p.29). 

257 



Els capítols del redrc~ són un tipus especia! dintre de la categoria més ampla i cone 
guda deIs capítols de COft, precisarnent per la materia que regulen, pero capítols de cort, al 
cap i a la fi, i, dones, actes de corto 

Consegüentmcnt, tan soIs el rei pot aprovar ¡promulgar, com ja s'esdevé Cilla resta 
de disposicions daborades en ocasió de la celebració de la cort general, C!S capítols del re . 
dre(,:; publicar·los ,;orria a carrec de la Diputació del General, pero sempre cOllformement 
als exeItlplars autc1t1CS que el rei havia aprovat i els havia trames !llitjan~al1t el lloctinent. 

Si bé habit.uaiIm~Ilt amb el redre(,: eren regulats cls aspectes propis de la institució OH 

anaven adreyats: els drets de la bolla, la forma d'arrendarles; les insaculaciol1s; les provi 
SiOliS, les COllfirm<Lcions i les renul1ciacions d'ofici'\; les llulcÍons de censals; ds salaris de 
diputats i o'idors, els saLuis d'altres oficials, les dietes; les prohibicions de treme moneda; 
abra(,:aven també qücstiOllS eoml'esmentada de regular la rttribuci6 que s'havia de percc 
bre per la confeccÍó dels proeessos de cort; les deliberacions del cOJlsistori, I'aholidó el'al 
gUllS !libres del General, la forma C0111 havien de ser arxivades les escriptures del General, 
i la forma que calia servar en els casos de cOlltrafacció (k collstitucions, capítols i actes de 
con, entre d'altres. 

Hom és conscient, dones, de la importancia que te!l(~ll ~ que prenenc tdR/inS dels 
capítols del redre~ fets en cada una de les reunions de cort (com ara la derogaci6 lid llüU 

redrev de la cort de 15!l5 feta en virtut del capítol 14 deis del redrcc, del 15991 11, o els ma 
teixos capítols :)9112 i 60,11 de la mateixa con), alho1'a que iutueix i sospita la diJicultat de 
provar la utilització, no necessariament ocasional, d'aquests eapítols com un dtmcnt, per 
no dir C0111 una arma, política, pero anl en~:rarícm ja en un altre camp, que transn:ndcix i'as 
pecte estricte de la creació del dret. 

111. Establcix "Com per experiencia, y "b lo dism:rs del tcmps, clarllmcllt se sia vist los dlluys que SIl" estllts m"sM'; 
'1 /" (;""er,¡/itllt, dI' 1" oi!se,.,.",,¡n deIs C"pitol, de Cort, e () 1ll1fwjor part dt: llfj""lis,fets 1'"1,,, Corts 
cents '['ti yta,1t.a-~i12fh, (vtdganne'tl dits, Capitols so/n'c [o nOft Retire] del Gt"lwrttl: y sia cosa moh e:tpedin¡: y neccs<~(~ri.;,? 
defogtlr y abo!!i,.. afjuelis. Pe~ F(~ stalueix y ?rdl'na la pre.sel1t (~()r:,}ue dirs Capitols dits ,del ;wu Red?cs, ~~u;,:1.~:lol!:t5 
dcrogats, ex('(}p:tlts los fjue .1.tJ.ifX seran. cop::¡.ts y tnuzscrt!s, bo jJaiJmtats, segons e,z cad,; n:t df: n2V~ tan.pUl.'":t ,~'í' 
pot 7.lt.'lJ,'rC"': Vo/en! y exprc$sanumt dúposant, que los de'tnt!.'illo ')ien ser·vals, any a./;ollits, (;.x[ cmn si expn:,,,'s,U1U'J:t a CcuL.,¡ 
1m di! a'l/tel/s pmúml,trmem jús ,J¡,mgllt. 1'1"" a Sil M"gestllt. C"""rrtt:das Viwm1l." (C'pi(o[, de! Ge",·,·,'! del l'ri"ci 
pllt ... JI. n. XCIX, f. 32-33). 

112. Sobre la intí..'rpretació dds capítü:s de cor'::, és a dir, dd recre<; (Capitols ,le! General del Princzjf;at "H, 1), 

XCIX, f. 65~(6). El capito120 dellTdre.; de la CO!·; de 17C5··17C6 tornav.' ,obre :.t qüestió i esrabE.: UOl tém:i:lÍ. 
<pw l)[L~~ava de les 24 hores iuicials aJs nous quatrc dies (Capítol,' de cort pe,.. lo ~'cdres ". 17(6)0 

1 n. Sobre ¡es ¡{erlaracions contra forma de capítols de con, és a dir, del redrc~ (C,/pito!s dd Gene,.,,{,id P"illcijMi 
... M. D. XCIX, f. 92). 
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