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Crec que és una satisfacció compartida haver arribat a la cloenda del I11 Congrés 
d'Histbria moderna de Catalunya, i ens n'hem de felicitar, tant per l'kpoca que ha estat ob- 
jecte d'estudi, els segles XVI i XVII, com pel fet d'orientar la recerca pel camí de les insti- 
tucions. 

Els dos primers segles de 1'Edat Moderna de Catalunya ja no són al 1993, tan foscos 
cQm els va trobar l'historiador Joaquim Nadal, quan en va fer una síntesi, el 1979'. Les 
obres generals de Garcia Cárcel i de Núria sales2, cadascuna amb el seu estil i les seves ca- 
racterístiques, han ofert nova informació i nous punts de reflexió. El segle XVII és, certa- 
ment, més conegut que el Cinc-cents. Per conkixer millor el segle XVI catali, seria desitja- 
ble incrementar, per les dues bandes, les relacions científiques i l'intercanvi d'informació 
amb els historiadors medievalistes i amb els Congressos d'Histbria de la Corona &Aragó. 

Les institucions que han estat estudiades en aquest congrés no s6n les institucions 
blasmades per Vicens Vives com fredes i estitrils, sinó les que ell mateix posava com a pro- 
grama en la seva ponkncia bstuma del Congrés Internacional de Cicncies Histbriques P d'Estocolm, l'estiu de 1960 : institucions encarnades en la societat. Atks que, jo, sempre 
m'he dedicat a l'estudi social d'institucions (gremis, consolats i juntes de comerG, esta- 
ments de mercaders, ajuntaments, Audikncies, etc.), m'ha d'alegrar que la investigació so- 
bre les institucions de tota mena (polítiques, de diferent nivell, econbmi~ques, socials, reli- 
gioses, culturals) tingui, entre nosaltres, l'arrelament i la qualitat que manifesten les 
comunicacions presentades a aquest Congrés. 

Bona part dels treballs exposats pertanyen a la Histbria dels Paisos Catalans, altres 
que el Principat. Es el fruit d'una iniciativa del doctor Ernest Belenguer Cebrii, qui, com 
valencia que ha estat professor en quatre universitats dels nostres Paisos (Valkncia, Autb- 
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noma de Barceloníi, Illes Balears, i Universitat de Barcelona), coneix, per experiincia do- 
cent i investigadora, l'evolució histbrica i també la realitat present dels nostres territoris. 

Tanmateix, per raons de temps, i sobretot de coneixement, aquestes meves reflexions 
finals es cenyiran a. la Histbria institucional, i en part social, no de tots els paisos de parla 
catalana, sinó del Principat de Catalunya, des del regnat de Ferran I1 fins el de Felip V. 

El Principat de Catalunya dins la M[onarqu;ia dels ~ u s t r i e s  

El professor Elliott, en la seva conferkncia inaugural, ens va recordar que els catalans 
ja coneixien la realaat d'mna monarquia composta, per la seva pertinen~a a la corona d'A- 
ragó. Aquest conjunt de regnes, caracteritzat per un pluralisme polític, ha estat més exac- 
tament anomenat, pel professor Lalinde, regnes i terres del rei d ' ~ r a ~ ó ~ .  

Catalunya no era un regne, sinó un Principat, el títol de sobirania del qual ( c ~ m  ha 
estat recordat amb motiu de la mort de don Joan de Borbó) era el de comte de Barcelona; 
perb, al comte, hom se li adre~ava amb el tractament de senyor rei. Ja Ferran Sodevila la- 
mentava que, per 1;i jerarquia comtat del títol, el territori catali se situava, dins la tirallonga 
d'enumeració dels diferents dominis del sobiri, per darrera de territoris perduts o bé on 
mai s'havia exercit una sobirania efectiva, com el ducat d'Atenes o el regne de Jerusalem. I, 
encara, Víctor Ferro recorda que el comtal: de Barcelona ocupava el trenta-cinquk lloc dins 
la titulació de Felip 11, per darrera del comtat del Tirol, un territori que pertanyia a la 
branca vienesa dels Austr1es5. Per la seva banda, Ramon d'Abadal considerava que la fal- 
lida &aconseguir 1;r titulació reial en 1'Edat Mitjana havia estat un factor cabdal en el procés 
de decadkncia políltica de catalunya6. 

La posició de Catalunya dins la monarquia dels ~ustr ies ,  i més precisament la rela- 
ció de la Corona tl'Aragó amb la Corona de Castella, es veia condicionada pel diferent 
principi d'organiti!ació territorial que en el desenvolupament histbric havien seguit les 
dues corones. N o  6s un desencert el concepte de confederaci$ catalano-aragonesa, utilitzat 
pels historiadors del segle passat i de principis del present. Es un concepte vilid com pri- 
mera aproximació; ens serveix per recordar un fet bisic de la Corona dYAragó. Els regnes 
que la integraven tenien, cadascun, un sistema institucional propi. Tanmateix, el grau d'au- 
tonolnia &uns envers els altres era diferent. Cap dels regnes insulars, per exemple, havia 
enviat compromissaris a Casp. Autors de l'ttpoca (i el mateix Olivares, en el seu gran me- 
morial) s'oblidavem del regne de Mallorca quan donaven una visió global de la Corona 
&Aragó, error que repeteixen historiadors del segle XX. Perb, malgrat les diferkncies i les 
desigualtats en el grau d'autogovern, és evident la riquesa d'institucions prbpies de cadas- 
cun dels regnes de la Corona d'Aragó. 

Si només ens refiéssim de la titulació dels reis, la Corona de Castella hauria de ser 
també una diguem-ne confederació, formada pels regnes de Castella, de Lleó, de Toledo, 
de Salícia, de Múrcia, dels quatre regnes d'Andalusia, etc. Perb, ja des del segle XIII, 
aquella Corona s'havia construi't sobre principis unitaris i els regnes havien conservat una 
personalitat institu~cional molt esvaida. El sentit unitari de la Corona de Castella quedava 
palks en l'existknci,a d'unes Corts úniques, a diferttncia de les Corts i parlaments particulars 
de cadascun dels regnes de la Corona &Aragó. La terminologia oficial i oficiosa castellana 
vacilelava en parlar del "reino" o dels "reinos" de la corona de Castella, de la mateixa ma- 
nera que hi havia el dubte en parlar dYEspanya o de les Espanyes. En els dos casos es trac- 
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tava de la perduració de la consciirncia d'una realitat plural, d'una diversitat originiria que 
estava sent substituida per un concepte unitari. 

Els regnes de la Corona &Aragó 

Les institucions dels regnes de la Corona d'Aragó i els problemes que plantejaven 
eren similars, perb no idirntics. Durant molt temps, la historiografia catalana ha tendit a 
projectar el model institucional barceloní sobre Catalunya, i el model catali sobre els altres 
paiisos de la Corona d'Aragó. Perb hi havia diferirncies institucionals i diferents relacions 
(comen~ant per les geogrifiques) amb Castella i amb la monarquia. Les diferencies podien 
venir de lluny, d'abans de 1343, amb i'existirncia del regne de Mallorques, que comprenia 
els Comtats de Rosselló i Cerdanya. Fins la Pau dels Pirineus, almenys, el nom dels Com- 
tats figurava al costat del títol de Principat, en la denominació oficial del país7. Les posi- 
cions dels autors, sobre la relació entre el Principat i els Comtats, podien ser diferents. Pel 
rossellonirs Andreu Bosch, eren dues províncies; pel manresi Lluís de Peguera, "Catalu- 
nya, ajustada amb 10s Comtats ... és tinguda i reputada per una sola província"8. 

L'organització institucional també recordava els dos moments de formació territo- 
rial del regne de Valirncia, amb Jaume I i Jaume 11, respectivament. En la seva comunicació, 
Emília Salvador ha comentat la divisió del regne de Valirncia en dues zones, de desigual ex- 
tensió, pel que feia a la jurisdiccció de la Governació general i del Reial Patrimoni. També 
els Comtats tenien un Portant-veus de general governador diferent del del Principat, i una 
administració separada del Reial Patrimoni, amb la particularitat que al front del Reial Pa- 
trimoni no figurava un Batlle General, com al Principat o a Valirncia, sinó un Procurador 
Reial, com en el regne insular de   all orca^. Encara la divisió territorial dels cirrecs de l'ad- 
ministració reial, en matkria d'hisenda, s'havia produ'it tot just en el segle XV en el cas del 
Mestre Racional i del Batlle general, perb no s'havia arribat a consumar en el Tresorer Ge- 
neral, cirrec unipersonal que formava part del Consell d'Aragó, mentre que al Principat i 
també a Valirncia les seves funcions eren exercides per un regent o un lloctinent de la tre- 
soreria. 

Les institucions de Catalunya 

Fins a la celebració d'aquest congrés, hom podia ser optimista o pessimista, segons la 
perspectiva de cadascú, sobre la suficiirncia dels estudis dedicats a les grans institucions cata- 
lanes de l'irpoca dels Austries. Ara, disposem de I'obra de Víctor Ferro, un veritable monu- 
ment d'erudició i de coherirncia, pel seu caricter complet. Pel que pertoca les monografies 
sobre institucions concretes, ja fa 30 anys que la institució virre nal i la, governació foren 
l'objecte de sblides i extenses monografies pel professor Lalinde'. Per& per altres institu- 
cions, fins fa poc, la nostra font era Andreu Bosch, un autor del segle XVII utilitzat per Regli 
i, en menor grau, per John ~lliott". La figura del Mestre Racional ha estat objecte d'investi- 
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gaciB recent a Valk~ncia i Catalunya, sobre tot pels segles de 1'Edat ~ i t j ana l* .  Per la 13atllia 
General catalana nat disposem &una obra anterior, com la de Ximénez de Aragués per Arag6 
al segle XVII, o la de Vicent Branchart per 'Valkncia al XVIII'~. Sobre oficials reials, ens mo- 
vem encara amb llistes publicades a finals del segle W I I I ,  per Antoni de Capmany, o Ics ela- 
borades per Elliott pels 20 anys anteriors a la Revolta de 164014. El diccionari de biografies 
rosselloneses, per l'abbé Capeille, de 1914, ens informava sobre els titulars de la Governaci6 
General i del Procurador reial dels Comtats. Recentment, hom ha aprofundit en l'estudi dels 
funcionaris &origen convers de Ferran 11, com foren els Santingel i els ~anxis". 

Els esmentats Víctor Ferro i Núria Sales han remarcat la manca d'estudis sobre la 
Diputació del General. La tesi, acabada d,e publicar, de Joan Lluís Palos constitueix una 
nova visi6 del personal polític que participava a les 6orts16. 

La convenikncia &estudis sobre la Generalitat augmenta si considerem Catalunya 
com un model de monarquia paccionada o limitada, almenys en teoria, de parlamentarisme 
estamental. Contra una línia historiogrifica que posava com a model de I~volució política 
la monarquia absoluta francesa sense parlaments, la major part de les entitats polítiques eu- 
ropees eren monarquies limitades pels poclers estamentals, el fam6s "estat estamental" ger- 
m i n i ~ ,  que els historiadors italians tradueijren com "stato per ceti". Un sistema de poder 
dualístic entre els prínceps i els estaments. El palau de la Generalitat no era, a l'kpoca, la seu 
del govern catali, sinó una Landhaus, com les existents a moltes terres de 1'Europa central. 
El 1765, un viatger austríac denominava el palau de la Generalitat "la casa dels Estats". 

Recordem 1;i imatge que perfilava Andreu Bosch del sistema polític catali: un cos 
que tenia per cap cl príncep i per bra os els estaments, dels quals emanava "la particular 
reptíblica de la i l i  putacili o general"". Aixh feia que el sistema polític canli  pogu6s ser 
qualificat com de  aturale lesa mixta, monirquica i democritica (segons el concepte de de- 
mocricia de l'kpoca); pensem en la consideració de Pol6nia com una república nobiliari% o 
una democricia coronada. 

El mateix professor Elliott ens va parlar de l'article, publicat en l'homenatge a Jaume 
Vicens vives", desenvolupant la idea que un sistema polític no sols esta format per Ics ins- 
titucions, sin6 tambi. pels grups socials. Elliott parlava, en el seu article, &una aristocricia 
provincial. En línies generals, és certa l'afirmaci6 que els principals títols de l\ristocricia 
catalana patiren, a partir del segle XVI, un procés d'extinci6 i/o castellanitzaci6. Per6 el 
procés va ser gradnal, i diferent en cada cas. Els dorninis dels Cabrera passaren bcn aviat a 
la gran nissaga cacellana dels Enríquez, durant la primeria del segle XVI, pera aquests els 
cediren als Montcada, a la segona meitat de la mateixa centúria. El matrimoni d"Estcfania 
de Requesens amb don Juan de Zúñiga reservava per a un dels fills el cognom matern, i els 
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Zúñiga Requesens conservaren un cert grau de vinculació i de clienteles en el Principat, que 
després varen passar als seus successors els marquesos de 10s Vélez (un dels quals havia 
nascut a Barcelona i un altre va ser enviat a conquerir-la el 1640). Els Montcada, de primer 
comtes i després marquesos d'Aitona, -Montcada-Aitona-, representen un cas d'ascensió 
social precisament durant els segle XVI i XVII, si bé l'abandó de la llengua i la residkncia 
fora del Principat foren habituals, ja en el regnat de Felip 11. Perd, encara el 1713, es pen- 
sava que el marquits d'hitona (que era tinent general i havia estat a Barcelona entre els ven- 
$uts de 1705) podia ser una bona tria per manar l'exltrcit d'ocupació de Catalunya, com 
don Pedro Fajardo, senyor de Martorell, el 1641. L'extinció dels marquesos d'Aitona i el 
pas de la seva heritncia a una nissaga plenament castellana, no es va produir, doncs fins el 
primer terF del segle XVIII, dos-cents anys després dels Cabrera i dels ~e~uesens" .  

La histbria dels Cardona és plena d'ensenyaments sobre el procés d'integració de l'a- 
ristocricia catalana amb la castellana. Hauríem de considerar, primer, les diferents bran- 
ques del llinatge que jugaren papers institucionals al Principat, i a d'altres regnes de la co- 
rona: Portant Veus del General Governador, virreis a Nipols, Sicdia i Sardenya, almiralls 
d'Aragó els marquesos de Guadalest al País Valencii, etc. 

Perb, limitant-nos a la branca ducal, trobem els fets següents fets. D'inici, la mort del 
duc Ferran de Cardona, el 1542, i l'enlla~ de la seva filla amb el casal &Aragó. Podríem afe- 
gir ací una reflexi6 sobre el paper polític de les dues branques descendents dels Trastimares 
aragonesos, la dels comtes d'Bmphries i ducs de Sogorb, i la dels comtes de Ribagor~a. Ben 
aviat, una segona crisi de successió va fer passar els dominis units dels Aragó-Folc de Car- 
dona a un llinatge andalús, tan característic com el dels Fernández de Córdoba, en la seva 
branca de marquesos de Comares i alcaides de 10s donceles, malgrat el plet que altres bran- 
ques catalanes dels Cardona tingueren a I'Audikncia fins a principis del segle XVII. Jordi 
Rubió Balaguer va escriure, amb encert, que els Cardona del XVII, molts dels quals havien 
nascut a la població andalusa de Lucena, eren una ficció genealdgilca. Agusti Altisent 
afirma que don Pere Antoni d'Aragó, el marqutls de Povar, i darrer baró del llinatge, era 
un típic aristdcrata espanyol. Per6 encara el seu virregnat a Nipols, en temps de Carles 11, 
és vist, per un historiador italia actual, com un "principat", precisament per tractar-se d'un 
descendent del casal d ' ~ r a g 6 ~ ~ .  I coneguda és la relació que mantinguk amb el monestir de 
Poblet. Tot i la seva evident castellanització, la relació d'aquests aristi~crates amb el Prin- 
cipat fou superior a la dels seus successors, els ducs de Medinaceli. 

La desaparició dels grans llinatges, de l'escena política directa, va propiciar l'ascensió 
de nous títols, en especial de la fornada de 1599, alguns dels quals -com els comtes d'Erill 
o el llinatge dels Queralt- ocuparen alts carrecs en l'administració reial durant la primera 
meitat del segle XVII*'. 

La mitjana noblesa 

Hauríem de considerar també el procés &ennobliment, que, segons Santiago Sobre- 
qués, havia portat durant la baixa Edat Mitjana a una renovació del 50% del grup social. 
Joan Lluís Palos ha estudiat la important renovació que, per la dimensib numtlrica i la com- 
posició interna de l'estament militar, va representar la fornada de concessions feta a les 
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corts de 1599. I les dades de Morales Roca ens permeten precisar l'abast de la inflació d'ho- 
nors durant el regnat de Carles 1 1 ~ ~ .  

Em pregunto, per tal de seguir l'analogia anglesa, si la crisi de l'aristocricia, no va afavorir 
el protagonisme politic d'una "gentry", de I'estament militar; moltes d'aqueixes famílies ocu- 
paven les dignitats eclesibtiques, i, per tant, podien dominar amb més facilitat la Diputació. Els 
diferents nivells legals i socials de la noblesa catalana poclrien tenir una equivalitncia aproximada 
en els conceptes de "landed", "county" i "mere gentry", utilitzats per Lawrence Stone. 

Sobre el paper polític d'alguns membres de la noblesa, hi ha bona informació siste- 
matitzada en diccionaris especialitzats: el ja esmentat de Capeille o el més recent d'Hist6ria 

. de Catalunya, amb els articles, per exemple, de Jordi Vidal Pla sobre personatges impor- 
tants pels volts de 1640 (com els pertanyents a les farnilies Cardona, Erill, Llupii, Calders 
i Oms). Un estudi dJAnton Jordi sobre els canonges de Tarragona durant la guerra dels 
~ e ~ a d o r s ~ ~  ha incrementat el nostre coneixement sobre famílies de la petita noblesa que 
destacaren a diferents branques del poder reial (com Girón de Rebolledo, Monsuar i Pons). 
Perb no hi havia un tall entre les famílies lligades al servei del monarca, i les que dirigien la 
Diputació del General (com podem veure en els exemples dels Meca, Icart, Pons, Salbi, 
Toralla, Gilabert, etc.). 

Dins laadministració reial, els cirrecs unipersonals eren per a gent de capa i espasa: 
el Portant Veus de la. Governació, els veguers, el Batlle general, el Procurador Reial, cl Mes- 
tre Racional i els seus lloctinents. Des de 1599, les corts aconseguiren que el regent de la 
tresoreria fos també un cavaller, i no pas un dels magistrats de I'Audikncia (com havia estat 
costum en el segle :<VI). Va haver-hi, també, sobretot per part de Francesc de Gilabert, 
propostes per establir a 1'Audikncia places de consellers de capa i espasa, pels afers de go- 
vern i concessions d'honors. 

Pel que fa als "doctors" del Reial Consell, o sigui els jutges de lYAudiitncia, encara 
que en principi es definien com juristes i expressaven la seva condició social i política per 
1'6s de toga de color negre, considerem que com a tals doctors eren "gaudints" del privilegi 
militar, que podien ennoblir-se, i que fills de cavallers podien graduar-se a les universitats 
i seguir la carrera de les lletres. Pere de Montaner, que era el regent de la tresoreria quan va 
esclatar la revolta dels gorretes, era fill d'un advocat fiscal de I'Audiencia, Hipblit de Mon- 
taner, tot just ennoblit a comenpment del segle X V I I ~ ~ .  

La funció militar dels lletrats, en la qüestió dels allotjaments, la pagaren ben cara el 
1640, per6 fou mantinguda durant les guerres posteriors; per exemple, l'any del setge de Gi- 
rona el 1684, els tradicionals homes de toga anaven "de color, a 10 soldado y con espada". 

Un excessiu itmfasi en el grup dels lletrats pot fer oblidar altres importants servidors 
del rei. En la seva coneguda queixa sobre el poder de la burocricia, Francesc de Gilabert fa 
refertncia a I'escrivit i al secretari del virrei. La importincia dels secretaris i protonotaris 
reials al Consell d 'P~ag6  ha estat destacada, recentment, pels estudis d'Eva Serra sobre la 
família  ass sol^^, i d'Ana Guerrero sobre I'igualadí Pere Franquesa, qui va arribar a ser 
comte de Vilallonga i comanador de l'orde de  ont tesa^^. 
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Els nobles catalans que ocupaven alts cirrecs en l'administració reial obtingueren, 
amb relativa facilitat, hibits de cavallers dels tres ordes militars castellans. Un estudi mo- 
nogrific recent sobre els cavallers de Calatrava al segle XVI dóna un total de 37 catalans, 
d'ells 33 nascuts a la província actual de p arc el ona^^. 

Comencem a conkixer el procés d'ennobliment protagonitzat pels catalans que eren, 
en petita escala, financers de la corona, com el reusenc Montserrat i Vives, qui arribi a ser 
marqub de Tamarit, a la segona meitat del segle XVII. També passaren a formar pa?t de 
l'estament nobiliari del Principat (i idhuc d'ordes militars castellans) famílies de comer- 
ciants italians: Bastero, Berardo, Quarteroni, Giudice, cognoms que tingueren un paper 
destacat en els grans conflictes catalans de I'kpoca. 

L'estament militar de cavallers i nobles tenia la seva continuitat en les oligarquies nr- 
banes; l'estudi d'aquest grup social ha estat renovat pel llibre de Jim Arnelang sobre els ciu- 
tadans honrats de   arc el ona^^. A més, hom disposa d'informació directa sobre els burge- 
sos honrats de Perpinyi i d'altres poblacions dels Comtats. 

H i  ha interessants definicions d'epoca sobre aquest patriciat urbi. La coneguda i re- 
petida de Gabriel Turell que "eren cavallers en 10 viure", o la del donzell Francesc Soler, el 
1621, "no usaven de coses meciniques ... sino que suficientment podien passar i tractar-se 
h~nor i f icament"~~.  El seu contemporani Andreu Bosch, en parlar de l'estat "dels majors i 
més preeminents de les repúbliques", insistia en definir els ciutadans pel no exercici de tre- 
ball manual o "arts meciniques". 

La contraposició entre ciutadans i arts meciniques feia abstracció de l'estament de 
mercaders, el qual, almenys a Barcelona el 1624 ja manifestava les seves aspiracions semi- 
nobiliiries, intentant acostar-se d'alguna manera a l'estament, immediatament superior, 
dels ciutadans honrats3'. 

A més de l'estament formalitzat dels ciudatans honrats (fossin de matricula o de pri- 
vilegi) hi havia les diferents menes dels "gaudints" de privilegi militar, "igualats a la honra", 
amb aquells. I els advocats, privilegiats per dret (segons recordava el magistrat de l'Audie- 
ncia Antoni de Vilaplana, en la seva obra llatina -escrita el 1684- sobre la "prístina" no- 
blesa dels catalans). 

Tot  seguint el model angles, ens prodríem preguntar, com Peter Laslett, si la catalana 
era també una societat d'una sola classe, la de la noblesa mitjana i dels ciutadans honrats, 
relacionada, con estudia Adela Fargas, en xarxes familiars i de pode21. Si prenem, per 
exemple, els primers consellers de Barcelona Pany 1684, quan el jesuita olotí Manuel Mar- 
cillo va dedicar al consistori barceloni la seva obra Crisi de Cataluña, veiem diferents mo- 
dalitats d'aquell bloc social. El conseller en cap era un ciutadi honrat i alhora mestre de 
camp d'infanteria; el segon, don Felip d'Alegre, possei'a una petita senyoria; el conseller 
tercer era un doctor en ambdós drets. 

Una cultura política 

Evidentment, Jordi Vidal ha mostrat com els nivells més privi1eGat.s de la societat ca- 
talana seguiren l'obediencia del rei de Castella el 1 6 4 1 ~ ~ ,  no només els grans títols, sinó no- 
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bles mitjans, aixb sí vinculats a l'administració reial, com els dos Pons: el primer comte de 
Robres, que va ser conseller &Aragó, i don Fabrici Pons de Castellví, senyor de Masricart 
i magistrat de YAudikncia. 

Elliott ja ens havia mostrat els dubtes i angoixes dels prohoms locals que el 1640 es 
trobaven agafats entre l'ira del rei i la de la terra. Víctor Ferro ha mostrat que l'obra doc- 
trinal dels jutges de 1'Audikncia no traspuava cap simpatia per l'absolutisme com a forma 
tehrica de govern. 

L'argurnentació ideolbgica o justificació de la revolta feta l'cstiu de 1640 pel capita 
general de l'exercit cristii emprava un argument clissic a les revoltes europees de 1'Edat 
Moderna. La "mes inculta i rural gent" havia pres la defensa de les llibertats pitries, que 
havien estat abandonades pels patricis. El mateix deien els gorretes, el 1688. Els Diputats, 
pares i protectors nat:urals de la població, havien estat tan neutralitzats pels ministres reials 
que no gosaven complir la seva obligació i, per tant, la seva inacció legitimava l'acció po- 
pular. 

El ;ractat de Peronne, de 1641, evidenciava la cultura política de la classe dirigent ca- 
t a l a r ~ a ~ ~ .  Es l'expressió d'un model polític. Els Bra~os generals posaren Principat i Comtats 
sota la protecció del rei de Franca "amb certs pactes i condicions". Algunes &aquestes con- 
dicions manifestaven el sentit general pactista; observar la legislació fonamental catalana 
(Usatges i lleis de Corts), els privilegis dels estaments i de les ciutats, i els usos i estils de la 
Generalitat. Encara, altres de les reividicacions eren reflex de les qüestions concretes plan- 
tejades en anys anteriors: reserva de places eclesiistiques, Inquisició episcopal i no pas a la 
catalana, la qüestió dels quints, el privilegi tle cobertura dels consellers de Barcelona i els 
allotjaments. Era l'e>:pressió d'una cultura política de signe anti-absolutista. 

L'hora final 

Conegut és el destí de les institucions públiques catalanes dels segles XVI i XVII. 
Recordem les dues possibilitats que els consellers de Felip V discutiren per al regne de Va- 
lkncia, després de la batalla d ' ~ l m a n s a ~ ~ .  El Consell d'Aragó volia aconseguir la quadra- 
tura del cercle de cornervar els furs que fossin compatibles amb les regalies, quan la rel del 
conflicte estava en la superioritat o no de la legislació paccionada envers de la simplement 
emanada del rei. Aquest camí intermedi, al qual s'hauria adherit bona part de la classe po- 
lítica valenciana, no va ser intentat. Es va imposar l'assimilació a Castella "sin la menor di- 
ferencia en nada", bC8 que, més endavant, el mateix govern borbhnic hagué d'introduir al- 
gunes modificacions 

A Catalunya l'entrada de l'exkrcit borbbnic va acabar amb l'existkncia dels "comu- 
nes ruidosos": la Generalitat, el Consell de Cent i el Bwa~ Militar. Per6 tambi quedaren ex- 
tingides, segons el conseller de Castella, Francesc Ametller, les institucions de l'adminis- 
traci6 reial: la General Governació, el Mestre Racional, el Batlle General i l '~udi2ncia~'. 
La Nova Planta havia de fer taula rasa amb les institucions del Principat, i així ho féu amb 
les caricter polític rr3s significat, i amb els municipis, transformart-ne profundament: el 
model institucional i imposant-hi una nova terminologia. Altres institucions, com els gre- 
mis, el Consolat del Mar, els col.legis de notaris i, per descomptat, les universitaries, hague- 
ren de patir adaptacions i supressions, més o menys doloroses. 
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Diferentment, als Comtats, les institucions que pogueren superar l'absolutisme de 
Lluís XIV continuaren la seva existkncia fins el 1789. 

Els canvis en la naturalesa del sistema polític catall imposats per la Nova Planta fo- 
ren tan grans que no estranya que la data de 1714 sigui utilitzada en el discurs polític dels 
nostres dies. En aquell moment fou destru'ida una forma de govern que els autors del segle 
XVIII designaven eufemisticament com el "govern antic". Aquell conjunt institucional, 
format al llarg de segles, ha estat sempre pels catalans un model de referkncia, i avui, pels 
participants en aquest congrés, ha estat motiu de trobada i de reflexió. 




