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J. M. Font i Rius confirmava les paraules de J. Vicens Vives, autor segons el qual el 
veritable camp d' acció del Consell de Cent de Barcelona era la determinació i la reglamen
tació de les imposicions i, en general, l'administració financera1. Certament, l'analisi de la 
hisenda municipal obliga a endinsar-se en la trama d'aquella institució, ja que les finances 
eren l'explicació d'una bona part de la seva actuació. En aquest cas, el protagonisme polític 
i economic que Barcelona tenia dins del Principat, i les repercussions que se'n derivaven, 
fa encara més significatiu el seu estudio 

A part de la descripció, important pero no sistematica, que va fer F. Carreras Candi 
i de les referencies mai prou apreciades de J. Carrera Pujal, no disposem encara de cap tre
ball exahustiu sobre la hisenda de la ciutat cap i casal, per a l'epoca Moderna2

• Per aixo, ens 
plantegem una primera aproximació al tema en el segle XVI, a partir dels diversos intents 
de redrel( d'aquella hisenda, car hi apareixien els principals problemes i els recursos reite
rats que es mantindrien en el segle XVII i bona part del XVIII. 

Per altra banda, el mateixJ. Vicens relacionava els inicis de represa economica cata
lana de finals del segle XV amb el "redrel(" municipal barceloní de 1493 i, especialment, el 
de 14983. La recuperació fou minsa, tal com afirma Vilar, i el redrel( de la hisenda de la ciu
tat que es posa en practica a partir de 1491 s'estroncava en el primer decenni del nou seglé. 

1. J. M. FONT i RIUS, "La administración financiera en los municipios catalanes me¿¡evales", a Historia de la 
!!acienda Española (épocas antigua i medieval), Madrid 1982, pags.1l-30. 

2. E CARRERAS CANDI, Geografía General de Catalunya. La Ciutat de Barcelona, Barcelona, 1916. J. CAR
RERA PUJAL, llistoria política y económica de Cataluña. Siglos XV! al XVl1!, Barcelona, 1946-1947. 

Per a1s precedents medievals, vegeu: J. BROUSSOLLE, "Les impositions municipales de Barcelone de 1328 a 
1462", a Estt.dios de Historia Moderna, Barcelona, 1955, pags. 3-164. Y. ROUSTIT, "La consolidation de la Dette Pu
blique a Barcelone au rnilieu de XIVe sikle", a Estudios de llistoria Moderna, Barcelona, 1954, pags. 13·156. l'h. 
\VOLFI~ "Finanees et vie urbaine: Barcelone et Toulouse au debut de XVe sieele" a Homenaje a j. Vicens Vives, Bar
celona, 1965, 1, pags. 691-704. 

Per a l'epoca Moderna, hom compta només amb I'estudi d'algun component: P. MOLAS i RlBALTA, "EIs arren
daments públics a la Barcelona del set.·eents", a Cuadernos de Historia Económica de Cataluña, VI, 1971, pags. 89-
111. 1. FERNANDEZ TERRICABRAS, "Una aproximació a l'estudi de la hisenda local: els impostos del vi a Bar
celona (1500-1525)" a Pedralbes. Revista d'Historia Moderna, 11, 1991, pags. 53-66. 

3. J. VICENS VIVES, Ferran 11 i la ciutat de Barcefo'la, 3 vols. Barcelona, 1936. Aquells eren, pero, redre~os 
sobretot de caracter político 

4. P. VI LAR, "El declive catalán de la baja Edad Media", a Crecimiento y desarrollo, Barcelona, 19/6 (3), pags. 
253·331. 
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Les diferents conjunturcs economiques influ'ien sobre la situació financera, tant pcr les 
fonts d'ingressos com per les possibles despeses extraordinaries; pero el fet que s'hagués de 
recórrer a noves mesures de redrer;: de forma sovintejada, tal com succcÍ en el segle XVI a 
partir de 1545, mostra fins a quin punt intervenien, també, al tres causes que impcdien l'au~ 
tentica recuperació d'aquella hisenda local. 

Els redrer;:os generals endegats pel Consell de Cent durant el segle XVI forcn els de 
1545,1553,1588-1590,1593 i 1598. A més a més, també es plantejaren redre¡yos particulars 
d'alg}lna imposició, com els del dret del vi de 1527 i 1574 i els del pes de la farina de 1547 i 
1579', o d'algunes institucions que intervenien en aquella hisenda, com l'aplicat: a la Taula 
de Canvi el 152r. La informació que es desprcn de cadascun deis projectes esmentats per~ 
met: d'aproximar-se als principals problemes, sovint endCmics, d'aquella hisenda, a les caue> 
ses repetitives que els provocaven i a la probable implicació de la classe dirigent en la con·· 
solidació de l'endeutament7• 

Insuficiencia dcls ingressos i deute creixent 

Quan, el 1491, s'iniciava el pla de redrer;: establert pcl conseller Jaume Destorrent, 
amb el suport de Ferran I1, l'objectiu fonamental consistia a eixugar el deute acumulat, . 
agreujat amb la guerra civil passada, a partir de la disminució de la despesa corrent, l'aug
ment del nombre d'imposits, del rebaix deIs interessos dcls censals i de la pressió sobre cls 
eclesihtics pcr tal de fer-los contribuir8. El pla va tenir els seus rcsultats quan al 1498 hi 
havia Ja superavit i fins a 1510 foren assolits l'equilibri de la hiscnda i la dcsaparició del 
deute . 

A partir del primer decenni del segle XVI es tornava, pero, a la creació de censals. 
Per altra banda, el recurs a I'endeutament havia esdevingut el mitja corrent per resoldre les 
despeses extraordinaries o les penúries i així ja des del segle XIV ~com afirma Y. Roustit~, 
fou una de les causes del desenvolupament de l'estructura administrativa, cada col' més 
complexa, del Consell10• En el redrer;: de 1545 ja es devien fins a set anys de pensions que 
afectaven els acreedors habituals, esglésies, monestirs o hospitals, pero també " ... pobrcs y 
miserables persones" que, per resoldre les seves necessitats, havien hagut de vendre pen
sions i preus de censals amb fortes pcrduesll. 

Els censals es carrcgaven sovint sobre alguna de les imposicions, hipotccanHlc una 
part o la totalitat del seu rendiment. D'aquesta manera, en el redrerr de 1553 es COl1statava 
el fracas de l'anterior, puix que havia augmentat el carrec de pensions sobre el dret: de la 
llenya i el de la fleca, i el valor dcls censals acumulats en el compte extraordinari passava dc 
500.000 lliures12• 

Tot i que la situació de la hisenda millora durant la segona meitat del seglc cn funció 
del creixernent economic, en el redrer;: de 1593 es recorria a la Taula de Canvi pcr tal que 

5. AIICH. Consell de Cent. DeEberacions II-, (abr;:152/, redre« drct (:c: vi). ídem, Diversorlull XV.1, fol. 46 
(1574). ídem, Ordinacions IV-16, fol. 165 (23-XI-1547, redre~ de la casa tld pes de la farina). ídem, Ordinac!ons IV· 
20, fol. 132 (14-VI-1579, ordinacions per "bon redre~" de la casa de: pes de:a farina). 

6. Al ICH. Consell de Cent. Ordinacions, IV-H, foj. 174, (29-X-1527, rc(b'~ de la Taula de canvi). 
7. Aquesta fóra una [endenda;a coneguda en altres indrcts, vcgcu D. BER~ABÉ GIL, 1-1,¡("Í¡",d'l y nwrcado m'· 

fumo en la Ori/mela foral Modertla, Alacam, 1989; R. FERRERO ~:Ic6, La b,uü",d,1 m¡micip,tl de Valer/cía d¡mlllte 
el ,ei"ado de Carlos V, Valencia, 1987. 

8. J VICENS VIVES, Fm'an 11 j la ciutat de Barcelona, Barcelona, 1936, volJI, pit¡¡s. 120~123. 
9. E CARRERAS CANDI, Geogmfia GerlCral di, C/It"lt",y". La dlltat de Barcelolll!, Ba~ce;o:~a, 1916. 'I:,mbé J 

VICE),[S VIVES, Ib¡dem, pi1gs.341~349. 
10. Y. ROUSTIT, Ib¡dem, ?a!~.12'¡. 
11. AlICB. Come]] de cent. Deliberacions 11-58, (14-IV-1545). 
12. AIICH. Conse!l de Cer.t. Diversor'.lm XV-l, fol. 5 (24.VII·1553). 
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fes un préstec a la Ciutat, per resoldre els endarreriments dels diferents comptes, tenint 
present que s'havia d'afegir als ja concedits el 1586 i el 1590 per fer algunes llulcions13

• La 
'l'aula actuava, doncs, al mateix temps de dipositaria de diverses imposicions i de creditora 
en moments de dificultats, fent-se més complexa la trama dins de la mateixa administració. 
Amb l'entrada a la nova centúria, el canvi de conjuntura accentua la crisi. 

Les previsions que hom podia fer deis ingressos resultaven poques vegades reals i, 
en aquest sentit, també contribulcn a l'endeutament. Els rossecs o impagats de les imposi-
cions s'cngruixicn davant de qualsevol adversitat, especialrnent amb les penúries i brots de 
pesta, i es feien presents sobretot en el dret del cabe¡¡:atge: 8.000 lliures de deute en el 155314. 

En el redre¡¡: de 1593 hom argumentava l'endarreriment que patien els comptes de la ciutat 
en les grans perdues, d'alguns anys, pertocant els formcnts i les farines i pe! que devia el 
Rei15

. L'administració de les subsistcncies era sovint deficitaria, pero hom considcrava dc 
més difícil solució, encara, els rossecs rcials; en aqucst cas, les 9.000 11. avan¡¡:ades amb im
postas a Sicília i que s'havien de cobrar des de 1547, o el que anomenaven "deutes vells i 
difícils d'exigir", quc el 1553 sumaven 22.000 1116. 

Els rossecs cn els drets feien disminuir els ingressos cn general i, alhora, provocavcn 
que algunes imposicions tinguessin rendiments insuficients per afrontar la carrega censal 
consignada. El dret de fleca estava carregat el 1553 amb 6.10911. i 10 s. anuals de pensions 
i només n'ingressava 1.00011., a part de les 3.000 que rebia de subvenció des del redre¡¡: de 
154517. La conseqücncia d'aquests desequilibris, si no es volia incórrer en un augment de 
l'endeutament, era el transvasament de cabals d'un altre dret, amb les distorsions corres 
ponents. 

Si una part del problema d'aquella hisenda era la lirnitació dels ingressos de les im
posicions que, per altra banda, es resistien a incrementar, car el mateix Consell considerava 
que anava en detriment de la població i podien fer baixar la recaptació de la resta, l'altra 
part era la despesa excessiva 18. Les despeses que més desequilibraven les finances munici
pals eren, sobretot, les extraordi1úries: fonamentalment els aven¡¡:os per l'adquísíció pe
riodica de blat i de bestiar per la carnisseria, i tot el que es refería a la defensa de la ciutat. 

El cost d'assegurar l'abastiment de la ciutat era un argument recurrent en tots els 
processos de redre<;:, pero si bé és cert que el cost de portar el blat de Sicília o de Sardenya 
i la carn de Fran<;:a, d' Aragó o de Menorca no era compensat amb els preus que es ve ni en 
aque11s productes, no és menys evident que eren aquelles administracions les que tenien 
una gestió més fraudulenta, tal com es recu11 a les diverses reformes proposades, " ... mala 
administració que ha portat que a la dita ciutat han provenguts grandíssims danys y irre
parables perdues ... ,,19. 

13. AHCB.lbidem, fo!. 119, (30-VIlI-1593) 
14. AHCB. Conscll dc Cent. Ordinacions IV-ll (29-VIl-1553). 
El cabe,atge era el dret que es pagava pcr cada cap de bestiar que entrava a la Ciutat o pcr lliura de carn tallada, 

que era la forma més habitual des de finals del seglc xv. 
15. Els deutes rejals es rcferien a1s imposits pagaL, per la Ciutat rer treure blat de Sicília que el mOnarca s'havia 

compro mes a tornar i que es cobrarien d'mla pan dels serveis de Con, des de 1547, com consla en el redre" de 1553. 
Cal recordar que, a més a més, la monarquia tenia altres rossecs amb el Consell, com e1s anomcnals censal del reí AI
fons "d Magnanim" de 1429 í el del rei Joan II de 1460 que, malgralla consignació de diferen!:., drets reials, tcnien 
grans endarreriments. El de Joan 11 fou lhút el 1599, pero el del rei Alfan; arriba al segle XVIII i amb tU1 rossec de 
83.683 I!.l'any 1612. 

Al lCB. Consell de Cent. Diversorum XV-1, fol. 120; XV-6, fol. 293; XV-7, fol. 1. 
16. AI·lCB. Consell de Cent. Diversorum XV-I (24-VIl-1553). 
17. Al-ICB. Ibidem. 
18. ABCB. Consell de Cent. Deliberacions, 11-58 (14-IV-1545). El ConselJ rebutja com a solució a l'endeutament 

la imposició d'un nou dret perque hauria de ser massa "gran" í I'excés de drets podría provocar despoblament. 
19. AHCB. Consell de Ccnt. Diversorum XV-1, [01. 29 (redre~ de l'administració deIs fonncnL' de 1553). 
Sobre les compres de blat i de cam, vegcu J. CARRERA PUJAL, ¡1isloria política y económica de Cataluña, vol. 

1, pa~s. 5C9-559. 
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Pel que fa a les despeses de defensa, foren constams durant tot el segle XVI. La prin> 
cipal preocupació fou l'anomenada "muralla de mar" i, en concret, el baluard de llevant, 
motiu pel qual s'imposava ja l'any 1502 un dret específic sobre la farina destinat a les obres 
i a la construcció d'una galera2o• El Consell de Cent es refereix reiteradament a les obres 
de fortificació com una de les causes de l'estat de les finances del municipi en els redre~()s 
de 1545, 1553 i 1593, explicitant en el darrer les despeses de guerra. La inestabilitat a la Me~ 
diterrania, amb les accions deIs turcs i la pirateria en general durant aquella centúria, la 
poca seguretat del port barceloní i la necessitat de construir un moll, iniciat eI1554 pero !lO 

empcs dcfinitivament fins al 1590, generaveIl cfectivament una carrega important sobre la 
despesa ordinaria21 • 

1, encara, una altra causa de l'excés de despesa era el cost dels salaris dels oficials de 
I'administració municipal. Tot i que es considerava ordinari i inevitable, quan es podia s'in» 
tentava rebaixar. El conscll no esmentava el nombre d'oficials com a factor que comportés 
dificultats, segurament perquc deurien semblar necessaris, pero el volum deIs salaris era, 
després de les pensions deIs censals, una de les partides més importants i alhora fixa. L'a(l
ministració de les imposilcions era la que provocava una major inflació de persones dedi~ 
cades, ja que cada dret tenia la propia organització. Serveixi d'exemple eI dret de la Ciutat, 
o "Dret Nou", que tenia: 1 receptor, 4 credencers, 2 albaraners, 2 guardes, 1 bastaix, 1 ofi~ 
cial deI manifest i arxiver de penyores; suposaven, entre tots, més de 1200 11. a l'any22. 

El frau i la mala gcstió 

Qualsevol deIs redrerros esmentats proposava mitjans per assolir l'equilibri entre cls 
ingressos i les despeses i, així, acabar amb el deute. Si es rebaixaven els interessos dels cen>, 
sals, si s'augmentaven les taxes d'alguns drets o se n'imposaven de nous, si la c()1ljuntura 
no era especialment adversa, si es limitaven les despeses extraordinaries, per que fracassava 
el redre¡,: i calia fer~ne un de nou? 

La resposta és amplia i la poca claredat documental fa que alguns aspectes encara 
s'escapin. Tot i així, les propostes per evitar el frau, controlar la corrupció i fer una gestió 
més efica~, que eIs mateixos projectes incloi'en, feien pales un dels mals de fons i podien ser 
la clau de I'exit o del fracas de la resta de mesures de l'eslllcntat "redre¡,:". 

Evitar el pagament. deis drets era una acció socialment generalitzada i qualscvol 
mena de control era poc; d'aquí, l'obligació de l'entrada deIs diferents productes per uns 
portals de la ciutat determintats. Alhora, del domini que Barcelona tenia sobre un marc 
més ampli se'n deduí el privilegi de fer extensives algunes imposicions, la del vi i la de la 
carn, al "terme i territori" de la ciutat23

. No cal dir que hi haya diversos privilcgis de fran~ 
quesa i existia diferencia en les taxes entre els ciutadans i els forans (eren forastcrs tots 
aquells que no tenien residencia continuada amb la família dins la ciutat). Foren especial~ 
ment conflictives les relacions amb els eclesiatics, ~ue pretenien la total exempció, de fet des 
del mateix origen de les imposicions municipals2 . 1,' enfrontament es va mantenir fins ell~ 

20, AHCB, Consell de Cent. Deliberacions n-o 
21. Sobre el port i el moll barccloní, J. CARRERA PUJAl, Ibi,Üm, vo!.]], pi\gs. 333-361. 
22. Al ICH. Consell de Cent. Diverso11ln1 XV-1, (redre~ de 1598). El "Dret de Ciutat" era ei <lU(~ c..:umulava des 

de 1588 els drets aneies de pes de; rei, merce:;a, graixa, cuiram i a:tres robes i me:caúeries que entrave:, a la <:iu,,,t, al 
tenne o al territorio 

23. El tenue i territo!i ahastLYa l' espai delimit.~: entre Mon,r;at i Castelldcfe1s, d'una banda, i de ~omcada; Va]]~ 
v:drera a Mo:ins de Rei, écc I'alu·a, amb "r. are de 121legües dir.s del':lar. 

24. J. BROUSSOlLE, "Les ill1!,osi,ions mu,-icipales de Barcelo:lc de 1328 i\ 1462", pago 14-1 s. 
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trat el segle XVIII, tot i algunes concordies -com la de 1604 per deu anys-s amb interven
cions reials distintes: Ferran II a favor deis consellers i Felip III en contra2 

. 

La posició deis eclesiastics, en concret amb el dret de la caro i del vi, es contemplava 
en el red rey de 1491, en el qual se'ls obligava a contribuir, i en el de 1553, a part de moltes 
altres ordinacions particulars. La preocupació de! consell en e! redrev de mitjan segle era 
justament d'evitar I'abús que feien de la franquesa, astes que se'ls permetia entrar vi i caro 
per al propi ús i introdulen més producte del necessari, o deixaven el seu nom a laics o per
metien que els ciutadans compressin caro a la seva caroisseria, cosa que es prohibí igual que 
l'adquisició de pa o farina. Per perseguir aquells fraus, es posava un oficial credencer del vi 
només per als eclesiastics, el qual enregistraria les seves entrades i en donaria compte men
sualment als consellers, treient la franquesa a qui cometés un excés26. No hi ha constancia 
del resultat d'aquestes mesures, pero és evident que es tractava d'una via de frau potencial, 
justament amb algun deis drets més productius. 

Sobre l'entrada i el comer~ del vi foren imposades diverses taxes i eren augmentades 
en molts moments les ja existents; I'any 1553 foren doblades. EIs diferents valors en funció 
de la qualitat, la procedencia, la destinació (venda a la menuda o a l'engros) i la residencia 
de l'introductor propiciaven fraus, de tot ordre, per tal de no pagar o de fer-ho amb la taxa 
més baixa. Es tractava de fer constar que era de la collita encara que no ho fos, que era de 
consum propi o que era per vendre a I'engros, i, en el cas que vingués per mar, evitar-n e el 
control de la quantitat i vendre'l a la platja. En el redrev de 1553 s'establia els portals pels 
quals havien d'entrar el vi de mar, el de terra i la verema; que fos denunciat sempre abans 
d'entrar; que no es poguessin obrir taveroes ni vendre vi a l'espai de mitja ll~ua al voltant 
de la ciutat; i una serie d'obligacions deis portalers, receptors i credencers2 

. L'any 1554, 
un memorial de fraus de l'esmentat dret enregistrava 26 condemnats28

• 

EIs fraus, en aquell imposit, es mantingueren i fou necessari un altre redrec;: particular 
I'any 1574. L'objectiu, en el cas del dret del vi, no era facil: hom pretenia al mateix temps 
assegurar e! cobrament del dret, evitar el frau en e! tipus de taxa i garantir els privilegis dels 
ciutadans. Les noves ordinacions cercaven un millor control sobre el vi de collita i de con
sum dels ciutadans, fins arribar a diferenciar el de les terres propies i el de les llogades o 
arrendades que si es venia havia de pagar la taxa forta. També es controlava més estricta
ment el vi de mar, ja que era el que tenia e! dret més e!eva¿9. Les intencions deis consellers 
eren ciares, pero no s'amaga la dificultat del compliment, com d'entrada exposaven " ... pe
raque ans de ordenar y as sentar cosa al¡s,una sen fes aquella madura discutio qualla calitat 
e importantia del dit dret ho requereix'" 0. 

L'existencia d'un nombre elevat d'imposicions era, per si mateixa, una de les causes 
per la qual es generalitzava e! frau. El redrec;: de 1588 s'argumentava, justament, per les 
ocultacions que cometien els qui entraven o treien robes i mercaderies que estaven sotme
ses al pes del rei, la merceria, la graixa, el cuiram i altres drets31

. Per evitar la dispersió es 
proposa concentrar tots aquells drets en un de sol, anomenat "Dret de ciutat", amb una 
administració unificada i l'obligació de pas d'aquelles mercadcries només per tres portals 
(Nou, Sant Antoni i de la Mar). L'aplicació del nou redre~ fou poc reeixida i, pcr combatre 
cls fraus continuats, es planteja una "reformació" I'any 1590 i una nova ordinació el 1591, 
en la qual foren precisades més clarament les diferents taxes32

. 

25. AHCB. Consell de Cene. Diversorum XV-VII (16-I1I-1604). 
26. AHCB. Consell de Cene. Diversorum XV-!. 
27. AI-ICB. Consell de Cent. Ordinacions IV-17 (4-VIII-1553). 
28. ArrCB. Consellers. Imposicions C VI-3D. 
29. ABCB. Consell de Cent. Diversorum XV-! (1574). 
30. Ídem, fol.47 
31. ABCB. Consell de Cent. Ordinacions IV-21 (1588). 
32. ABCB. Consell de Cent. Ordinacions lV-22 (1590-1591). 
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Aquella hisenda tenia, doncs, un deis seus reptes en el frau fiscal, pero no ho era !l1e
nys el de la corrupció deis propis oficials i, especialment, e1s de I'administració del blat i la 
farina. Quan es tractava, com en el cas esmentat, de serveis en els quals la ciutat sovim hi 
havia d'invertir diners, la corrupció no només afectava el dret corresponent, SillÓ també la 
recuperació deis capitals esmen;ats, sense oblidar els cfectes sobre els particulars, per les al
teracions de volul11s i de Rreus. Així, eren endCmics els fraus i abusos que cO!l1etien el1ll0~ 
liners, flequers i traginel's33. 

Després del redrey de 1545, se'n planteja un de particular de la "casa del pes de la fa~ 
rina", el 1547, en el qual s'explicitava que, pels forts abusos que [cien e1s moliners, se'ls pro~ 
hibia comprar blat per propi ús i que ni ells ni e1s seu s majordorns no 11og11essin entrar a la 
casa del pes de la farinaJ4. Per tal de donar seguretat als qui portaven a moldre el blat, e1s 
romaners o pesadors escriurien el pes deis sacs de farina i els fallers comprovariCl1Ia elife., 
r(~ncia amb I'albara del mercader que venia el blat i hi afegirien el que calgués, infonnariell 
periodicament el racional i del1unciarien els moliners. 

El tema fou tractat, altre cop, en el redre~ de 1553, en el qual també s'impedia que c1s 
receptors, e1s credencers i els portalers del dret del vi poguessin tenir taverna i se'ls obligan 
a canviar de porta cada quatre mesos. S'afirmava que el frau que hi havia al "pastrim" (I'ad~ 
ministració del pa) era a causa deis forners, que eren "barrines pastams" per la quantitat de 
farina que feien desaparcixer; per aquest motiu seria comprovat el pa fet i, si es detectava 
corrupció, serien expulsats. També es sospitava deis oficials del pes de la tarina que acce
dien als quaderns deIs moliners per tal de poder amagar I'apropiació de producte, practica 
que aleshores es prohibí}s. 

Malgrat tot, el frau sobre els productes basics de subsistencia continuava, tal com re~ 
flecteixenles ordinacions "per bon redre~ de la casa del pes de la farina" de 1579, establer~ 
tes per tal d'evitar "molts fraus y llevar rnolts abusos que cada dia fan ... ,,3(,. En aquest cas, 
el centre d'atenció eren cls traginers () rnajordofl1s i la seva connivencia amb els llloliners, 
a part que algulls t.raginers eren arrendataris de molins o feien companyia amb llloliners. 
El frau el feien descarregant sacs de blat sense pesar o tornant la farina als amos sense ha 
ver~ne registrat el pes. Les mesures que [oren preses eren, sobretot, de major cura en el re
gistre deis pesos del gra i de la farina, amb accés restringit a la casa del pes, i d'in{ormació 
mensual a la vuitena de forments. 

La corrupció es manifestava, amb més o menys intensitat, a tots els ambits d'aquclla 
organitzaci6 fiscal; el 1598 es decidia que, el dret de ciutar, el rebessin els mateixos porta
lcrs, pels fraus que cometien els receptors deis drets antics. Tot plegat qüestiona l' dectivi~ 
tat de la gestió del propi Consell, ja que el clavari i els consellers exercien, si més no segons 
les ordinaciolls, la lnspecció sobre c1s oficials37. 

L'estructura complexa de la comptabilitat contribula a dificultar-ne el control, al, 
hora que sovint era poe operativa. El redrer,; de 1491 establia que no podien ésser passades 
partides d'un compte a un altre i aixo portava a la incongruencia que, merltre un tcnia un 
dCficit important, un altre tenia supera.vit i, així, podien resultar-ne mesures contradic' 
tc'nies. En el redrer,: de 1545 fou demanada I'absolució d'aquella ordinació i es reorganiza 
rel1 els components deis tres comptes -ordinari, extraordinari i de la fleck-, mentre que fou 
simplificat el d'algun dret38. Pcr equilibrar les diferencies entre comptes es realitza el tras~ 

33. AlIeB. Conscll de Cen!. Ordinacions IV-U (13,1-1532). 
34. AlIeB. Consell de CC11I. Ordinacions IV-16 (23-XI-1547). 
35. AlIeB. Comell :le Cen:. Divecsorum XV,l (1553). 
36. Al ¡CB. CO;1sell de Cen:. Ordinacio,", IV-20 (14-VI·.1579). 
31. AlleB. C()ns,~;; de Ce;H. Ordinacions IV-23 (1598). 
38. AlleB. Consell dc Cenl. Deliberacions II58 (14-IV1545). Fins ,,1,~siJ()res hi havia diversos wm;,¡rs de drets 

cxtrcs de vi i vercJ::.'..\: vi i V('H~tna spars, florÍ i ll'.!g florí, per fogatges! mura!~a, per .:jut al dret de ncca, par"t lid n)!l1p~e 
ordinario Hom de'~ld{ d'anifical<os en un sol comptc i dins de rextr<1or(~::1.1rj. 
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pas de quantitats entre ells, concretament de l'extraordinari i d'algun dret de l'ordinari al 
de la fleca, pe!s deutes que aquest tenia. 

El fracas d'ílquell redre\;, reconegut pel consell e! 1553, va portar a suspendre defini
tivament les ordinacions de 1491 per fer altres traspassos d'ingressos i despeses de! compte 
ordinari a I'extraordinari, mentre que era augmentat e! dret de vi i verema, per pagar pen
sions i fer llulcions de censals que estaven carregats sobre e! dret de fleca que decidien 
treure. ParaHe!ament, fou creat un nou compte, dit de "llulcions", que es forniria del re·· 
baix de les pensions, i una administració particular deis forments amb la propia comptabi-
litat39. 

Malgrat que la ciutat va veure refivar e! comer\; a les últimes dCcades del segle, la 
pesta i la penúria de 1589-1592 contribulen a que l'endarreriment general de tots e!s comfc
tes tornés a ser present en el red re\; de 1593 i calgués proposar una nova reorganització 0. 

La comptabilitat de cada imposició, les administracions paral·leles, e!s comptes generals, 
les transferencies entre uns i altres, la consignació de censals als diferents drets, la vincula
ció amb la Taula de Canvi, e!s deutes de la ciutat i e!s deutes a la ciutat, tot plegat creava un 
ordit difícilment controlable i predisposat a la corrupció. 

Connivencia de la classe dirigent 

La proposta d'arrendar e!s drets municipals en e! redre\; de 1491 ja pretenia, entre al
tres coses, evitar I'especulació deis consellers quan e!s recaptaven directament41 . Durant e! 
segle XVI foren e! clavari i e! racional, maxims responsables de les finances municipals, e!s 
qui eren titllats reiteradament de negligencia en les seves {uncions i tampoc se n'escapaven 
els membres de les comissions que e! consell creava per fer el seguiment d'algunes admi
nistracions i reformes. Les ordinacions deis processos de Visita, que el 1578 havien ampliat 
els qui n'eren objecte, són ben explícites, a part deis consellers i el clavari: "Los demes ofi
cials de la present Ciutat per negligencia y descuyt deis clavaris de baix la jurisdicció deis 
quals estan subordinats cometien algunes culpes de les quals restaven impunits y que les 
persones elegides per a vuytenes, quatretes y altre nombre així per interessos com per altres 
respectes feyen coses indegudes y en notable prej udici de! bon govern de la dita ciutat ... "42. 

La mala gestió del clavari i del racional es posava de manifest en e! poc rigor a les 
anotacions, eren pagades algunes pensions de censal i salaris per duplicat, no es coneixien 
els balan\;os, no es tancaven els comptes i, per tant, no n'era possible la comprovació. 
Aquelles irregularitats s'intentaren de resoldre amb e! redre\; del racional de 1545, en e! 
qual s'obligava a tenir al dia els diferents llibres i es pressionava e! clavari a exigir els deutes, 
a risc de no cobrar e! darrer semestre del seu sou4 . També en aquest sentit va fracassar e! 
redre\;, ja que en el de 1553 es feia constar I'incompliment del racional q:le es j ustificava per 
I'excés de feina. Perque en endavant es pogués assegurar la comprovació deis comptes i e! 
seguiment de la Taula, era creat el carrec d'Ajudant del Racional44

• 

39. AHCB. Consell de Cent. Diversorum XV-l (24-VII-1553). 
40. AHCB. Consell de Cent. Diversorum XV-l (30-VIII-1593). Els tres comptes eren: el de forments; l'ordinari, 

en el qual s'ingressava el dret de vi i verema i es pagaven els sous de consellers i oficials, l'albara de correu (des pesa 
menuda) i altres despeses ordinarics; i l'extraordinari, que ingressava e!s drets de pes de farina, cabe~atge, peix, carbó, 
llenya, ordi i civada, baronia de Flix, barca de Sant Boi, baronia de Monteada, baroniade Montbui, pensions del censal 
de! rei Alfons i altres,i es pagaven les despeses extres (construcció del moll, pesta, guerra, obres públiques, ambaixades 
i al tres). 

41. J. VICENS VIVES, lbidem, vol. 11, pags. 116-117. 
42. AHCB. Consell de Cent. Ordinacions IV-22 (22-JI-1595). 
43. Al ICB. Consell de Cenl. Ordinacions IV-16 (11-X-1545)_ 
44. AHCB. Consell de Cent. Diversorum XV-l (1553). 
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La Taula de Canvi, institució mancada encara d'un estudi sistematic i aprofundit, 
malgrat ser fonarnental per al Consell de Cent, "Considerant quant gran e principal joyell 
es la taula comuna e depositaria del cambi per la dita cilltat assegurada, la qual per lo grall 
credit y altres perfections de aquella, no solamcnt en la present Ciutat e Principat de (:ata 
lunya, mes encara en los regnes, terres y provineies estranys e longins es referida, reputada 
e llomenada .. .", va haver de sotmetre's a dos redreyos, car s'hi constatava la mateixa descu· 
ran¡;a: no s'havien tancat els comptes de 1535 a 155045 . La negligcncia dcls que ocupaven 
aquells carn~cs incloi'a també la de cedir la regcncia a un tinent, una prova més de la poca 
transparcncia dcls auditors de la hisenda municipal. 

Malgrat la possiblitat de reeórrer als processos de visita, deis quals encara no hi ha 
cap estudi sisternatic, no sembla que aquell procedirnent evités tot el seguit de desviaciolls 
eSll1entades ni per part de carrees tan importants com els clavaris o els racionals. I.a poca 
operativitat rnanifesta d'uns i al tres pot posar en evidencia la manca de voluntat real deis 
consellers per afrontar la crisi, practicament constant de la hisenda. 

N omés una certa connivcncia de la classe dirigent i la inercia d'una estructura perfi 
lada ja en el segle xv poden explicar la impossibilitat de sanejament d'unes finances que ni 
amb conjuntures alcistes es desfeien del pes feixuc d'un endeutament consolidat. La insu 
ficient rendibilitat de les imposieions i els rossecs permanents en admillistracioI1s comles 
de la carn o la brina es contraposen a la creació, en aquella centúria, d'autentiques compa 
nyies per assolirne l' explotació. 

1'ot i I'existcncia de les trames de corrupció esmentades, I'analisi més quantitativa de 
I'evolució de la hisenda barcclonina durant el segle XVI permetria observar tall1bé cenes 
millo res, que es correspondrien als períodes de dinamització economica de la ciuta!, espe 
cialmcru a la segona meitat del segle; l'any 1567, pel "bon estat del compte ordinari" i alllb 
l'expectativa del cobrament d'un deute reial foren apujats els sous de tots cls oficials4(,. 

Pero la fragilitat apareixia aviat, quan es feien presents contratemps, com les penúries o ds 
brots epidemics. 

L'afirmació de J. Vicens de la "pcssima administració de la ciutat de Barcelona" 
abans del redrer,: de 1491, per I'enquistament de I'oligarquia i el nivell de fral!¡ i pcl fracas 
de la recupcració economica fins aleshores, podria repetir-se un segle després4/. Per¡) meIl 
tre Vicens emfasitzava l'cxit del redrer,: posterior, l'analisi del segle XVI confirma més avia! 
la prudencia de P. Vilar quan escriu, pensant sobretot amb Barcelona, «els límits del redre 
~:ament: ca taJa del segle XVI"4H. l,'estudi dcls diversos projectes elaborats pel COllscll de 
Cent permeten concloure que una i altra circumstancia feien del "redrey" d'aquellcs finall 
ces un miratgc. 

45. AlleB. COllsdl de Cent. Ordillaeio"., IV,H (1527). Eb rcdlT<;os foren els deIs ''''y5 1527; 1553. 
Sobre la T:",,!., de Canvi, A. PAYSO).! USIIER, "Dcposit Ba:1kill[; ia Bareelo:1;) 1300-1700", aJo:mld (jI fnmll' 

núc and R:tsin('~s llúto'ry, IV, 1931, Tradu:'~ a CuadenlOs de llistnria l:'curtórnica de Ctltldui2fl, Bar;:.(':o.n.1~ 19l0) p:\gs. 
15/·,181. 

·16. Al lello Consdl de Cen:. Deliberaciol1s 11-76 (3. X~l56I). 
47. J. VICENS VIVES, Ibidem, pag. 97. 
48. P. VILAR, Clllll¡",lY" dins I'Espanyll ",,,dema, Barcelona, 1964, yo:. n, pago 267. 
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