Mim

r* g.

a. la. Catalunya

del

seile XVI

f»«l p*r • la col *lació d«l grau d* doctor »n Dret
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i Profassor Ea^rit d* la HAI Dr. Jotquln C«rd*
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'm

Superada

Im

•enarca, entrava

im.mi »Muii-ii ÎJt

fam« d*

JE«!

wimnmJtm

nomenament

d*

provisor*

en funcionavent la mecànica

pel

dissenyada

per la regulació d* la mateixa resposta que «1 re* havia
donat a la suplicado presentada pels es tañen ts.

II me» bon (o mèm sal) funcionament d* la cort havia
d'incidir en la tasca que desenvolupaven els provisors.
Amb tot i hí ha indicis que s'assenyalava UB termini per a
poder presentar-los queixes i reclamacions.

La

trasiitació

que

seguien

les

reclamacions

interposades per via d« greuge de cort és, probablement,
un dels aspectes
tractadistes

aés

aenys coneguts d« la institució, lis
clàssics,

no

s«

n'ocuparen

(l),

probablement per la complexitat tècnica (i, sobretot, per
no «ncotillar

la flexibilitat política requerida) d* la

qüestió. Aquesta circumstància portà els estudiosos del
segle XIX a desconèixer-ne
la

mecànica,

probablement,

(historiògraficament parlant)
perquè

tampoc

no

hauria
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•portat res d« ne« * Is lectura politic* que feien d« 1*
institució í1).
«.A

documentació

axeessivaswnt
diversos

ei pi í c Ha,

fons,

processos

conservada

de

p*i'o,

de

i, eioeciaiment,
cort

i de

'et

tampoc
la
del

no

és

consulta dels
contingut

ui lu»ions

-no

dels
sempre

directes- que hi figuren, hor pot f*r-se un* idee, de com
devia aju»r la tramitació de les demandes.

La tasca efectivament realitzada per la comissió de
proveïdors,

la

qual

actuava

amb

?'autorització

del

monarcr i de la cort, roman en una situació de relativa
obscuritat atès el fet, com Ja hem vist, que no ens ha
pervingut documentació que pugui ser identificada amb la
que

correspondria

a

la

pròpia

dels

proveïdors,

preparatòria de l'elaboració de la sentència de greuges
(*), que constitueixen la punta visible de 1*iceberg«
també

ens consta

que r n el mateix text de la

suplicado i en la resposta del aor.arca per nomenar

t i «• Mit Ml «MM «»t te fMUs» «•! §M Ml MM», t «ui M», M

ta M f »t «M«
é» 1« ti·i·l» IMlltMM P*T !•• Ei!

•*• M §*t • feta MiMM *1 M§M IT1 {f* «I« , M
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provisor« quedava

fixat

«1 tcraini par tal «u* cada

coaissió conegués d« les reclaaaciona presentades.
Si M

is evident, doncs, que no •• podria dur a

le- «e cap actuació de caràcter processal abans que no fos
noaenada la coaissió (*), val a dir taabé qua no dispos««
d'in'c.raació »uf ici* -t per a poder

conèixer, fil

per

randa, coa es devia organitzar la feina el col·lectiu
dels previsora. Aab tot, sí cu« coaptea aab algunes dad«*
qu« ens il·lustren «uaàriaaent respecte a coa devien
descabdellar- se els fets, la idea que ens fea dels quals
és expesad* tot sejtiH.

LM trmMÍtm.cia A tr*v£* d f IM hrMOM

Partint

de

1 'estructura

social

fixada

en

tras

ordres, i de l'organització corporativa, ho« s'adona que
l'eleaent bàsic, a nivell de relacions polítiques, no és
l'individu -llevat del cas singular del aooarea-, sine
cada un dels col·lectius, el que realaent té pes, força i
qualificació per n-gociar, en definitiva, per actuar (*),
dit

aab d'altre« paraules, per la teorització de la

representativitat C), en virtut de la qual els que sén

Msil

is

JjsVLm pmt «M. tú ttpHMMMEB pBt*

»ftl·lftawM«•!• gf»im»

la te«i*w*l

A

ift

INWftKVIIslÉiWâA

§

454

congregat«

actuen

en no«

4*

tot«

•!• c oaponen t«

im

l*««tMMrat dm «u« *« tracti.

vjj È.MÈ,
fr-etufetm

prAvi*

t IM f*u*l

M

IM

t.4 llac durMJit

inmtruccia

dm I

prnetam

dm

Im COPÉ, í

Aigua« proce«»©» d* cort, ço* «r« «1« d* 1» reunió
4e Montsó de 1585, forneixen força

inforzació sobre

aquest aspecte. Record»*, però, que é« precisament en
aquesta assemble* que s'aprovà un capítol del redreç pel
qual s 'establia que ela notaria del« estaments passessin
a cobrar i no pas a pr¿u fet per volum de procés de cort
copiat, ço« anaven fent fins aleshores, sine en funció de
la feina •f·ctiva·cnt realítsada, per confeccionar els
dits processos.
Aquesta nova
fenomen

paradoxal

regulació ens ajuda
aparentment

a esclarir el

(inexplicable?) d'un

increment en el contingut 1, per tant, en el nombre d«
fulls, dels volums dels processos de cort, en uns moments
en què la institució -e« d»im~ e« trobava en una fasa que
no era precisament d'esplendor, sinó mém aviat de declivi
<f).

Els diferents processos d 'aquella réunie

recullen

dades que no afecten, exclusivament, la tasca (prèpia de
la comissió, form de cort) dels provisor«, pero que «í
que n 'aporten algunas información« que ml lude ixen a

Mto *• i« MMB *» rvtrllMci*. irtu ipiMti «tort 14. v,

UB* «w m teu « patti- a»u MaitoM e*l Mant, •• «fiimw, "il»
*•!• iitapM ...-, «•>,, ». Ml a«.

4SI

diverco« aspectes d« llur Activitat, «i mêm n© per vi» d«
r*ferencie>, diríe«-ne, d* caràcter indirecte.
No 3ola»ent «r« pauta de conducta habiturl que «i«
cataaient« «'apleguessin separadament ela un« deia altre*
-alaenys des è» 1365 (•)- »inó que taabé ho era que les
diferent» coalasion* que »'anaven fornant al llarg d'una
cort •* réuni»»in igualaent en indret»

independenta (*)

••litre la réunie no arribava a »er llicenciada.

Per al ca* concret qu* «na ocupa, •• tractava em
trobar

un

indret

adequat,

tant

pel

que

*eia

a

la

capacitat ço» a ia ubicació, que peráete« d'encabir-hi
«quelle*

persone«

encarregades

de

tractar

de

les

constitución« i del* greuges. Sevbla que finalsten! ( 10 ) es

1

laaaaa MáSOSCI*

*

à ai* «a laa raffaffeneta* «aa •'••poaaraa tot aafltiit, n'hi ha al fuña indicació
•n ACâ. «,

tctaawnt. braa . . % p. TJO; "U c Utà ...". ?. Ml.

IM«, f.

M1*-M4. fariM, •

dlMMItiMCtt, W «d, «, IMt, f.

14

ptepteit

d'h«v»r

Mtat

poMt un

II*.

l« c«l*braciö tf* rort •« an« d*t«r«Kw4« localitat
«* població

oonald>rab<«

<^p

cxmvocatoria. Com»gü»nt«««t,

•

l'indret

âMiflMt

«i

IM

lUtrM

a«

i d'acoid «•* IM d'bcnclofM 4*1 nucli é«

poblMlö «Icfit, •• produïm au«*Mit* a* pr«ua «n hdot <• eeiMMB, ••n'·l· i
habítate««.

*o •• «M da« l ligar ft««»«!« ooaaid«r«ctâ é* tai *Mf*têfi**

p»iltl«UM («w aafMrM Me*ftvM> l« oonatltucld •• la f«lM Murla * la cori «•
Mil IXâiC, 1,1,14,12 (f

11} ] a« conat»va «M ta v la éa **r «M localitat «w

M*y* *• XM foca lalMrwt« «l rnafnrtMint «• la població «a
àabit |*o*r*fic (tas grana ciutata ato aaa propatiaaa a faaatar
•Idarulla aab roaaft popular a* ça« qu* kl hagi anfrontaaaata aa taa aaaaioaa,
•vevaaliMa aaa coaoditata ala aaalataata 1. par ai«*, podan coadjuvar a

valerian at tai i ala aatia ooaailiara; aya «a paa a« lloaa •*• ratfalt* I aaa

I, flllaHiM« al MM ÇISSAISl. -Corvrt catalaaaa: .-.", p. «M-41TJ. I'M pat
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trolla un* casa «u« cobria le* necessitat«, aal f rat fiï«
caldria fer-hi algunes re f o rae a ( i s )i la qual acabà essent
llogada

(I2), entre d'altres, per aoss«n

Montagut

d*

Vallgornera 1 aossèn Joan Cassador, elegits per part del
braç allitar par a "procurar i concertar i 'aposento" (lï).
En la aesura que es tractava d* una dependen«- i a de la cort
general, degueren necessitar taabé un porter í 14 ), càrrec
per al qual fou elegit Francesc Vidal, qui percebé un
aalari de IS lliures. A aés, tínguesi present que, coa al
càrrec

hoaònisi

de cada

estaaent, cal

atribuir-li

no

únicaaent funcions protocol·làries, sinó taabé funcions
de gestié

(enllaç, execucié de diligències, realització

de notificacions, etc.)«
La bon« aarxa -o no- dels negocis en els estaaents
afectava igualaent les persones aplegades a banda en les
diferents

comissions,

sia

per

a

tractar

d«

les

constitucions, sia dels greuges. Així, per exeaple, quan
es plantejava algun ditientimvnt, a voltes, es deaanava

la latcrprvtaciâ im SUBIS« Apparat** ,.,, II, eel. I, e. f, *. It
1 MB** ml, I. e. f, ». l ' f . ITS).
li
II

I* «•***!« par paga* !•• ••*•• t*alit«*E*s M «* Aflft, c. WM, f, 413-4U»,
Im E»eMt4 «M» •»•••n CIMTMMI p^iM « HoMaMvat ffert« M 11. p»l
, BÍ* *1 llOSWM- « ne a» It

11. MMMU.

i «H U !*• fW IM «bfW*

•IM (*Cft, BP, M. ft. M, a* M, f. ISS. to ll«tra «l* tflyut«t« 4> «!•

ff. tMv*SMi.
11

EM, S», St. Cl. M» A« M, ff. IfSvlfiv.

ti

mMttal» «l PM**» M* 11 •. tfUrla. H Militar «'fcl >anMl«. Jtt. f. Mtl,

f. til (wswU «i MSBÍ m MM«, « tM t* immmr «M «*M ttuvte
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que, « mim é* mer continuat al procés, fo» notificat a
i** dit** p«raon«a (li); fia* 1 tot ** podi* arribar a
deliberar, ço* al braç ecleaià«tic, que el promovedor
anés a cercar 1** peraones ajuntades per a tractar dels
fre ufes per tal que s'atúreos in, Ja fu« hi havia un
òissenti*ent interposat al braç que ela vinculava (u); ai
bé és cert que arriba el caa qu« el braç eclesiàstic, per
pal·liar-ho* delibera que, oft« «J« dissentiments, els
elegits per ala greuges i per a les constitucions, s'han
d'ajjntar à passar avant, perquè dita dissentiments no
i«pedir la tasca de dites persones (n). Aquesta

poden

actitud d'excés d« zel, tan responsable i pris« i rada,
devia ser «és aviat excepcional, perquè no tan sols la
interrelació que hi ha entre els greuges i altres àabita
de la cort ja ho »eia presuair, ainé tast bé perquè ha

11

t.

M. , M *1 Mfltit «W IW M pOflMMUl «|MBt«T lM MTMM* Ml* MMfUU 4«

tituclMM I «pvrl«, ni trsctar-M, fina M* «I* hraïM tegtMMin MMMt
*r «1 raifw tel tawnd (AC*. ST. St. Cl. M. à. M, f. l·lv. I -«•
•Itr« «n *1 MI·II Mutu. MH Miv-MJ). t'cltraa: *1 »iMrtc^t p*l c»***»

(*UA, m, m, ei. M. t. is, f. ii«-ns}.
AC*, B», m, Cl. M. A, M, f. Ml«.

*1
à a

•a la cort «• 1S4T, «Me «w MM ***•*•§, «ta* M tolaoM. M f»r« éa Ho*t«A i

pw «II «ftptf Hi Í M w** fMS«t M«W M« <«C*. t, 1SM/I, ff. 10); *1 MMte
• 'krflMWt^ M OWi** CtféOM. MSt i* l*Mt«V fett« S» IStt/1,

f.

II -tOt t

é» te «W J*MPM («C*, t, ISIS/I, f. IttV-IMI MM !• M

*«Mw MTM* «i IM*! nat, t. ien. r, MI. »..
I «t» t MC UM . . . • ,

§V

I»-If.

4iÍ

quedat

enregistrat

en

unm

deliberació

Am

l*««tMMnt

eclesiàstic, oït el proMotor ailitar, que cada vesprada i
per tal de no perdre teaps, les persone* «legid** per a
tractar dels greuges, d« les constitución« i dkl redreç

• 'ajuntin "per «¿recuelo* d* te* commission*" t i que aïs
••tins acudeixin al bra7 per oir llegir elf greuges o les
constitucions, segons el cas í11).
Tot seabla indicar, a partir de le» dada« de què
disposea, que per a ocupar-«e dels greuges hi havia »é ;
gent

que

hi

participava

que

previsors, que eren els qui

no

pas

unicaaent

integraven

els

pròpiament la

comissió. Així, per a la cort d« 1563-1564 es determinà
qu«

fossin

els

advocats

els

que

s'encarregues«in

d'ordenar i afegir greuges generals fins i tot aportats
per particulars als que ja havien anotat

les divuit

persones elegides (1V). Aquesta participació d'altra gent
ja havia cridat l'atenció de SARROV1RA, %ui ho destacava,
referint-se

a

la

cort

de

158S,

*ab

.ma

descripció

fluctuant i ao gaire diàfana -coa ho és taube el cas dels
mateixos documenta-, quan al·ludia
"d'ordenar

los

agravia"

generals

a
i

un« encarregats
particulars (zo).

Efectivament, aab documentació a la mà, seabl« "lar que
hi

havia

uas encarregats

d'ordenar i

d*mpwttxr

els

greuges generals i particulars, el nombre dels qual« era
1S

ACA. sr. si, ei. M, à. », f. sit.

11

**, «. M«, f. tti -*.
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de -MI« ( a i )> à «11« corr««pondri* d« r«con4ix*r, veur« 1
compondré «1 «wvorial ami m g rouge« ("), aban« no arribé«
• MUÍ* del» Jutge« (").
la virtut d'una deliberació é« la cort •« decideix
que «1* nou encarregat« d 'ordenar 1 d 'apuntar el» greuge«
generals

1

particular«

percebin,

«n

reauneració

i

»at i »f acció del» ««u» treball», IS lliure» (*«).

Qui

ot

ntmmntAr

D'antuvi,

cal

rmuf

destacar

i tenir

en

coapte

que

••

tracta d'une qüestió que no é« plantejada e*pecí f icanent
«n

1««

obre»

a

l'ús.

Aab

tot t

«n

base

a

le«

conceptuacion» doctrinal« qu* han ««tat recollides -i a
la pràctica

enregi»trada- , podreu

arribar

a fer-nos-en

una idea.

li
21

AC*, «t, M, Cl. M, à. M, f. «3V-324.

Acá. «r. M, ei. M. ¿. m, f. lit* t ift aa
v*l*ÍMÍ¿GBeiMM arMaatatei fala particular«.

li

MM«

«M «o m'l» ta *•

o» Im oar«tlt«KÍa««, tel* ttPMfM i <•!
{«Í 1 »-no«-1 M» UM MvUc»ci6 * U cort

M *is

rwlltuMto. i 4*UMt-M te t*uct& • la llfew»litat te la
cort litt, •, Itti, f. (2»»-t21). la cart M fia»iin «w al« at««> pagat allé
vw tajtsraa oeAjMHtaaant ala aa>oeata i ala notari« tel» fctaaoa (aC*t 9, 1941,
t. «11; âBft, m. H, «t. *». ft. M, f . «Ml.
•a 1* elftowla aatillatiM tabttval. Il
CMteaa. altttar; tairai Vtla»Jaaa
Mti, f, ÎIH-TMJ. Mate aa rwcwUaa 1

racwll ala noa« te lawaa
I Qalteric «afecta« (âCâ, a.
te M raaiawr«ct«: âCA. «. MU,

r. 7îi; ara. »», »t. ci. M, à, M. f. SOT, s«t, IM«, if*»~fit, IM, i i«4v.
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així i ho« pot suposar, * partir 4« 1« aanifestseió
qu« hi f« HIERES (ÏS), que tothon qui •* teati grmvmt (ém
a dir, *gt9uj*t) p»¿* alguna viola«id dels Usatges o am
les constitueion« realitzada per part del reí o delà »eus
oficials* de la qual pot donar suplicaciò o querella en
eort general.

D'altre« autors no ajuden a aclarir la

qüestió gaire «4s (M).

Un altre tret

co»ú que es desprèn de la v i s i ó que

ofereix la historiografia al voltant dels greuges és que
els autors

gairebé

»ai

no descendeixen

a exposar

les

qüestions de procediaent strictu sensu que es refereixen

a la traaitacid de les reclajsacions.
Aquesta »ancança ens aena a considerar taubé, doces,
la figura dels examinadors de greuges
desenvoluparien

al

Regne de

("), *ls quals

València una

tasca

de

filtratge de les peticions que es presentarien mitjançant
la

via

de

cada

un

dels

estaaents.

Piltratge

que

perseguiria no sclament prevenir que caigués en ridícul
algun

dels

sol lie i tants,

cosí,

sobretot,

procurar

. «ai}, »»f*,
. rracutiM *

.... t. l, l, M lt. m m ha Miarais.
licet rmrtmto»

, et viâtm t*r iffim »»Hug», mfr, il «•» plur

d'l»t».T«nr «U

4SI

d'estalvi«r te*ps tractant «f«r« que •» pod«n considerar
insubstancials

r«sp«cte

a

d'altres

d*

força

»és

transcendents (M). A!, rerafons hi lia. d« raure, sota
aquest« fórmula, ua aecanisae "unificador" i de control
que

tendiria

poguessin

a

evitar

aparèixer

qu«

coa

energíasin

ai

fossin

elements
incòaodes,

que
o

siapleaent, incontrolats (2>).

Així, per exemple» «a la cort de 1585, els elet* (M)
per a ordenar-los sen, pel braç eclesiàstic (els «atéixo»
que acabaran

essent elegits per a presentar-los), el

bisbe de Vic, l'abat de Poblet, i Onofre Pau Cellers,
síndic del capítol de Barcelona t11); pel «ilitar, Jaume

II

nimm, nmimêa é» c*J«êraeJ«B .... p. IM-I·I. fmet* et r*p*l tir p*ttei*Mi
«BtMMWfMM,

MMMT

Cl*«MÍ*«

fOC

BtOTtM.

«t*

MB MTtUl

•«

pÉMtC

*!•

É»«gne»rt« é» «ui «i praMM«, »tt.

tt

II Mt«ÍB MISS! fAMUáto <• c«J«*r«c4te . , . , f, itil
9****Beié «01 ««r lnop*rMit «i •**•!!• QMM •« «Me ht ta ii»«l«t*ncU p«r p*rt
«'«!§«• 4»t* Interviuant• «okr« •! clMítc '.««• *1 proyoM, «oc«r* «w *!•
••••InaAor* i'tagâ« «^clft«. J« «u« «1 M*nrUl «r r i te • MV Itaglt.

M

f«- part te l**Mti«t «•! tettf r«U1 •'•»ort·fi »mtmflm*»

á*lc »TOOM«O»

f«*lliAr« im ItSf o« eMHta «u* •**!«§&§•* tr«« >•'*•*»•• P"«1 *&• •"•crUl·. li
br»v «iliiAr ••kl mat*tmim (âCA, St.

SI, Cl. M. a, ».

f-

!TJv-lT4|.

L'«ClMl*«ttC. MlCMt «H« J« ta f«t «l«OCl« «• •!• Mr«OBM («Câ. ST, SI« CI.

•* ft« M, ff. Iftv} p»r •!• jttini« i §*r •! rattraf, •cc·étt* • BMMMT trw«
p*rwMM M* jpn*r *

nMtarJr <¿X4. Sf, SI, Ci. M» à. M, ff. 173»-17«»).

• ilit*r •• trwmtMm Al mi «itJwtvftat tr«« >«••«• *• «4« fet»t l*Bâ. W. M,

CI. SB. A. », ff. IM}.
31

«Ci, feff, M, Cl. M, A, M, ff. 17«v. Sltv, JM-IM».
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Cardona, B*r*n(ucr Pefuera i P«r« Casaador (M); p«l reial
(ifual»«nt),

And i eu

Vilaplana,

d«

Girón«,

Batista

Bordo)!, 4« Balaguer ("), Gal de ric Reboi 1« t, de Balaguer
{**). «fa »atea que aa reuneixen ««par »datent i que han d*
referir l l u r activitat ala braco«, abana no *« llegeixen
«n cada ••taja·nt el» •e·orials (").
•n

el

context

d«

1»

referir aab tia s i g n i f i c a t
»entit que cal »antenir
principal
negocis

«n

que

capacitat

qüestió)

general

premia a

inforaat
del

desenvclupa

decisora,

cort

la

1%

entendre

l 'etimològic , en el

l'esta»ent propi (o «1

progrés
roaissió

*]u«l

cal

de

les

(**)»

correspon

taaques
però

i

sense

únicaaent

a

Reben tants de aeaonals cada dia que a« n'exclaaen
i »aní f estén que caldria regular-ho. El braç eclesiàstic
d - l i L * i » , per vif if« pensament, que es faci una aabaixada

11

«BÉ, at, at. ci. M, à. M, t. 11«».

13

•** a*i if«*«t-IMS, **tt Mtetitwlt, pw «iMtKla, pw> •o»«»» Pauste ê* Vie

(/•«à. ar. H, ci. w, A, M, t. it>», SM«I.
M

M*, a». M. et. M, *» ». f. tfi*-i?tv.

"

Ma« AMtaca la laaortanci« Aa "aatra aa a»BBrjaJ a aaaara« r»//ar<r (al bra« J
a na a« a»aai«r aa aa*>» i aataraaaar ai aran grujía * aa** aa la oort Aa 1454ItM, sal, Cart»» .... mil,, ». Wt*lW (citât par saaoajats. u

.... I, p. Ml.
M

ââat «a aractaaaaat al •*« fa l'aftat Aa Pabtot aja« ra/arai* al »r*« araai au«

oaaanraclaaa. aarai** «»la» m imm ralacid (âCâ. 8», SB. Cl. »t. 4« M, ff.
214-21$).
tf

t« a dir, latarprataat-aa ala aafciarf ^t« Aal tratan t, a la aa>or t
aw« â*l »rat!

4SI

al« altra« estaments par t»l de donar na teraiai ei««, tl
braç ai litar éa dal parar que aa concedeixi un priaar
tarai n i da do« o tras diaa par tal que lúa persone* que
aaaiataixan a la cort i tañan greuges ala aportin; i un
da «agon, d'tlgun temp» me» par als absents, qua puguin
donar-los sempre qua voldran, ta canvi, l'estaaent reial
propos« un teraini fix, precís i peremptori, fins al
diuaenge següent par a' t qui tañen greuges per donar; de
tal manera que paasat dit teraini

els donin coa a

particulars i no en no« dels braços (M).
La

ronda de consultes

i deliberacions conclogué

establint un teraini que finia el dilluns següent, par
tal que aquells qui tingue&bin aeaorials *ls donessin,
qua es posarien 0n bull (M) i es donarien al rai; en
canvi, els que arribessin passat el teraini, si bé no
sa'ls

impediria

consideració

de

»«gong

donar-los,

noaés

llur qualítmt.

se'n

tindria

La deliberació de

l*est*aent militar, amb l'adhesió de l'eclesiàstic i dal
reial, recollia la preocupació que cada braç exhortés las
persones agreujades perquè donessin als memorials dintre
de temps (40).

M

W

¿et. s», ss, ei. M. à. M, f. in«.
C«l (MI-)PMMT «M «OU MUMt* CUWMI«, «1 «W U *• é» S*M «• W flltf*,

m, M, ei. m, *, w, f. IM*, tti luahé *• as§, s, Mti. t.
Il·l,
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Il* memorials tarden « ser enllestits (4i); un eop
confeccionat s tea ë* passar pel* braços, é* a dir, han de
ser llegit M i concertats en el* estaients (42); i coherentment aal» la lògica del poder de referir que
acostuma a presidir l'actuació dels càrrecs de la cort
general- sembla que cada vegada que, un cop vistos, s'hi
introduïen esmenes, hi havien de torna a passar

(°).

Aquesta participarle dels estaments en els memorials, que
arriba a

modificar-ne

aspectey

de Ifi

redacció (M),

reflecteix l'assumpció per part dels braços de la cort de
les queixes presentades.
La

preocupació

pel protocol,

juntament

amb les

necessitats de l'estratègia estamental, ha generat un
seguit de consultes prèvies entre els estaments que giren
al voltant de quan i de com han de presentar- -•» els
memorials al monarca (4S). Finalment es posen d'acord que
41

P. ••.. *1 promotor ecleaiAatic report« que •!• encarr»«ata del* freut** "•»
aJfiftB m*mortul ordenat", i ajac faltarle c*rt* eecriptura per la qual
ten enviat • »arc«lona (âCft, «f. «8, Cl. IB, A, W, f. 345-3*Jv).

42

ACÍ, r». M, ei. «. à. m, t. wev-joTv,

49

ACA. «f. M. Cl. §1, A, M, f . 2M, 2M.

44

P. w., *1 par«r 4*la nobl*a dwipr*« é* lieg »"• i'últim aeawrial, i al rriMr «•
Vilafranca d« Confiant, 4a «m í-'haurian é» rttllmr »Im mem per no cMiaar
aceandol (ACA, «P. M. «i. M, A, M, f. JM).

41

li braç •!litar d«libara «u* laa nou paraonM *J«tM (J.*., «laflo*«) par far
•is Bcaorlala vatio *• pwt tela braco« • praaatitar al tal tete «la ««»»ríala
da |r«ü«aa ll*§it* m »la ectaawata, *Aa «1 da l'«iruaaa>i (ACA. O. MU. f.
«•4).

11 prowter •! litar pra«wita « 1'aclMiAatlc oo* a'ha da f*»- la
;la dala «Moríala; al retal a'hl adhereix; ate del parar IN» aa
tu tota ala graugaa per la* BMI paraaejaa alegi«««, llevat del 4e

l*ewMMiÉ>i {itt. S, Mit« f. 4te». II «r*« alla«» t«r»a « «wiif«euu-«a «n «l

4t§

«l« proaotors daaanin hora als tractadora (**), «l paper
dels quals é« aés transcendent que no seabla, coa an i rea
veient.

Per a fer la presentació ( 4 7 ) al rel, l*s persones
elegides hauran d* recollir els aeaorials dels advocats
(**). Se'ls ha donat hora, en el nostre cas, per a lea
cinc ( « ) .
Els aabaixadors ( * * ) , a cavall, aab els verguers que
duen les masses altes, van a veure el

aonarca al

seu

aposento, fan l'acato degut a la persona reial, aab el
cap descobert, i el bisbe de V i c , dret per mmammvat del
rei» parla en noa dels tres estaaents
aaatlt au» OBBflaÉfta f »r ÍWM asbaiaaaaa, 1*
é*I é* l'vxcuMeo (ACA. t,

1M1, f.

( S l ) > El aonarca

4*1« •aawiala, l'altra nom»»

4Mv). •• palaaan, »cl, IM «ifaranta

. »•tmi· !•• parta «api
«CA. e. 1M1, f. «Tfv-iM, «SJ-483». 4M i ACÁ, Iff, SI. 61. M, A, M, I, 30« v 507», 310. A«u»>ta «ctuitclA •• pot r*p»tlr »1 lUrg A* te twMié, mi •• PMMB
•*• MK>rUl>, eoa •• ACÁ, •», SI, £1. M, A, M, f . 424-42«».
41

-_

et dir * rro*6«it d* d*Mn*r hers, la praaaiitacK «a pot rap*tir al

liai« áa la turnio, mi mm paaaiii mtm aaaorUU, co* m» ACÁ» B», SI, Cl. M, A,
», f. 43BV.
**

ACá, e. 1*41, ff. 4«3-4>3».
tare al aatalv «on Carcla áa Haaiata taaM ala fea aaaanat, parai 'lalaaaiit, au»
•ortiaaln aaana é'aora, par a *ar-fci aa punt, a aoa «uarta (ACA, t, Utl, f.
•Mv-Ml; ACA. V. M, 01. M. A, M, f. MT»).
aa Ait a aropaait éa aaaaaar aéra 1 aa la praaaataclô, 1*
tir a, llarg «a la MB!*, al m

m. M, et. M, A, m, t

•i

AM. t. Mtl. ff. IMv-Mi, »tt-Saa*; ACA, a»* Si. «t. H, A, §1* f. Ma-Ma»
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retpon (") « l'ambaixada dient "... f o« est«ve bé /" y
gît* «JJ m«n«râ »ir«r dit« »«»ori*J«, 7 «i «Jtr*« /M
algun» a« tenen fu*-J« don**»»n, y gu*-« donassen press«
/" «A conc J ui r lo« negoci m per « cue «11 entenia per Jo
pla- /" «o «ssifnat «nar-se'n" (vs). Posteriorment ••
refereix «n cada braç COB ha anat (S4).
•1 lapse temporal (indeterminat) que transcorre fins
que el rei dóna resposta a les queixes no deixa de
suscitar la idea que, ben probablement, podria obeir, a
una

tàctica

'dilatòria'

qire

s'encabiria

dintre de les mesures adoptables

perfectament

dels dits «i tJans de

pressió. No podem perdre de vista el fet que ja fa massa
dies (si més no des del punt de vista estamental) que
tomben i s'arrosseguen les peticions dels braços per tal
que el rei hi respongui; i també que s'han fet força

ti oom tmm «IM m'tm MB* ff*p*ti«« *1 >rpoé» Mb •*• •••orlftl·, la rvapeat« tel
Ir, pM«Mr Mb p«t 11 (*•!••• rar Uc t MM,
jf BMHÉI^^ fVB0tfÍAf G6B0 /^ flCfVCV Jfl ftU&ÊQ tà&Q

«or - . . " («Câ. Sff, Sf. Ci. M, à. M. t. êMMitv).
is

«..f

f| 1ÍU| f < S02vi u VMVeMa v«

oiMMisM u ama tel ftwte «ci««ià*tic

1« BÉ* f itetlgM QMMit « to fenv, «KW« «n* twineltelx lab *1 oo>itlnfl«t:

M Jw asocio» /* te JM onrt«« ..." (âCâ, 8>, M. 61.
M. A, M, f. 9M-IM«).
M

*Cà, t. INI, f. S»a-U2v. Al·l be AM si MM bra« •!* oobi^s te l'i

•MMÍ« ««m'u i hi ftvi* JiMtl« (ACÁ. •, mt, ff. et»»).

%*

48?

f«ations aab «Is tractadors p«r tal d'acona«fuir-ne una
respost» (").
La Invocació d« la neceaaitat d'asaeaaorar-ae i d*
cercar exemplars (en a dir, precedenta), atea que fina
aleshores no a* n'havien trobats i que a«1n cercarien
•és, perquè

«1

rei

volia

acostumada,

éa,

si

Més

servar
no,

en

tot

1«

l'explicació

forma

que

els

tractador« donen del retard en la r-sposta a dos nobles
que

s'interessen

per

l'estat

dels

neaorials

(*'*;

explicació que vindria a confiraar les sospites

suara

apuntades.
Els stesibres d« la cort t ast bé actuen pel seu co«pte;
n'hi ha que, coa Pedro Clariana, per airar de forçar-ne
una resposta, posen dissent iaent (S1), però és la siateixa
asseablea

qui

decideix

de

fer

una

aabaixada

als

tractadors per airar d'obtenir-ne respost«, i CO»UBÍCAT-

f •••i·bl·· ·**ar*9*. •!• tn-etaáora p«r ilaaanar-loa «M int«rc»d«í»ln davant
«•l rat t»r raset«** «la frat«** prMwitat« <*Ca. St. SB, 61. M, a. SS, f
•M} i p*y «uilfMtAr-loa QM ••»•rav* r«p«ro «• tote *!• «üi h«vi««
•••oí !•!•, "r «u* •«•« •• -J« «T^ftftf A» ßmrmvl» y M» «è »cr/ptar« /

PH!JT

P«KI umorimif (ACi. Bf, M. Cl. M, a. M, f. $14»).

'*

ACÁ. «.

IMl, f.

Mlv-Mi |27-nov-lS*5).

Confira»

la aoapita *I

fat

«na

BMtif**t«Bf no tan aola apt ao aaftan ao» rawlar ala Mannala, sino fw
atfvartalxan «tía ai no a'anlloatat« aviat -par «1x6 *tfaaMav informte lo'
corta antariora ala toafas-, a'haura e* p.-oirrotar la cort • Tortoaa (ACÁ, •
M, CI. .<•, a, », ff. SM-SMv}.
57

MA, «, i*tl, ff. TM» TM (tot i «w l'aloa par tai «IM •• fmmí

votar «

•atat poatt « ptrpU a'ha pa«ÉM • •a·nrtal (AC», e. IMl. ff. 510». «ua 4
ratira» quaa *a <i« «na a*'n tfefct 1 origiMl (ACÁ, •, MU, I, SITv).

le« que «i la dífer*Jx*n, ela braçoa ««ran J'orca t* « fer
ambaixada «1 r«i (»•).
Endemia, aegona al·lega el protonotari, tot i fIM «a
H*Jsst*t

00 te acoatuoat

respondre

el»

greuge»

per

escrita (**ï, «n aqueata ocaaió -que «na il luatra- al qua
Ho fa, per f «r mercè ala bracea. Aquesta aituació qu* aa
presenta COB a excepcional, probablement ho era mêm qua
no ens pensea,

ja qua hi ha, alaenys en ela

segles

précédants al a. XVI, una certa tendència a reaoldre
aquestes qOeatiana enutjoses (políticament) per d'altrea
camins que no el d« deixar-ne constància escrita, en tota
la seva extensió.

la

— , «« ma, r. §***, ift, rst <«u H*IM «t««*!«* ÍM
•U tf*e**É*«s, «• tal rlrt), TM-TS4«.

M

, f. MM, f. T«.

f

1,

469
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(I)
I

Dint r«

dels

paramétras

summament

formal lites

d'actuació d* 1» cort, i «near* me m dintr* d« 1 concepte
global d'administració d« justícia en què s'insereix la
via d« satisfacció deia greuge« en cort gênerait sembla
que n'hagi

de ser la continuació no raal el fet que

l'exercici jurisdiccional de les mesures actuades per
delegue ió del monarca a instàncies de la cort es dugui a
terme, és a dir s'articuli, stitjançant el recurs a un
suport (processal) preexistent.
Aquesta

via

processal

d'articulació

de

la

reclaaaciói COB a recurs a un mecanisme prefixat per a
resoldre

els

greuges

particulars

proveeix

unes

determinades garanties a les parts implicades, una de les
quals és

sempre, al

llarg del

període estudiat, el

monarca (representat pel procurador fiscal patrimonial);
entre d'altres,
complir,

en

la d«

la mesura

l'objectivitat dels
que

responien

a

tràmits a
uns passos

(potencialment) preestablerts, comuns a d'altres tipus
d'actuacions en via judicial (per exemple, a la Reial
Audiència) i sotmesos a una regulació determinada.
I« voluntat laicitl *n 4* ptaM*Jar-M, tot i «IM
*Mc*rt*t «i *1 jrnmt tsvtalt,- mm •*•§•«•• ta »Mlltot éocoMatal « la
ll«tr« 4*1« t«>te« (l«e*l«> pw ••bri·M· oo* fuacloa* r«ttewit •! proc4«. *!»*

• -

4fl

C1)
lla "proc«««o» de gr*uf«s" pertanyents m l'època
•oderna conservât« (§)i alijen?» dea d'aquella reordenació
d* 1*arxiu Reial duta a ter»e per Pròsper d* Bofarull,
així classificats (*), ni taa sols «n aparença no es
distingeixen

fair* d*alguna delí

(relativaaent

poca)

exemplars f u* ens han pervingut, corresponents ala fona
pròpia de la Reial Audiència durant el aateix period*
cronològic (*). Hea d* consignar, però, que entre ela
processos de cort publicats per la RAH, n'hi ha, ta»bé,
ja ta aatat éit aa *1 plantajaaaat 4'aaytata twit, MB aa n'han cona*rv*ta
m, mí um aaa ««tat, mim aocuiaatacia claaaifioaaa iaoonaiiltatU, llavat aa
f «t« aab papal- «'«telar. MOM aigaatura. éala My« IMS i ÍIM¡ •
«• la airi*. r« 1 lígate, «a IT02 i IfM.
Il tactile t aa* éala aacrivana fata «Ha aacrlfwaaatn al ttpM aa
tractavr a la eaaarta. 9. •».: -Qrtgimmtm mmmm gr»*mmiair. a M ~Ori-i**t»
-; a M "Or i f to» J»
>lUnt-oa tm tradició, féu taarialr ati«Mat«a carat anoan aa aa) oa
•rlaa* i a» fa«* «aa aaecM facticia «at aaria
t, f«t mjm aiyUcaria al éiaaUga»int «a la aocvaantació
éal aaM ina>at aatwral, fiaa aa ax« aa treaa. Gal aaaaar «Ha al

foaa mm

aa Ifejaatat, IM at» part an totaa laa oa«iaaa ava •'inatralaa, é» franaaa i
altraa a*M •'iaollawaaaia ala iataraaaea, aa raaraaaataciâ m» la
I, Caía .... ». 141 aa.
Laa •iatlltuaa, awuit a to aataiaa aaaraaai aataraa. <*r¿ aa, p. a*., la
ooaarta, i taaM pal «a» ta, aa aaaar §MB a 1'aatractora iatama, a, fia« 1
tat at fanai, aa aawaa, aa« rroaaklaaaat. al aatalx paa aa to traaici*. at no
aa 1'aaalta«. aaalfaatat an la clraiavtaaeia apa* »at aaviat. ala aacrivaaa apa

'

,T

" *«"

4ft

«1funs d* greuges, no seapre couplets (•). £• detecta una
relativa evolució en «1 tractaaent (taabé processal) dels
greuges, entre

1« priaera imitat

periods estudiat

(T), En

bona

del

aesura,

segle XV

i «1

i ateses

1**

liaitacions documentals «n aquest apartat, hoa s'adona
que al llarg del segle XVI no sevbla que «s parli en cap
•oaent

d* procesaos de greuges

gener»!;

Aid,

endeaés,

el

tipus

de

referits a la classe
reelaaacions

-de

les

p. as., corresponents a la oort «a Tortosa i Barcelona «a 1421-1423: BaS,

Oarts« .... XVI, p. 12« aa,, distribuït« par austeras, d'extensió

tealfual.

alfluaa «ala quals no pasasven «a la donante, »'hi fea «obra la ornate «a tarn «a
1422 (Bal, Cartas .... IVI, p, 121-272). la Haute «* Torteaa f i te Cot 11 tura]
(Z«I, p. 273-284), lu oon«te d'argent «a Perpinyà («»I, p. IM-ltf), soar*
•1barana tel at111* par robes tr-1s« «al Principat fXVI, p. 2*2-2*4) i d'altraa
d'aman sonor entitat (fins a la p. 30«). fot seguit hi ta una* •respostes"
«al procuraJor r*ial ala dits arengas. «us no aa corrtsoonsn ana tota ala
citats, ai te ha* tros, i ou* aajoritariaaont «oaola «NB mam, no tant toa
Tsaposta«. sino loa si'legaciOM «as faria «it official (VI, p. Ml aa. (p.
as., p. 307 aa cor r ««pon as* al from* a* loa p. 304-SOS J ). «*'n publiajutn
taa*a «a la cort te Tortosa «a 1421-1490: Bal. Corta* .... MV, p. 35«-47S. i
W, p. 1-132. IM sajuawt eu

ssawl« SAM con nos oasjpiata ous no ala pracoaants,

aneara ou* n'hl ta ou* tan sola raaiillsm ala traallata «• t*stlaoniatf*s (II».
p, 35«-37l) i alfMB d'incooplat «XIV, p, 37« aa.); aatr* «'alttoa au* coobinon
la part d'inatruocio 1 la t*atiaonlal (1». p. 1-20. i 20-37, raspoctlvaoont).
al cost-t «a d*altroa adraoata centra al aov*n«dor (XV, p. 37 51 i p. 51-85
(p. ll-M, inatrwocl6i p. tt-tf, tastinonial) ); contra ala agutí i 1s ou* no
lias* «a causas a la ciutat «a Barcelona (t», p. 81-10« {p. «5-100.
cio; 100-10«. t**tioonlal) ); contra al fat oua al vafwr «a T*rrofa
porti basto (XV. p, iü-iSt (p, 100-124, inatruccio; !24-1)2, teatioooUl) ).

a propeait Aa l'lvtrafra*«(oriwi
...", tallna «otra d'altraa

toa «Mala w Jaatifioa)

"la ffffOHÉfnmea» tfcl
raoorte la "c···i·tla· aaàr« law
•ato, «to Ja« corf«« I0v*ntio*f

(p. If).

• - ' : „^ç-îci
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editadés per I* RAH (')- que IM sotsttten »I procés trapee
no coincidftix aab «1 tipus á« r«clMi*cion« que acaben
essent sentenciades * partir del 1500.
Detecte«, doñea, una certa evolució que oscil·la al
voltant del

tractaaent que ela previsora donan a lea

reclamacions,

la

qual

paasa,

inexorablement,

per

la

•ateixa concepció que BOB té, i que «a va conformant, de
la delegació de poder p«r part del aonarca, els seus
i la cort (10), juntaa^nt aab ela eleswnts

oficials C),

que hi pugui acabar aportant la doctrina (&i). Una de les

teto fon« te l'UB», i ««*

He obl

d* l Mt«rl·l publicat

§

_____

_^

_

^

____

^ ___

paW-taMilAl «a *!• ptwwMM i* l« prtaM« M 1 1« t tel •. IV ceiacltelxwi. kta
dlrt«

«a««!«*! «i sie, a«lr*be «l IM S, Mk IM ooMtrwccloM t«6rl«u*« 4»

C&U.1S. a«*Mt« •ctuMi», «MMl fonMUrU (» IM, CortM .... Ifi, ». IM-1M
t ». SU-II2S tMM BEB, eortM .... Iff, ». «02-4M). «Mp^« d'Movtwwr •
»rotMt«r p*r ew •'•••t^cwl· to cnclMlA ff*ta •!• »roiriwr«, «öl limx»r «titiM
•ta !•• clrcuMtànci*<i «u* pMwtwi te fwilif law •• •r·H·· a» «Mt i «Hta*« no

alguna gitcia t !• rvvoc*. «ÜM hi te ia«)lioat m l«t«r*a «• t*rc«ra, <(uan
teriran d'wna r^aüa. IM ooncMaioM te »rlvll·ii«. «te.}, M «• laten*
4'eaoaar-aa a IMrtaamndi«i áM«irtMWÍM f». M.. BM, terfM .... IVI, ».
310-31Z. atur« d'aUraa).

M

«BMtié te il Iwatratera la aituaci« «M M »roteai* an ta oort
i •arcalena te lttt*Mtl, « »tupòalt te ooai cal i»t«t»r«iAr l'akMt
te to ooBiaaid, ME» l'totareaavi d'aï laaacloM i d •«•crit« tf'iaki»ici6 «w M
it u tet IMB (». a«S OM^a« .... IVI, ». BU»a»|.

4fi

•«ni f •• lacions «n pit ««r ml f«t qu«, aleshores, • 1«
pria«r* aeitat del segle Uf, no d^via éeser

seapre

pr«c«ptiva

ffacal

1«

participacié

del

procurador

patrimonialt at«*«* )e» »anifeatac ions que fa C11) i així
coa e» palesa taabé en aspecte« estrictaatmt processal«
(de contingut variable, segons la coaissió) coa ara la
fixació I la duració dels teminls per a presentar les
reclamacions C1*).

Quant al contingut específic« és a dir, pel que fa a
la vinculació interna de les estructures processals aab
un referent, cal dir que,

respecte als processos de

greuges particulars del aegle XVI, es poden identificar
plenament aab les de l'anoaenat procés dr dret coatí,
força difós i conegut a la península durant el període
estudiat

(u), en la aodalitat

coaunaaent denoainada

procediment suaari íl$).
... Iff, ». lit, taaa*. ». SSl-iU,, ci

. CM-CM .... iiv, ». MS i M
11

f., ». «i.. ÍES. Ow-tM .... «f.

14

P*l «M fa • l* gmtfmté Ml ím MBMM ai territori c«uu, *, «i* tr*telU

». Iff, ». 4M.

NOf»»Ma eal »irtrtM COME*: *M«É» 4» te ematiòn • klp6t*«l« te tr*b«*oH. I

le«, t., SMM, *l »iMUjMMnt (••iMftCMnt t»iklio«T*flc i •»totelâgic» te la

««Mti« •• Nsn amui, -ti *«t«Éi« te la PM«*MB ...*, ». a4i-»$. «oaat a
l'aatat te la flamM pal **• fa ala aatuiâa kiatari«o->«rUle« »tanaaaaia, ».

al llarg te ta atataru »raeaaaal, a« aaaarai, i te tea« coa«, aa
r »t. ka aatat tractat fMkaiaaat »at am MSMa. atarla tella
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La doctrin» italiana, tot acuaulant I*« aportacions
d'estudis é« final« del Mgi* precedent (»«)» planteja el
procediment
context

tum*ri

rec lasa t

(la

"co^nision*

per

aquelles

«oaaarJa")

en el

circumstàncies

411«

exifeixen una actuació processal força aés ràpida que no
la via ordinària (la qual constitueix, en definitiva, el
nucli dels seus treballs sobre procediment, coa ha estat
dit). La doctrina recull, coa a punt de partença, el
•até i x fet que la llarga durad« i ela foraalisaes del
procés (ordinari) feren sentir "il biaognc * ii deaiderio
d i aemplificario, almeno per J» causa d i minor momento, e
per fuelle la cul natura richidieva mmggior apeditetta",
alhora que se*n reconeix la procedència c»nenica, i uns
inconfesssts precedents roaans que no passen d'episodis
Mancats d'una regulació autunoaa de conjunt (1T). Val a
{«w oonfotM «U veta, VI, psrt« 1 t II, 4» U It*im «•! diritto i tal t
.... «*á«tMBi* nariu> t »»r «i·iipti Mu,riou. ttori» MI» «•««•*•• a*u»
• crímiimí* («w oonfenM *1« «*ei*. III. »trt« I l II, et la «tori« é»l lírittc

il

..

, ttwt» êfitm »'oc·éMe·. » I / I . p. 114- Ut (| IM}; láLVtOi.1, ftorí»
p. )»-54« |«^t»l «II).
. Ai«! , * ira*«« «M, M i·ltM i**

I m pet Miliar * IM «»IMÍM* «•

, UM; *• mmm ttwl

, f •tl·Jt«« M al* ftaori* «M
»*M|. UTVSi. ftwrfl tfj éirítto

i.

ti

». Wf § i m SB,

It

mm M^afm

"—

.» fl|S, §. 114-lli. to *l M
. MI/1. ». W1-W. Ml-íM
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dir que, dels casos que citen

(I$), no n'hi b« cap

«1 ludeixi a una situació, diguea-ne, equiparable, ai que
constitueix
perquè

el

«la

seus

nostre

objecte

d'estudi;

liaits cronològics «la

probableaent
releguen a la

condició d« precedents del procediaent qu«, per al cas
que a nos*Hres ens interessa, hauria d'esperar (encara)
fins al Í409 per veure's consagrat

( lf ), des d'aleshores

(20), en un capítol d* la cort general de Catalunya. Aab
tot, cal que no oblidem que la dinàaica evolutiva i el
aateix

t rac tasten t que li dedicava la doctrina tendia a

aapliar-ne

l'abast

( 21 ),

davant

de

la

seva

evident

utilitat, COB ara en el ca* que ens ocupa.

Coa ja hea apuntat en tractar el »arc legal que
regula la satisfacció dels greuge«, és precisament en el
11 adit de suplicar al monarca que nomeni proveïdors i la

l§

t. •«.. Mttri«« i «ex.»ta poMMmfiM» r«4)tibit6rl««, me «*Jl
liMll«, ««rvUud«. allMMit«. *•*•!•• *1* créétt« r««uU«nt« 4'••criï
p>>bliau««, *M«Uon« «• ooafin«, cM*rf é» Mm t ** mr, «te; i, « partir è»
Im NMfcié d'«Mixest tipu« M proes« m «l» ^ttatvta, M « áir, « partir é»
final« «, III, inici» •. X I I I , IM <mm*it* «• pobr**, é« vidu*«, d'orf«*, «•
puplU, d MvrawKMts, IM cau«»« d«I COMÚ i IM d«l fisc, «* l'**flMia. d«l«
ho«plt«lB,

«• confrtrl««, 4«

Hoc« á« pi«t«t,

d« «oldat«

-p«r dcut««-,

d'««col«r«, »ic. ISO. «ISMCS, fftarl* á»Jln frocidurm, V I / * , p. lit; SttfMU,
«twl« d«JJ« procMfunt .... I l l / f . f.lM-SM, SÍt-13t I 7).
1V

1* «al «*M d« dur » t««M MgniM "«fwlJ« «i«^rJ« oofritídr,

JctK. Ill,1,T

i f , U-12). f. M« «MUvaut.
29

à partir M lût, MB h*a »i«t. Í« M pot •éa§n** î'««tr«ctur« t«tr«M
definitiv«, an «olMMit «a l'MHBUt capítol M oort Nevllit * 1«
13CAK,

Jll.1.7

fff. 11-11} J, «!•§ t«M4 •• *1 capítol

ooapllat- d« cada cwailé d« oort •MMK·iv·«
11

lAJUriOU, 5ton« util» procwfur« . . . . I I I / 2 , p. Itf.

W"'^ • T··'*Jj^'*
•K

4ff

reapoata qu« al dóna, on queda fixa4a 1* forma procesaal
que ha i* ser aeguida per « r«aoldre 1** reclamacions.
lia peculiar feaomia qu« pr«a«nta «1 procediment
auatari el f« aparèixer «apecialawnt indicat per ««devenir
una farant!« mi* é« 1** que formaven -al coatat d* lea
qu« tendeixen a evitar impedimenta i interferènciea en
le* taaques de la comí** i ó (**)- le* dlatintea m« eure s de
protecció

que

envoltaven

le*

relaciona

entre

ela

eatarnenta i el monarca.
Permetia augurar la resolució de la reclamació en un
iapae de temp* relativament breu; breu per la mateixa
configuració processal, 1 breu, també, per la necessitat
d'haver resolt «la tramita d'instrucció i de aentència
dintre del termini fixat per la delegació de poder en la
comiaaió (IS). Pere, a méa a mi*, lea dues con* i de rac ions
estan

íntimament

relacionades,

Ja

que

tan

aola

la

utilització del tipus de procediment elegit permetria que
la configuració de 1'estructura processal s'ideqüés a le*
previeses conJunturals d'oportunitat socio-política que
aeonaellaven, ai mi* no a nivell teòric, de presentar la
voluntat reial de satiafer ela greugen com una actuació
directa i fulminant del monarca per tal de reatablir
efectivament aquells excesaos (involuntària?), «eu» 1
del* »eu» oficial*, q«« no havi«n d* ser auportats pela
••u« súbdits.
U

». *l oaeltol «tÉMM «I *••* U*»!. 1 III.

*• to BMMflB «l«BIBfMMMt
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II« capítol«

i« o0*t cit«t«

te

1409 i d«

1419

al·ludeixen *»p*cífica»«nt ai t i pu« d* procediment 911«
CA!

*eguir

«Jib

diver*«»

referid« "mammärlm
clau«ule«

«egüent«:

expr«i**ion*;

cogaitif ; el *egon
"simplement,

9

el

priser,

Im

ho f a aab le*

ám

pía»

la

»ola

veritat del fet a t tesa"; "en lo pu* brett teapa, « »paj
cue

poran

diferent*

au«4ríaa>ent,

• de pía"

»anifestacion«

inequívoque«

a

propò«it

(M). En «inte« i,

que

contenen

detér«inacions

de

quin

el

procedíaent que ha de »er aplicat

é*

t i pu«

de

per a reaoJdre le*

reclavación« preaentad«« per via de greuge. No sorprènt
donc*, que per qüection« de caràcter polític e* recorri
al dit procé* «uaari; considere* que taabé ho corrobora
el fet que el dit proci* ordinari e* trobava aotaè* a un
noBinali»Be excessiu, en funció

de

l'existència d'una

vera accjd (**). No é* el ca*. No hi ha una meció propia
del* greuge*, un nomcn action!* privatiu,

ço» hi pot

haver, per exeaple, una acció ex sentencia aroiCrorua, o
ex

pacto

nudo,

reclaaar contra
hmgut

un«

o

ex

¿ur*a;ento.

La

po**ibilitat

de

el rei prové del «a te i x fet que ai ha

ejttraliBitació%

é*

a

dir,

una

invaaió

de

l'esfera jurídica del* particular*, i del »ateix fet que
han estat transgredid** une* situacions Juridique* que
1'estatus

individual»ent

privilegiat

perjudicats

eaparava. I prové ta»bé del

dels

-ara-

fet que el*

greuge* e* plantegen COB una via processal peculiar, en

14

a

*

a« u «BAMMte a»i» MCOTMtc fata« atl I a,fte»l I f}.

+11* jnmimm «.., ui/a, ». Mt-stt, l Mi.
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1*

aesura

que

Im

jurl»dicció

4*

1«

coaissió

**

carácterit**, diguesj~ho així, «ab una vocació permanent,
p«rò d* presència oca*ionaJ, quant a podar-la exercir.
Recordea que la jurisdicció (jurimdictio) entesa cosí
un

pod*r

d'autoordenació

dels

cossos

inferiors

é«

acollida per la doctrina dels sefl«« XVI i XVII dintre d«
l'àabit Monopol i t tat pel «o na re a ( M ) fina al punt que éa
considerada un atribut reial "pelo que toda a jurisdjçâo
exercida

pelo*

corpom,

pelo»

•«fe*tractos, representa UM

tenhore»

ou

pe loi

a>era delegmçao efa jurisdiçâo

do soberano" (2f). Atribut reial que ni tan sols en el caa
de

la

jurisdjctio mmxímm

vel

suprem*

era

considerat

iuprescriptible 4 inalienable, reservat seapre al rei, es
redactessin

cosí es

donacions que

redactessin

fes í1*). Així

les

clàusules

de lea

s'explica que calgui

la

intervenció del aonarcs; intervenció que podia revestir
la foraa de confirmmcio,
perquè
**

foaaln

vàlida

U «*fttticâé É» vITOSU l*.

la aés habitual, per «xeaple,

els

actes

de

les

caabres;

o

ISM) -ffawtlta» «lic«i«M «wctortUitM «t

Mpw «It«« fcaiwitt» »i mrm t ig!••• »t flÉtara»tl»*, •» t. MOU M. «* J»*titia
M ÍM« .... Tract. V, i.

It, ». 1. UBM i. ê. POBTVCAL, *• «HHtl«»JtiM, 1.

t, c. •, ». te. feit»t» pv BSBMBBA, «l«t«ria áM jMtJtliip*** .... 9 2it. ».

Mil.
Xf

BBSNSB*. UMáfam á»* JM*tJI*Jfa«i .... p. Itt. •»«.}»• cít* «. a. MIM,

CM*. •«. IM, t. it {«§ t, tu, §i. i, ». is t. amiM i«. !•••}. a» auf t,.
f», f, é. Ill, ». « M.; i.

Cttane, frailean» •li··i·i·tl··i· ...; «

OSSTâ. /«rivtfJcfâ«. p. HT M., tfS-tf4, IM I M.

M

ato ¿«*tJf»J«0M .... p, !»• ft«t » 1» «KtrtM. ». 1» ».

i» U
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r«l«crio del» ofici»!« Municipals, paré que taabe podia
adoptar

qualsevol

Manifestació

atesa

la

facultat

r««*rvada «1 Monarca, Ja 411* aa tractava d*uaa concessió
d« jurisdicció

cu«u!ativa 1 no pas privativa,

revocable

part

per

Jurisdiccions

del

inferiors

(M). A

aonarca

pressuposen

una

seapre

aés,
dotació

les
o

privilegi exprés (dotació refia, carta foral); no pot ser
adquirida per prescripció (M).
En opinió d'HESPANHA, si bé a nivell dogaàtic no hi
havia faire vies per reconèixer teòricament la capacitat
oriflnària d'autoregulació dels cossos inferiors el cert
és

que

el

predosúni

de

la

teoria

que

concebia

la

Jurisdicció dels cossos inferiors coa un poder tot Just
delegat,
poder

pràcticament, no va

por

umm

consteltçào

iapedi r "a dispermàc
de

corpoa,

órgàoa

do
«

Magistraturas dotado« de pode re m que o di re i to acabava
por

leconhecer

COM»

inatacáveis

pelo

poder

político

central" (fl).
fornant a la Jurisdicció d«ls previsors, coa acabo
de

dir, »ab una

vocació

permanent

perquè hi ha el

sentiaent, i així és coaunaaent acceptat, que tot el qua
s'ha esdevingut d'una cort a una altra

(") pot ser

«saenat per la darrera qua se célébrai i, doncs, ela

M

BBMBM« ttr'órt* «M iM«jf«iifaM .... §, ill.

M

BHMMM. •'*»".• 4M iMMátalfaM .... p. lli. M». ». 3H pw • te

11

SHMHft, EHMrím 4M J«MJtalfÍM .... ». lit, I «5 •»..

tr«« « «U t*f»cl»m

tímemlm.

""
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gr«ug«s p«rB*t«n, ço« ja h*B Ait, d* "f«r 1«* paus" antre
els «s t amerita i «1 Bonarca (M). W* presencia oca«JonaJ
p«r a pod«r-1a «x«rcir, p«rquè la jurisdicció, ai bé éa
delegada an cada reunió de eap

i á* BOU aab unas

condiciona d'una cort a una altra que no necessàriament
nan

d*

coincidir,

d a

d'una

perspectiva

global,

s'insereix en una dinàaica d* tendència constant per part
del Bonarca cap al redrec d« la juatíci* (M).

De l'anàlisi dels (relativaaent poca) processos qu«
ens ha «atat possible d* consultar, hoa pot conatatar que
s'estableix una doble relació -<l* rang desigual segons
ela aoBents- entre, d'un cantó, el qu* són allò que
podríeu considerar, «n un

sentit

auplc, els e«tadi s

processals bàsics o indispensables (Jl); i, d* l'altre, «1
Barg« d* maniobra i d* decisió que pertoca ala jutjsdors
en funció de lea Ban i f «a tac ions i d* les al·legacions d«
le» parta dlntr« d* cada un dels bloca déliai tata pel«
estadia anterior« (**)•

to tm. te pMMMIltot «•• *1

Així, J« pod*« avançar qu«, «n línia* («n«rals, als
proceaaoa

te

graugaa

preaentan,

doñea,

una

Mit«ix»

•structura, aab alfun«a peculiaritata, proplea, aobretot,
d* 1« tramltacié (peculiar) qu« ha da a«guir cae« una d*
lea reclauaciona preaentadaa.
•• produeix un daaplacaaant *n el procéa cap a la
figura

déla

provision«

jut iadora,
qua

ela

conaideren

qual*

dicten

oportunea

ara

par

tal

le»
da

descabdellar i d'iapulaar el procediaent; para no aa pot
negligir «1 fat que, par tal d*arribar a dictar-ne la
sentència,

actuen

cenjrits

esp*cif icajMnt

a

laa

aan i f estacions i par la« al lagar lona d« laa part«, pal
principi da congruencia (*').
Coa

he»

vist, ala

celebració

da

la

cort

procesaos

(M) qua

paamos
aén

realitzats

recoil ita

«*elaboran

pain

an

durant la
algun dala

coaponent*

da

l'aaaeablaa, aia al dit faaillar, aia al dit coatí, sia «ft
tota doa. Un cop coaplerts «la triaita esaentats a*inici»
la IraaitaciÓ dal procés d« greuge» (Jt); i «a fa aab un
neguit d'actuacions que podria« considerar coamnaa ala
diversos caaoa qu« «n pod«« trobar, 1 al «ataix procéa
suaari. Així, par exeaple, ni trobea eleaents foraals ço«

•f

.... III/l. p. tu M

»lit«. M

., elf« *i mm. m J. «wj u», ». t, mi munmM, *MTÍ« 4MJ*
...» mit, 9. a»?-iM.
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un preàmbul é» carácter fonwlari, o 1« transcripció
te 1« d>Mao*a (**)i i 1« d+iignmció, d'«ntr« el« provisor*
4« l« coaisaió, te jutg«» p«r a instruir Ci conèixer) d«
1* eau*« que tract* 1« reclaaació «n que«tió; a «4« del
que «eria 1*aparat te las al legación« documéntala d* le«
pa*'t» («h
Del iu« he» di. fink, ara, i aban« que no entre» en
qüe*tion« «té* conc re, e«, «e* n dedueix Ja alguna date
d'urna certa tran»cendència: «i bé la delegació de podar a
la co«i»»ió de pro v i «o r« qut fa «1 aonarca a petició d*
la cort na d i «tinge i x entre ela «ubjecte« qua hi »on
noBenat» «Mi« enllà del qu* significa la condició »ècio-

hi

•I *• to cort e> ISM •• Ntewl ¿MB enifttMM.
ta hl«t«r«oer*f ia italum MMPÉB I'MftliM 4»! pticnilMat • partir é» IM

la toctr IM MM» MB M pugni« *rrtfc*r *
i •fiMBClMB «M M*tj l «'MMTC» I'ort«ot«ci4 M» « •» oat«»orttMct« M
•!• «Mail« MMI* e»t prjMitaMt. al«* II pvrwit 4'MtMUr. p. M,, *l
j«d»ci f «m «n»m, *»«rl« «•!!• PI»B«>ÍM, f l/l. p. Uf-Mtt ftturreu. *MrJ*
*!!• procMMT« .... I I I , I . p. Mt-Mtl; *l praütiaMf crtalOMl füMMU,
*»«ri» e»Jla »xCTMfi ....

I I I / l . ». J4f-:»3;

Ill/l, ». Mf-lfl}; IM

jwrtMtcciom «MC U U {«iHVMU, MorJ* d*Ji« pr»r«Mrt .... III/I. p. M*
litis «l f«r «clMUctlc (lalVieu. i»«r** OiJa prinnaJM .... »1/2. p* t«-

MIS IM P***M («m «nata, tt^u MI/« pruciMr«. »i/i, p.
•aUrieu,

*t«rl* MlM JWMMMM .... Util, ». 4*«-4M); ta M»N

(«ELfieu. M*rJ* e»lU §mmitn .... u I/a. ». «M-»sa>; •!<

III/a. ». Ml-«M}i *1 p»r»il»»l 4*MMVie laUtMU. Meet* 4M l»

...» iit/i, », MS-«MÍ attneiJ, «««ri« auuto jraiM^itii ..«* m/a. »,
t»}, «M.

(4a) qu« «n justifie« 1«« presencies

política propie

respectives en l'aaae*blea que «e celebra; i el« tracta a
tota d« la aateixa aanera; resulta evident, doncs, que
potser

per

aisMtissw,

condicionant»

d*

pare

caràcter

«és

probableaent

Jurídic

i

raons

per

d'ordre

pràctic t la coaissió noaensda devia procedir a repartirse la feina de tal aanera que hi hagués una de te rai nada
divigió qualitativa i funcional de la tasca a fer que, a
la vista de la docuaentació, devia poder variar d'una
cort a una altra.
Així,

aeabla

que deterainades

peraones

aab aés

capacitació tècnica, aab aés afinitat entre el seu càrrec
habitual

i

el

càrrec

(ocasional)

de

la

cort,

o,

siaplcaent, aab aés facilitat per a poder disposar del
leaps

necessari,

serien

aquelles

que

s'encarregarien

efectivament de la instrucció de deterainades causes.
Posea per cas, tot indica que la tasca d'instruir els
processos de greuges corresponents s la cort de ISSS
recaigué, aajoritàriaaent, en íes persones de Miquel Joan
Quintana 1 d'Onofre Pau Cellers (4Ï), i, accidentalaent,
en d'altrea («*).

**

. «t fem e» »*ooatf4*ci» tiste • ••t·MMt·l; 1,

«to e» pmiSMSl •!* «!••<«••: IMS, letter .ft; IMt.Ti.l»;
IMS.US.»*;

lM5.Sa.14;

ifSf.ti.iSvi

IM».T.4;

lM«.TT.»»r;

IM*.144.M;
1SSI.4.J;

IMt.Ut.M«;

IMf.U4.l«V; ISM.tSX.iTv;

ISM^IT.T;

IM«. IM,»*;

ItM.M.l«:

l&Sf.t.4«¡

tMe.Sl.14; UCS.M.1*>;

IM*.141.M:

liM.»«.ï4;

IM«.II.t,

IMí.M.íT;

IMS.l«.4«;

IMS. IM, S»;

'MS.).«; ISS»,117.IS»;
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Malgrat l« divvriitftt qu* •• detecta p«r * 1« reunió
lasted la taawnt posterior (°), boa podria penaar que la
concentració d'afera en »anà d'na Crup forta reduït d«
provisor* (dintre del Ja liaitat grup d«l> que havien
ocupat dit càrrec) podria arribar a suposar que la
satisfácele dels greuges quedava en aans d'un* poca
privilegiats. Però ena seabia que eaa hauriea d'inclinar
per

la

interpretació

dala

feta

en

el

sentit

que,

depasaada dita fase, la resolució adoptada no acabaria
esaent siapleacnt mtmumidm per la resta de proveïdora que no haurien participat en la instrucció del procés-,

lüï.i.iï

!*•*,).**;

I »M,f S. t T«;

IMS.U.aSv;

IMS. M,««;

lMS,?«,lt»;

IMf.iSl.Si«; IMS, SI. IS; 1SM.S.Î; 1SM.1U.S2.

•M «*te Miarte** M» «law «Itv* prov*laor. t. *>., Uni«
ft» KM Miter», M te rie 1 Marié ew ptMMt« iMM*.
•ir»hl « **r «Mtiiicrliai-; » Hiewl
HT); * Mlewl eaf«*lâM i *1 «it C«ll*r«
Itete

«*

f*0mm

t

ÍMVWI

aateiaM

(IMS,11,«;

IMI.MS.Ml; e « Ntwcl MM SHiMM» i l
·
i
l
·
i
i
i Ort 11 «IMf.tf.t»}; « «• te

i «I «It teitera M te MCteiMBM e» *1 Kte»r prowvte <?«• * «rue pw »te «•

41

•• te cort a* MM, «*MB
«te* «M **kl aprnti« •• ai

(•• •»» • ask Mt* MM l
ISM.tT.l»«; ite«*i*M*i i til
«• tr<« (UM.lTl,2t; lltf .tD.tl;
• «HM (ISM.U.l*; llft.H.l«);

«*•• UM». •».!•); te *wto a» te ••
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mine qu« 1« decisió à« t« sentenei* hauria comptai «ab la
intervenció -cal »upoaar- d« tot* ela proveïdor* en la
discussió i en la decisió d« la sentència definitiva,
tínica, fue e* dictava (**). I no podria ser altrament, Ja
ine la mateixa delegació de poder era feta a la comissió
COM a tal (òrgan col·legiat)* i no pa* a algun* del* seua
membre* (individual itzats ).
End«*ates, aquesta posició podria quedar salvad«, ben
probablement,

per

la

teòric«

possibilitat

que,

en

definitiva, el« qui he» vist que *'encarregaven de la
instrucció de les causes tinguessin un marge de maiiiobm
liaitat

i e* moguessin, des de bon principi,

dintre

d'unes determinades línies fixades, à'antuvi, no només
pel marc legal en qiestió, sinó taube pel q ic podríem
considerar el ple de la comissió del« proveïdors. Amb
tot, personalment, em penso que, en tot ca*, hi devia
in idir igualment el pe* de la mateixa tradició, fixada
cert a cort per les comissions de pro v i sors precedents,
en el sentit que hi Jugaria un paper preponderant (1
vinculant?) el mer -i transcendental, per a nosaltresfet de poder arribar a decidir si un greuge quedava o no
suficientment

acreditat

al

llarg

del

procés,

suc

continuava descansant en le* dite* mateixe* persones, le*
qual*, 4* clar, prenien una Importància i un« rellevància
especial

a

l'hora

de

configurar

l'evolució

institució.
i. i

de

la

487

S'indicava

que

havia

estat

assolida

la

fas«

d'instrucció i que J« només restava dictar-ne sentència
mitjançant
entert«

una

del

ano tac i <5 en
procés

(4f)t

la switat
generalment

inferior de
darrera

la

d'una

ab«tracció* que al·ludia a l'objecte de la reclamació (**)
i d'algun recordatori (ocasional) derivat t*e la valoració
d'una primera examinació de la documentació aportada (i
de les ocasionals Mancances qu* podia presentar), activat
per la neceas!tat de tenir present

alguna aesura que

calia coaprovar abans de poder enllestir-ne la instrucció
(**)• o que calia tenir present

per incloure-la en el

capítol corresponent de la sentencia.

Així, per exerple, ultra la documentació habitual
(**), en aquells casos que hi havia hagut una successió
hereditària respecte a l'actor (o al beneficiari) d'un
greuge precedent, era clar que calia justificar la bondat
Í la legitimitat d« la transmissió dels ben«, entre els

í»
-fm »i·i r «Mi M, r» ** »rammet im mmfmeim* ; * •*• «tpiieit*«i *d* rlM r
••M M« r lli é»cíéir mt «Vf«« cwrtifJcwtAri« 4*1 gmiamt, m é*

c*rt>/jc«t4rl« 4M »ff Je j «• Mvti« MWMMl 4« tm régi» oorf * 4» te
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4f

». M«, *a**tMt fMMKJtef, « -*Mt««t «MMIMf, «U«

»» l*Mtii «m IMS «MIM* I
», i Mr*«BftrJ« u
f. »M.IO.J; 1SU.M.1»; 1194,»»,U»*.

qual« •• comptava «1 criait d« Im ••ntènci· del causant.
Soli* baatar aportar a 1'expedient «l testament, o altra
documentació
beneficiari

acreditativa, d'aquell
l'actor, «i dea^Btrava

qui
el

era

reputat

vincle

a»b el

predecessor (*M, o d'altra documentació (»•). Val a dir
que

a

aesura

que

transcorren els

anys,

lògicament,

•'incrementen les referències documentals ai traspàs dels
crèdit* reconeguts per les sentències. Per contra, sembla
que aquest

criteri basat en el suport documental era

fluctuant, i així trobem alguns casos en ' uè gràcies del
monarca

atorgades

per

ajuda

de

casament,

després

d'a-reditar-ne la concessió, són reconegudes conformement
a la notorietat del fet (").
Ocasionalment,
(enco)atnar

a

i amb menor

l'actor

que

freqüència,
real i très

es podia

determinades

actuacionr que els previsors consideraven prèvies a la
seva intervenció dintre d'un termini que li fixaven (M).
S1

V. l'a»êiiÉlB
1534,«t.42;

•oo·M'it·l.
1534.M.43;

V.,

t«*«.

ifM.iif.tfi

1534.«.4v;

1534.4«.22v;

1IM.M.4S;

1537.34.1«;

1537.35.1«»;

1537.M.17;

1537.3*.17». ISif.M.Uv; UM.4t.Sit; 1537. SO, 22*; 1537,51,2»*; lISI.fl.IT:
1537.7i.34.
12

V.

152«,3,iv;

152».».S;

liit.lt.tv;

151».12.3»;

1521,15.4;

152«.1«.4«;

iflt,M,§*¡ 1521,%«, 11; 152*.H.Il; 152*,111,31«; 152<, 122.33v ; 152«.12«.35.
11

Ll««i« '«M« pw a> aotori **» à* t»mf . m *!• «!••««•• 1521,71,2«. i
HM,Ml,M. «A ««WMMtaM *««tv«lMita: 152«.M.IT; tiM.M.tt.
»oli« oo«Ml«tir

• fca*** 4* iMMtn*

«M.

».

ronwwiiMtMNt tl BtsiH 4» Mpvlc •». IfXt.Mdtvs

«i«,

•*•)•*•*.

nrfmmt

151«,57,1«; 1U«,71.2*;

1521,72,2«». o. M HUM •«*••. m • «il*« MÉW« (». •*-, »teilt«.
15I«,M.*r; 152«.M,23«; 1S2«.1M.M; * ttatmim. l»W.4«.l>»>, te «MMtut

a

band«

kl

h»vi*

!••

actuacions

que

podrí*«

considerar f«« pertany i «n estrictament «1 funcionasent
propi é* la »ateixa organitsació judicial, CIM ara la
deposició é* teatiaonis, o fin« i tot la declaració d*
determinats tettiaonis fu« no es trobaven oa *ra la
covissió dels proveïdors, l'aportació de det«r«iñudes
proves, ultra alfun aapecte relatiu al tràait d'execució
coa la prestació d« caució idònia (**), o el pagaaent d«
la quantitat reconeguda, havent restituït prèviaaent la
docus)«ntació ess)entada (**), etc.
11 »és nor»al és que siguin els »atéixo* provisors
els que detervinin, sobre la deaanda presentada, l'abast
i el contingut 4« l'objecte »atéix de la reclaaació;
però, relativament sovint, sentencien sobre uaa queixa de
la qual cal presuair qu« BO tauen *otes lea dadas, bo i
«M pogué« NBlitMur *1 e» M li «Blito «w •cr·éiM·.
•1 dr»t iiuBMQt «i to M«t«NcU ff,
UM, UI, Mr),

»'hl

to

in ••!•!«• «l

iMMii *• «M Mnr«

liaa.M.lSv; IIM»M,lfí

á*«lt»M «MM •••ifcl·i··i

âitmmum.

9.

•*.,

(>52«,U4.ITv); ê*m «V tlSM,tf,tr¡

IIM,lii,itv{ lüt.ft.M«}; é'm My jir«* mif»l MM!% m m «Ur«
(UM, M, It); i*« MV i«ti«i ••*• f »e 1 to lleMÉk^ •• » «Itr«
«ISIS. IM, IT); a» it ••••• >•>»«> •• *lfl«i «MUrat •! f*«i pet«
I'wtEMMt* fllM.ISt.Uli 4* «i» MM* pw PW <1SI«,44,U») * pw MM
•Mrt • CM «n o ÉiMr in *i *«ta* (t)a«,tM,44); i «'• MM «III». It«. «I»).
B>

P.

MI.,

f.Uvi IN».M,M« few li «M"»l» «MM». to«M to« mmtm» e» It
mñM
.ift.rtvi

!•!••• tiij
ISM. 119. T««;

»Ut, M, I*».

ttM,4va*s

IMf(iai»nv{

UM,t,tv¡

Itattfli.SMv;

HH, T.«;

1$M,«I,IU;

UM.aU.U4; ttaf,M*U| IMf«taS,llvi

M

f.

lia«.«J,T; im, II.»*; UM. l» í .11; IW.lM.l«; UM.in.l*.
; Jîa*.n.ï!; lttt,M,l^$ IfM.ttff.tS.

UI« M.1«

'"»HP* v« u* »» ~ '

t »• ' • » " • .

*

*

t*
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»t«nt-n«

Im

liquidació

cosit«ió, posem

* un

oficial

extern «

la

p«r cas, »1 tresorer isneral o *I *««

lloctin«nt (*T), i també «I seatr« racional (»•), »i n«
d'altres pendents de determinar (**), si no ajornades (M).
Solea deter»inar ' ' isiport d« 1« demanda, després de
fer les comprovacions oportunes. La norma general és que
«e sol •mat·air l'ieport rec* ama t en 1« sentència! però
no sempre és aixf. Sovint, es produeixen reducción» (*>)
d« les quancitats reclamades que no sembla que obeeixin
al fet de comprovar que Ja n'ha estat pagada una part
prèviament,

finó

que provenen del

fet mateix de

la

fixació («tu termes econòmics) dels greuge« presentats! a
voltes,

perquè

els

réclamants

tampoc

no

els

quantificaven. Una bona mostra en sén els múltiples casos
vinculats

al

pas

de

les

tropes

alemanyes

per

les

diferents localitats, en què s'avalua, diguem-ne, fent-ne
un capmàs, el perjudici que se* Is pot haver <*ausat; i per
evitar complicacions innecessari*» de cara a resoldre la
>v

M

t. im.M.t. isn.M.itv 11 «ME« «i aaM**
V,

llM.M.Sv;

Itlt.Sl.tv;

ISM.IIS.Mi

IlM.ltt.tt;

lSM,(lST,tf;

1J J.M W. «t». ttif.lM.Mv.
**

M §•«•** lfM,lM,ai MBM • M "Jiftf» mftMmV,

t'hi ta d'UwwliMt»

l UM.M.IT»; IfM.ft.Mvi, *1«WM *•»«<•. ai tan avi» •• «ta «U taur* *» fw
te U«Mia»ci4. •!•* «w M vMafw « eitaMlM «• l'cattl; ' r*»< *l «w

HtM.IM.Mi.
"

t. Isn.IM.af, «n «j« U l:«Mi*acSA raaM n··ri'·aii »w « «a «!•*• J«*lc» «la*
«•I ««Mal «*« aw. taaM al IlM.IM.affv,

•i

f., m Mil *» aMvra

ill«,« I» la» let eat. a Ht eat. I ••);

C*par MT «I aw fa«* aaawaVi; 1IM,M,11* {I.eM U. pa» «a« al «M
I iinifti lUS.tlt.tt iMSew.l.

'•ï«<—* ?'
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C1)
La sentència (o, dit altrament (*), le* sentencies)
dictada

després

d'haver

instruït

ela

processos dels

greuges presentats en cada assemblea constitueix la base
primera objecte de la present recerca.
La sentència dictada separadament
com és costum

dels processos,

(3), pels proveïdors de greuges (*) és

constituïda, precisament, per un sol guaciera que -com hem
vist- recull, amb la solemnitat formal que requerei; dita
actuació Jurisdiccional, les decisions que la comissió de
provisors dóna a cada una de les reclamacions presentades
(*)» entès i concebut, però com una unitat estructural, i

*

aa n'han ocupat aaLVIOU, ttortm atolla procwAira .... III/2, ». 4M aa. (tot
actawlant iaa aaatanclaa civil« i laa crlalaala); t BKL CimiICi, Staria éfella
atweatffcra. »1/2. ». ltT-23»; d. P. •a···llll. »taataaca (dlritto intaraadlo)-,
aa awlelapaái« «al éirítto, ai, ». 1200-1245.

Í

—

,. tm aarvir l'aspcaaaió "aaa baa «it** par laa oonaldaracloaa

aa la foraa habitual; la aantaocU aa oai
Inatmlt, i, atrvlat, •'aplagwaa an voluaa toa ajaa oorraaponai
aatatm laatltwcío. V., ». ai., laa ool lacclooa ava aa cwatodla l'ACé.
4

lla avala actwan oaa UB òraan ool lafllat; v. SaUmU, «terJa
.... 111/2, ». Mf-MI.

1

ftaaulalt«

* T«aU oaa am «ua ha «a aa» aacriu (aalVISU, Maria «alia

H9maHm .... IIIIS, ». ttt-liBl, (an alaaaaa •BMJ·I·, aaa ne aaa afactan,
aotlvaaa (SaLVMU, ffMrJa áMJa praoatoar« .... I.ï/2, ». 114-1 !•) J. dlctaaa
dtatra da tamlal (aUflSU. «liria «alla pneidton .... III/I, ». IM-MT),

«tolla amiiaaia .... IU/1. ». Sl«-llt)
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BO p*« co« mm «pl«c e una col·lecció d« sentències
individuals,
•1

quadern,

doncs,

conté

(dirí«r

sentència de greufes. Però és una unitat

que

¿s)

J«

integrada per

una successió de capítols vinculat« correlativasient a les
reclaaacions presentades,

1& qual

és començada

per un

encapçalament i finida per una cláusula dm cloenda, que
la envolten.
parlant

L'ús, lògicament ('), ha menat que s'acabi

de cada capítol referit a una petició singular

cosí d'una «entencJa, fet qu* comporta poder esmentar una
sentència -el quadern- formada per «últiples »entendes cada un dels capítols- (7).

La unitat formal del quadern s'explica, endemés, pel
fet -peculiar i característic de la institució- que es
tracta d'una sentència única (dividida en capítols). I no
podria ser altraaent si coneebe« el tràait de greuges coa
un triait (globalment) unitari. Tràmit unitari referit a
la

celebració

d'una

determinada

reunió

de

cort

('),

ta far«* eoavraaaiUa aouaata tranalaciâ (i fina i tot aaaliaciö) da Mntlt.
at*a «1 fat «w la *aet«ié «u» né« «tpftal Menti 4« la bM* dlapoaltiv« «M
é cada afaotat a* aaaanar

la «opta «• la a««a fumttmeâm, aifHt aa

il, •l«ui m
al llar« a'aauaat tratall, tal i CXM •'•vanoav» as al oaa'tol introductori, faa
aarvir al vara« aMitancJa, aafr aauaat aanttt lat.
Il traalt da t******, inaarlt an al aarc global da oalabraciö da la «ert, td na
ana int aapaclal. »ar > i* par tal «aa la« parte (aoUticaawat orgañí t sao«*) aa
contacta puguin «e aolaaaat conalBar ala atétala i iataraaaoa raaaactiua. aiaA
taaba oua pajal« ooaf>aaar-aa adtaaaaat. la utilitat funciaaal da ajamada, Ja
aua aa coa ooaalart al traalt laa parta «Mtaraa an dlaaealcK.
relaciona, diguaa-aa, da «9 i da MU, oaa ai raa aal a« bagad«

•»ni f e» tac i 6 del vessant d'administració te justicia te
l'aiseablea fIM «'ha d« resoldr« tumbé 'global«ent'. l é «
precisament

aqua«ta

unitat

juntament

amb

el

context

socio-politic te le» reclamacions 911« en justifiquen, no
solament

el

que

•*

podria

considerar,

excepcional

procediment sumari, sinó també *»ls tr«t* que dsfineixen
la sentència que dicten els previsor« (').
Aquesta interpretació presenta, «i me« no a nivell
teòric, un triple avantatge: primer, tothom qui reclama
(i per aquest fet ja ha tingut també les mateixes opción«
d'accedir

al

potencialment,

monarca) dintre de
quant

a la

termini

instrucció,

d«

é«

tractat,

la mateixa

manera; segon, tothom qui hi ha presentat la reclamació
es troba, teòricament, en una situació idèntica de cara a
la decisió de les petición«; tercer, tothom qui n'haurà
obtingut «entència, e« trobarà, almenys potencialment, «n
la mateixa disposició de cara a obtenir-ne el pagament
ptils

Diputats

del

General,

els

qual«

actuen

com

a

manoatari« del rei i de la cort.

(* iil**ll formi, ml meu M) IM tcIvtaftloMiMW, à* «â»«*M üriol«,
vw *!• •ifeilt· li pr*MMB»*a. l*r*, p*t * MM««t om», ni ta aaajMBtwts to
U, Ja n'kl IMv U Minci« : ri ft •••at «r IM pa JIM M l«
M I'•••••ti«» «M •etM·lltMcl«, «M rMMWMl« «•!
mi l Mbdlt«.
UkU. 1« •••ttnrU wfUltlv« f v. SUnsu, JttrJa etil»
. UI/1, ». KT-IM) niiTl MM l·llMÉfe C*. SÉMTiau, Merla
.... III/J, ». IM-Mt}.

—77-^r

9* tot«» In« reunion« é* cort d« 1 »«fi« XVI, d* 1««
qual* «• cona«rv«n «1« quadern« de «ent&ncie« {**)» ja h«a
vi»t que únicament «n» n'h«n p«rvinfut un p«r*ll d« què
con*t« qu« »«'n fe»»in minut*», 1« tract«, done«, d*l«
esborrany n

d«

do«

texto«

C11) que

oficial*

van

«er

redactat«, hem d« »uposar, «eguint le« indicación« del«
jutge«, principalment, en ba«e a le« indicación« anotade«
a

le«

coberte»

completant-les

del«

proce*«o«

de

greuge«,

IM

i

C13), un cop instruït* i vistos p«r la

comissió. La finalitat era, suposem, poder disposar d'un
text base que hauria de ser re-ex*» i n* t pels proveïdors
al qual caldria fer le« observación« 1 e säe ne s que e«
consideressin convenient«, aban« no »e'n fe« la redacció
definitiva.
El« enc«pvaja»ent*. del« quaderns, que «on tasibé el«
encapçalament •

(de le«

copie«) de

cada

una

de

le«

sentències que e« lliuren al« réclamants, recullen, a aé*
a »és de l'inici habitual en aquesta siena de documents
que desean«« en l'esment immediat del monarca i del« »eu«
títol«, l'enumeració del« Jutge« 1 «n virtut de quin«

t «Kiieat • IM font»

ii

1'herits« «•
f»»» p*« Mt «w ** w m'Imgím
l'atxar; OM §•! f»t ew

11

ai «viÉBBt «H* fl·lta Emm" fora«, • te victa Ci «M« «HSCÜHE, »I

ÉbPCftmUl^ ^i*MñfÍ-l»Mr a«\ flHkÉflmláál lt«l HmWVfeÏÉmmW* «yHB EEÄÄÄÄEÄMI A lft\ OBmtHTÉAl 4*ttjy§

lu fldtoi0fltf> »IP Jv ^MMKÉKÉÉI § IMHMMNHI 4É9 AWslv«* CHE cHü^EK^tmi
•n I* rtsteccid a» eaift MB «•!* OM^«** i» I« «MsttEneia*

4ff

«utoritat actuen. Tot »<gult continu* *»b «1 reguittell
im capítol» é» cada «MI te les reclamacions, abans d*
passar a 1« clàusula d« cloenda.
U

contingut dal» capítol« 4» relativament unifora«;

només excepcionalment se* n trob«n d« fort« mas llarga; 1
amb major freqüència, d« «és curta. Les dades que aol
contenir

habitualment

l'actor,

al

n'expliquen

motiu
alguna

cada
de

la

capítol

fan

reclamació

referència a
(ocaaionalaent

cireumatancla que ela jutges deuen

considerar interessant), i a la decisió* presa C11).
Ho« podria «firmar que, pel cap baix, el contingut
mínim d'un capítol d'una sentència de greuges conté, amb
més n menys ornamentacions, el no» dm l'actor (l4).
Quant a les altres dues dades que sol recollir (el
motiu i la decisió), l'extensió (o la sola existència) és
ja purament variable.
Així,

per

exemple,

(a) quant

al

«otiu

de

la

reclamació, si bé en general s'explicita, no »empre hi és
detallat. També cal dir que, en general, s'hi solen
afegir algunes dades que completen la mera enumeració de
les causes al·legades pels subjectes agents.

•i u
14

a* f*t, «i «M ,
mBrtiffll

iHMBl

ÍA

«M

i «1 «M *• **1

M •'!*

f «t:

lltt.lf.l»»!

«M é* «lié «W

4*«M ««*§•§ PW
ieftvi*aSM«a*M -MM* M**lMMi*t *•

498

(b) Mi que fa « I« deci»i<$, gair«M seapre hi it
explicita ("). II que pass«, paro, i* 91« 1'explicitacio
ha à«

»«r entesa

«n «1

sentit

generic

que supo»«

•anifestar si s'estiaa o «s desestiaa la reclaaació (M).
Moaés a partir d*aquesta constatació podrea trebar un
noabre aajor o aenor de referències al cas concret. Vull
dir

que

aaates

vegades

la

coaissió

acorda

*stiaar

reciaaacions que no són recollides fil per randa en el
capítol

d«

la sentència, sinó

que

són, siapleaant,

acceptades pels proveïdors coa a greuges que han de ser
reparats i així ho declaren, sense concretar-ne l'iaport.
De vegades, siaplea«nt es condeana el aonarca, que sol
ser la »és corrent (17); d'altres, e« recorre a clàusules
d'estil gens eoaproaeses -que no vol dir indeterainadesrespecte a la quantitat final sentenciada, coa ara "el
que serà liquidat ««r-los degut" (1§), "el que és degut
fins m ..." <"), i d'altres clàusules semblants (**).

11

ací * ool'Ucld *1 «w í» turn »aMatat • l'«i»rt«t «Macat «I
procén Mbr« !•• far»*« 4» 4«t«r«iiMr

l'oh^ct* i»

l» r*rluMclA.

OM

oou«t«t*i«a tat
1

IMI ooa«ltf«r«clotM «M* to f«t • f«Xfp6cit 4*1 valor «a» t«o*n p*r •

noMltr* IM MMineiiM «Mta»aM i IM 4M*MMa*M • l 'apartat introáuctori.
If
•ti«. Ja «ua forva avrlat, i aobratot a prloclala 4a 1 aagla. U ka tot 4»

ngajatl «Uni Mit aafcifi ala MM rtiMljaata, p. a«.. ÍS20.2.1*;
112«.U.2v.

1SM.4S.T;

1120.4T.T«;

tIM.it.f«;

1S20.T2.11;

1S2«.82.12;

tftl.Itt.li«; llM.lSS.llv} 112».2$.f; 1»2I.1M.»S.
11

t. «., lfW(M,av¡ U»,U,t«{ l»2I.M.!tv; 1S2«.«2.1T«: nn.rf.Mv.

10

i. «... Iltt.Ti.lf»; 112«.U. 12; II2«.l,Iv; IMI.M.U; 1121,21.*; IMi.iOt.Jl.

,
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aigua

cop

1«

••ntènci·

tan

sol*

Al·ludeix

m

le«

*fti*»tJt«f» contínjfud*»" «n la documentació ( ai )i »i AO é«
que declara que *• faci "iuxta for»a" (d« lea cautele«)
(«). Il capítol á* la sentència, de« d'aquesta òptica,
esdevindria

«1

desencadenant

legal

d'una

aèrie

d'actuacions qu* haurien d 'anat* referid*«, per tal d« «er
correctament interpretades i aplicades a la pràctica, a
la documentació continguda en el procés, 1 a l'activitat
(comptable i, en alguna mesura, f iscalitzadora) posterior
dels oficials de la Diputació del General.
Tanmateix, hi ha alguns casos en què no és evident
la resolució que s'ha adoptat, i encara n'hi ha més que
presenten una forma especial dintre del mat« ix quadern de
les sentències,

ja que passen a ser capítols que no

n independentment, sinó que remeten, quant a la
modalitat de la solució (més que no r l'import concret)
que cal adoptar-hi, a d'altres de decidits anteriorment
(»). i»

palesa,

així,

l'existència

d'uns determinats

criteris de cara a solucionar les queixes presentades, i
una relativa i sumària ordenació dels materials a mesura
que «tvança el segle, que cristal·litza en l'agrupació de

21

f. «i.. lS2i,n.4v; lS2t,24,t; IttS.M.M; ll2t,M,lts llit.12«,M; If2t,«,2¡ i
112t,lll.n, i llit.lM,a2.

22

P. «... 192«.U«,92; 112t,l«i,M*.

13

V. 1S2I.199.1T« (NMt • 1I2«,IM.5T); l»2l,lfT,42v (r«Mt « lS2«.15«.«lv);

itat.iM.«a <*••** • ista.in.Mii 1121,m.«*, i uit»ift,4f, m«,m,«TV
Inmtm

têt*» taw * iSat*lM,it}. tarcl·laMit •ia·^io·t^·· •«• IM
al« f***** I»2e.ll7.1i»; 1S2«.«,2«; HZÍ.ITS.««; 152«.21,*.

sot
d«terminât»

tipu* 4« greuges que

món tr*et*t« d'un«

•an« r* un i f ont«, iot sovint • r»f»rint-»e als greuge« que
porten causa d'una sentència anterior, i en correlació
amb

la

decisió

potestativa

qut

poden

prendre

els

previsors d* si cal o no instruir procés p*r aquells
greuges que ja tenen una sentència

condemnatòria del

sanare a (M ).

Però és que i a «é«, la sentència de greuges adopta,
aab el Baté ix contingut que acabe« de veure, una regona
forma. Fins ara ens he« referit al quadern de sentències
globalstent coa la suaa de capítols de les rec ¿aviacions.
Ja sabé« que cada capítol és, en definitiva, la
decisió adoptada per la COBÍSBÍÓ d« provisor» per a cada
cas; és J« sentència de greuges de cada ua dels actors,
J* »eva sentència, l els actors en necessiten una còpia
(sia en paper, sia en pergaaí) per acreditar quina ha
estat la resolució adoptada

en el seu cas i r«r *

de«anar-ne i obtenir-ne, si cal, l'execució (2S).
De« d'aquest punt de vista, la sentència de greuges
(individualitzada) presenta algun tret característic. En
la «esura que gairebé

la pràctica totalitat de

les

rec lavación« é« reconvertida en un «untant econòaic, la

29

f.

l'aptaüa. ü*

tot,

»*M ta *1*WB «* eattaai, MB MB UM 4» 14tS co»l*fe m.

ooatiMMCl« i**B M.. l'*.II.if ff. 132-133) «**J
i p«rt«ny*nt • Antonio Afiactin,

-.
>-:,' ,,"
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sentència «sdevé M

titoJ de crédit; 1 «MI « tal» «sdevé,

també, l·lItiMUMAt

transmissible. Aquesta peculiaritat

é» i* «IM en« h

B«nat * potenciar 1* importància 4« 1*«

sentencie« ja dictad«! »obre les sentències «u* *• dicten
« la cort que ** celebra, per davant d« quina era la
causa qu« originà que se'n dictés la resolució priaera
(2€). is a dir, he» considerat primordial no ei fet que
una sentència

fos dictada

inicialment

en base a una

reclamació de quantitat per pensions de cénsala, o de
salari, sinó el fet que en una cort posterior es prengués
coa a base que aquest greuge ja havia estat sentenciat «n
una cort precedent (2T).
Les sentències dels actors, a partir del moment «n
què

ren

dictades,

i de f

que

se* n

fa

còpia

peí

a

l'interessat prenen una vida pròpia que, en bena tesura,
s'independí t ca totalment de la cort que l'ha produït i,
fins i tot, de la persona que l'ha generat. L'autonomia
vital de cada sentència queda referida a un paràmetre
^trlnsec,

i a un

altre d'extrínsec.

El primer,

és

arribar a ésser executada plenament, aconseguir que el
subjecte agent sigui totalment aatlsfet. 11 segon, que
per

a

aseolir

l'aspecte

precedent,

les possibilitats

d'èxit es troben vinculades estretament a l'existència i

!•

a» é« «M* U iafaMMié. MplaBMMiria, «M* apartar t« «o ·l|vl
«Ils, •t·i··af·in·ri·· *l iran «'«pMttecie «M vel«

m Im continuïtat de Im celebració de corta generals. La
sentència és vinculada indissociablement al greuge de què
deriva, el qual em meeparablement unit a l'existència I
al funcionament (regular, «i no periòdic) de la cort
general.
Per això éa comprensible que en les dues reunions de
principis del aegle XVIII trobem
basen

en sentències de greuges

reclamacions que ea
dictades

en corts de

finals del segle XVI, Ja que al llarg del aegle XVII no
hi ha hagut cap reunió de l'assemblea que es desenvolupés
regularoant (2i). Ací hi entra en joc, no tan sols una
bona administració del patrimoni documental familiar sinó
també el fet que el compromís derivat de l'administració
de Justícia del monarca vincula ela seus descendents i
successors en la dignitat (**).

La sentència de greuges com a

títol de crèdit

legítimament transmissible ens n'ofereix força exemples.
La

mateixa

inèrcia

institucional,

i el

fet

que

la

satisfacció completa deia greuges era un fenomen gairebé
inimaginable en el marc d'una reunió de cort de mitjan
segle (M), ens donen la pauta que em corrent que, amb el
transcurs dels anys, ea perpetuïn reclamacions l'objecte

2«

« »'—t, t» fvwftJta é»lm mtmlmm .... »*r • U Moptatim i*
«SOM, "II MurlaMM« C«nr«l .,.-. "U MriHBHrt« ...", C« U J ufe f *J
.... ». ÏO-Ti. »«r «1 nrlMint i» Ull.

m

m

v. l*«p*rt«t atià«** a U «f*tvl««BfB- «•!• ««•«••.

f. l'«**rt«t «•dto·t •! eMMtiN i «ta oAlovl« iBfctt I» êMpaaiMlitM *f*ett«»

•••• *•:,
*'s

;> "

*

*^

*

"'

x ,

-t * " - * * *

* ,,

"

'

£*»a r^

„T

•=

-

rm?

f'

fit

te

le« qual» •• Mitte, «l »üb Jec te do i«« que. Is VA

canviant, •ucc·int··^.
in 1« pràctic« totalitat dal» caso« l'actor aporta
la sentència p«r « f«r 1« reclamació, o, posteriorment,
p«r a obtenir-ne l'execució, fa important d* conatatar
que J« ««aténel«, «I document «n «í, é» ml títol. Êm al
rever« del pergamí on habitualment, per part de l'oficial
encarregat, a me a d« f e r-ho «n

la »eva documentació,

•'anoten 1*« pafu«* parcial« que «a van fent a compte del
crèdit reconegut.
Però é* que la transaíssibilitat d* la sentència, no
•n «1 sentit que acabem d'esaentar de passar légitimaient
d'una persona a una altra, sinó en el qu« veure» aé«
endavant, «'encavalla aab el tràait d'execució (**).
Si bé hea dit, i així cenata «n la comissió que ea
fa

ala

jutges

jurisdicció,
desmenteixen

é«
que

que
al

llur
«eu

poder

torn

«'ob«*rvi

delegat,

la

seva

indelegable,

ela

feta

inexorablement

aquesta

condició concreta, ja que, sovint, i invocant arduXtat
del

negoci,

brevetat del

teapa,

«te.,

els provisor«

"«ots-deleguen" la jurisdicció que han rebut d^l monarca
i de la cort «n una comissió me« reduïda, normalment
pluripersonal

11

(«), «i

bé cal

admetre

i valorar

lea

f. l'aentat éaii*M * l*m»amiê ê» ta MnttoeU.

r. n., m«.m,«o; mi.m.u; mi.m.4iv; nzt.isi.^-. itn,uw,«a;

f-K

- - ' • <f t

194

reals« ion« ' que fan, fHÜB en penja pJet, a l'Ai itèaeta

tôt, «ifiti COB »iguii el« provi «or» actuen la
jurisdicció

delegada

del

aonarca

en

cort;

llur«

«entenc iea tenen donc« la força d'un judici dat en cort

í*).

t. m., ISM.lM.itv; lIM.Mf.M.
M

al·l ho »Mrt* «••§, J4b0t*tJ«iM ..,, ff. W.
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Un cop dictada i publicada 1« ««atencia d« greugea
d'una réunie Am cort restava obert el període que havia
de transcórrer, segona le« prescripcions d«l capítol del
donatiu, per tal que el» diputats del General sätisfessin
el servei « qui
•onarca

se'n constituïa receptor en BOB del

i reservessin 1'import de què ea tractés ala

agreujat« C1).
Coa a norata general haurien de transcórrer algun«
anys, Ja que la recaptació del donatiu, cosí a contribució
extraordinària dels poblats al Principat (normalement per
via de fogatges plurianuals, que sovint s'encavallaven
el« uns aab els altres, ultra el que Ja suposaven els
iapostos

ordinaris),

relegava

considerablement

la

materialització del« tràmits d'execució de la sentència,
la qual execució, sempre que e« traduí« en un import
econòmic, quedava supeditada al normal desenvolupament de
l'activitat financera 1 comptable de la Diputació del
General (M.

1

f. l**»Mrt*t eaÜMt •! «Mitai *•! ««»ti«.

csw f«iu a»
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La participació dels diputats del O«neral en el
procediment d« satisfacció dels greuges «r* establerts,
ço» Ja he« vist, en la mateixa suplicació é* la provisió
é« noaenaaent, I també en el capítol del donatiu (*).
I* dividia, «a essència, en una dobla intervenció
directement relacionada amb la finalitat perseguida per
cada un dels documents esmentats.
La primera se cenyia a un estadi previ a 1*execució
estricta
consistia

de

la

sentència

a poder

::oa*n»r

dels
els

Jutges

de

proveïdors

greuges;
substituts

d'aquells que no compareguessin dintre de termini, o que
no residissin a Barcelona,

dels elegits per la cort

general; mentre que els nomenats pel monarca depenien del
canceller (•), al llarg del period« d'activitat de la

•1 MiMJ»B> M iMclta «i to froviatd 4» MMMMM 4*1* J*t«M. « M* ici« 4*to
i, *1 MMat *M la« MBtêaciM *M «11« «ictla
Ml« «M« eflctoto, i «M* •» U faala tra»aa. i
rífcit

oo*yr«M4ria la*M, al fM fo« ta<iractM<*t. «to oficial*

•B* MV S"^^^^PA Mt ^A MSB&% 4*ttB04Mß^E 0BH HP£C|§£BSMM Wt^4^ SM^ •! •BM·flWA

to« « M« ftaftli«M 4IMtota «• to Ml licítate m to MWiM « «iMtlé.
M «aU MtaU* sctitMi M 4ttacta a« «ÇA, S« MM, M», ff. Ml, «MM *
faaaeucia 4a to
I

I

I0S

tal i co« recollia «| Bandât, contingut «a 1«
provisió regia C9)*
La segona •• vinculava directament l concretament «i
tràmit

d'execució

de sentència;

consistia

a eoaplir

fidels>ent les prescripción« del capítol del donatiu, en
virtut del qunl corresponia al» diputat* del General de
satisfer

(en nos) Je la cort, és clar) el servei al

•onarca (f), d* fer la reserva establerta cobre 1*oferta
(*), de pagar (Juntament aab els oïdors) els agreujats
{•), i de fer (Juntament amb i»ls oïdors) el compartiment
oportú (l(). Se'ls autorltsava a vendre els censáis que
calgués per tal de poder cobrir l'import deteminat en el
capítol <").

Sigui coa »ifui, i per prescripció del capítol de
cort del donatiu, el pes de l'execució d« la sentència
restava, gairebé exclusivament, en mans dels diputat« del
General. Semilla lègic, d'altra banda, que els pertoqués a
1

7

v. *et. «. MUH, f. a j», i. i«-n. 11. «, i. ii·it.
~"

«, MBH,

f < M*, t. It-ati i f. M, 1. 17-11 (MM fMMltM t*f MifiV t«

1

«ü, *, teau/x. f. •§*, i. M-M.

9

«a*, «. tan/s. t. IM. i. n-u ; i i. tmt i. if»n IMM« *u uit*rr«»ci« *»i
•M * ecto mm of t«ui«t.

M

u

*. ian/a. f. :••. i. w-it,
f*r * 1» «•»! «e«t»ltat te «wt *U «• «i tutitmt; «CA. •. IStl/a. f. Mir, i.

fOt

«11«, Ja que, coa M

«AP, «M ta*b« l« in«t i tue l ó que

r«pr«s«nt«v«n I* qu« «'encarregava 4* «ati«fer, des dels
origen«

qu«

«P

Ju«tifii|u*n

l'«xÍ3tencÍA

propia, *!•

••p«ct*> econÒBica B.»t«ri*l« tel donatiu t11),
D«

fet, p*rè, pot

Mr

qu«

«st i gue*

incorrent

inconscientment «n un parany: tal vegada ««tiguea donant
p«r suposat 911« tot*« les sentències d« greuges dictado«
han ««tat traduïde« «a un «matant econòaic. Coa «abea, no
é« aquest «1 ca«, «i bé hea d« reconèixer qu« «n una
iaaens«

-i

aclaparadora-

aajoria

1*«

reclaaacion«

reconduïdes a quantitat« econòaiques »en le« diguea-ne
'típique»' del* greuges particular«, i «n reflecteixen la
realitat concreta, aés qu« no pa« aquell«« altre« poque«
queixes

qu«

reconvertible*

no

tenen
a

un

equivalent,

paràaetres

d'un

que

no

tipus

«on

econòaic

predeterainat.
Hea de sobreentendre, dcncs, que 1« participació
del« diputat« del General *s si iràait d'execució de le«
sentencie« d« greuge« particular« quedava contreta nomém
a

le«

«entenc ies

que

«rea

plantejades

«n

terae«

*ta MpMasMB *»...": MBKâ. fMWMMrta «*

ta

. p, M, «U

, i M «••••«, mm
a* ta iMtitveU pAltM» {f

MCI*

SI«

r*coodui'ble« « importa «conoaic«, t no pa« « l*« d'*ltr«>

tip««.

Kl«. tft»ifr«

Coaplertc

r^nr-fat • nua

el»

pas«o«

ratal i t.«an »l«

4*

cada

assemblea

p« r

a

l'acapte del donatiu que s 'hagué s ¿«posat «a la cort en
quest i <5. C11), ço« a últi» pas, el« diputats havien d*
desenvolupar,

a

travi«

d*

la

»«va

«structura

administrativ*, 1«« tasques que he» esaentat, tote« íes
quals

«ren

reconduïbles,

bàricaaent,

a

portar-ne

la

comptabilitat i a Justificar la distribució del« recursos
destinat« pel rei i la cort a »mtimffr «1« «frariat«;
enden* s,

oc«sío/;aia<ent,

havien

de

retre'n

cosipte,

d'habitud davant d* la cort general i1*).

13

IM r«f*ri* «l fefMf*. « 1« v ma* a« c«w*l«. «te., tot i «•• m

M »*!•

rnttfa §*!«* a«c«aantaclo. f., p. M,, la iafataacid (aaaocrafica) «IM
•.

<"»i*tri»wri« coaarr«! at 1> pa» lac í« catalaaa a la priaara

aattat 4al aagto W» a*la fo«at»M «• l«tf, 1111 1 l$»J; » U /<«•(«• tf*
155J; -coa m im m «oaatê»T-,

11 foaa>« à» IM»-m», caatviavcüa al

..."; e «la traaall* é* •ÉS·I. -Inaaro a^oéoiafloo pata al
la pahlactaa catalana «a tiU a Iflt*.

«4
ta! à» fw *1 ««• «II«

•• «M fiMftlaUMié «M*

'» '^v"• ""s*'""-ri;
'¿vLy*.* t ' r - 3 1 '
„ '*
«&*•• " -••• . " -' ,
,

j

*

»H^.^ *=* ** v« , j -s *
.* - 1 ; •' - -

lit

•I f «t -aaeuait implícitament per 1« col l«ctivit»t
(")- qu« *Í* recursos cu r t «g« •• i n coaportav» 411« aquella
réclamant» qu« aspiravan m cobrar una part dels crèdit«
reconafuta «a llur* aantènciea haguaaain d'aatar amatenta
al« »ovi«ent» i actuaciona é« la diputació d«l General,
perquè,

per

l«

aateixa

»ani fe»tac i6

del

principi

d'igualtat em tract«, i COM « conseqüència directa «eva,
tenir una aentència pi«na«ent favorable (u) no bastava
per a cobrar, a i no que calia aeguir lea indicación» qu«
«a devien donar a l'efecte, coa ara quin era «1 dia
aaaigaat

per tal d«

preaentar~ae aab

la documentació

requerida per a firmar l'època i rebre l'albarà tu« «a
faria (potencialment) poaaible «1 cobrament, ai era «1

caa (»»),
Héa
obtingut

diligència
nentenciea

havien d*

tenir els

condicionad«a

a

qui

havien

aportar

mea

documentació, a devoatrar t«* alguna tramita havien «atat

11

•* U aM*ü» muurm «M. e*a fe« »Ut, •!•

*1

M
•llr» W^Mt «w
lf

f. ai

•IS

r«*litsftt« |>r«viaaaat, * qu« ml a'havian f «t aquella qua
a'impoaavan p*r a rtaUitawr dintr« a*«A termini, p«r t*l
te tenir dr«t * p«rc«br« l* quantitat consignada, ll«vat
«u* ho» no volgué* restar aírelo» 4*1 compartiment, COB
veur«a tot aeguit,
E» tracta, «n definitiv«, d'activitat« del» di ¡utat«
inherent« i complementàriea a le« que el« «on a««ignadea
per la proviaié d* noa«na»ent del» jutge« i p» 1 capital
del

donatiu

per coaplir, per poder

pré«criación»

del«

provi«or«,

i

per

dur a terme

le«

executar-ne

le«

•entenc i e«.
En« eonata qua le« »entencie» plenaaent favorable«
no

generaven

aé«

probleae»

que

«la

derivat«

da

1'acreditació dial »utjecte a l'hora d* «ignar 1'apoca
corresponent. En« conata, taabé, que le« qua tmm ano»enat
sentencie«

condicionadlaf

aajor zel

per part

coaportaven no

tan

»oí» un

d* l'actor, ainé taabé una «ajor

activitat per part dels oficia*« d* la Diputació del
Gene ral,
així, per

exeaple, trobea alguna d'aqueat« caaoa

reflectit« «n

la documentació del» acorda pre»o« pel

conaiatori d*

la Diputació del General d* Catalunya,

dintr« d« la aeri* d* reg i»t res em deliberacions (ll). In
forneixen una il lu»tració adequada per a la cort d« ISIS
laa deliberación» que faren «la oficiala d« la Diputació
al llarg d« 1531. Tenia documentada», entre d'altre«, la«
resolución« referenta ala greuge« preaentat« per Padró

10

m te «arto • ati f«M rm»r*nt*t «• i'*£â.

•IS

Rotaberti f»Is p«r Mari» Banyuelos (»); pels hereus te
Praitcesc Senesterra

("); pi* Berenguer Ctas

("); per

Miquel B««tid* (M) i p** Oa'.ceran Oliv.r (M).

fot

indica

que

**

tractava

de

ccaprovar que

•fvctivuMnt s'havien dut « terve !«• actuacions qu* els
proveïdors havien requerit p«r tai d'estiaar el greuge
(IS), ço« assenyalava la «entencla en qüestió. Qu« això
era aixf es nani festava Mitjançant un acordi una decisió
fenia, una deliberació de i consistori, que en feia fe;
alhora que p*r»etia d'iapuisar l'actuació propi* de la
Diputació

de

cara

a

la

satisfacció

dels

greuges

particulars (M).

19

M *1 •**•»* 1IM,!•!,••, f. tm, C. IM. f. S4-M». f. 1

M

M «1 VMS» 1121.IM.«1*. V. ACÁ, S. Ht, f. ftv-Tf. f

>f

•• *1 ATMf» llu,«.IS« V. ACÁ, «, l»,

l'M*«4t«

f. My-W. W. l'

21

te

«l ATMS* tll*,M,iiy. f. IM, •. IM, f, tl-SIv. V. l

21

te

«I »mm ItW.M.M. «. aCA. «, l», ff. M*-ft.

14

te

«l »mm »Mi.M.IS». f. AGA. S, l»,

15

f.

f. M.. *!• «MM te teta««« »li«w l Kiewl teilte «te «tatUr«: osito
to «tUstecU tote « Meal« tflMr* 4*«i MvBtel te t
AABM • Mfvl« te to oo««i|Mtci» i i» toa
peMtoB* te «l«w«M «UoterU {te • 4l»,
. i «!•«*• «rt MIC i OM». M» élw**s mHfmlmrM 1 MS»I1«.
•la», «1 «MêMwi, *l9t* mm MJ^tettto. teilten i yaMwto ew
pteate to Mto «wMitM ew «to «MM*, * «M t * ui«ni, te to
tel Mrr*i. •• M prtovr une»» I !• •! f«t i •• *to «itm« «M» •• •§«• <ACA, •
t». f. •§-?•».

•14

l*fr 111

L* r«»«rv« tel donatiu, mi mem no dintre em la
lògica de l'assemblea, eadevé va« g*r*nti* d« cara *!•
poblats

al

Principat

que

una

part

del

servei

extraordinari concedit al monarca servirà per "pal·liar*
els excessos del titular del poder politic i dels seus
oficiala. Però «quest« concepció ea veu contrarestada pel
fet

que

4i I hora,

i

comptant

amb

un

pea

específic

conjunturaiment aé* i apportant, s'esdevé que la reserva
del servei es constitueix en una limitació envera lea
possibil itats t «és hipotètiques que no fàctiques, d'una
aajor (per no dir total) satisfácele de lea sentències
dictades per la comissió de proveïdora (2T).
Si partia del pressupòsit (xc) que la reaerva que ea
feia

al

capítol

del

donatiu

era

notòriament

(**)

insuficient per a cobrir ela greuges sentenciats, fina i
tot en la cort (de 1528) que deatina la part més elevada
del donatiu, uaa tercera part (un 33 1), de totes lea
reunions del period« estudiat p«r a pagar els agreujats
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liAftttC,*»
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OOCUWfttMt«,

4piMi

Ml
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pKC^^aS.lsmWl

I OP«

pftMal
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*1

f tuai
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stiTJ^NMT

A

I, Ml 1 «• ooMt« M IM MIM Ml rM«rv«t (ACâ. «. MSI, f . $«»)
IS.uf 11. li «. 11 «.,

lM «Ml« M*tf*«M é» IM 15.0*0 f«Mf*aÍM MiMB W

rOMAMt a» ItM 11, I », 1 «.

u
t» IIMtitUCt«, •>!»•<•• !•• ••O·VClMM. «IflM* 4* IM

M

** IM

»_^

M wt *v|a*M M te Mtt i« 15W- fiMt'W M M.fSt 11..
lft«Mt« n.U« II. imam Mt «• M M

v

f

•ts
t
una

que «1 sol i'«t de presentar greuge «a
cort abraçava

taabé

la

concapció per

part

del

aubject« af«nt qua «stava iniciant un procés («n «1
»ent i t meu lat I Maya tècnic dal tara«) forta dilatat aa
al teap». Palesen aquest fenoaen da notorietat qua aa
degué anar agreujant eap a la fi d* la centúria, d'una
banda, qua una estiaació aproxiaada considera que la
reserva és insuficient par a far front a lea deaandes
quantificades per a la priaera cort del aagle XVIII (31).
Pare no únicaaent par això, sinó taabé pel fat que
antre lets reclaaacions d'una cort i d'una altra, coa »és
va el segle, aés, es vau (re-)presentant les reclaaaciona
inicials, ara Ja consolidades per una sentència dictada
per la coaissió de Jutges d'una cort precedent; i, fins i
tot en aquests caaos, la reserva eadevé insuficient (M).
•i «M bo é«, i taa «vMtaM, •* U cort e* UM: nmrvm ** •*•«*• 11..
«MMttficMt« llt.tM 11. « IM.Ml aontotiM * •!• (»iat) «u* nr «i prwl
1'Uvort.

a jertlr a» 1SU-15M mime

mEmrnwt

«ifietl *• «o

I'import e»l» iftHtf» MNteBM • purtir 4* toa MMÉMâ«*, «té« e»* í* •'•••
praâiilt

ta

l»»««to e* fiaitotto •• !• cort

i*

IS!»

t

la aajorU «a

•t «lct«4«a.
11

e»l a*M « aataia 4a e*ie«il -«IM «a haaa «a i'taaort

tf'a«Mll*a

» par a te aa*t ia 17»1-1TM. aa caliwl* <
. tf'altn kaaaa):
e** *aa raeJaaa aar êgrmftt »arttc*l*r* J

«it.

, aaa aa la oart «a U3>-

•It
Així, per * tut «Mi conata que Im mam

d« crèdits

reconeguts per ftentència ascendeix, almenys,

i saJvat

dret 4* compte, a 120.343 11« SI prenem en consideració
««« 1« reserva fou d« Si.600 11. (un 10 X del donatiu) la
impossibilitat material -i real- d« satisfer a tothom «na
••re ben evident.
Amb

tot, convé

no oblidar que l'evolució de la

reserva del servei va íntimament lligada amb la dels
compartiments

que

es

f«A

de

les

sentències, que

en

depenen.

vi«

lla

compartiments,

ja en

fi

sentit estrictament

etimològic reflecteixen la voluntat, a voltes paradoxal,
d* mirar de voler permetre a tots els afectat* que han
actuat diligentment en la presentació dels greuges -i, en
conseqüència n'han obtingut sentència-, de percebre una
porció,

una

part,

sovint

mínima,

de

la

quantitat

reservada C91).
Se

solen

confeccionar en

base a

unes partides

d'import econòmic variable en funció d« la recaptació,
les quals, un cop determinades, eren sotmeses a uns
criteris de repartició, variables també segons la cort.
Mitjançant
reclamant

tina

els

compartiments,

part

o

una

porció

s'imputa
de

la

a

cada

partida

IfM; PM* *i OM ew

.... ««a. in* ». m-MI.
lit.

•If
pressupostada, «n aquells moment* disponibl«, assignada
pmr * pagar

mim gr«ug«s, la qual és fixada en una

proporció directa « l'import de cada un dels credits
aportat s • 11 i osibre de partides que «• confeccionen al
llarg

del

irà«At

d'execució de

les sentències d'urna

•atéixa cort dóna el no»bre de coapartisent» que se*n fan

(ü).
S'hi

devia

arribar

després

de

fer

un

seguit

d'operacions aritmètiques (M) les quals, finalment, es
materialitzaven

en

allò

que

coneixem,

que

ens

ha

perv'ngut: una raó* (**/. is a oir, per a nosaltres, es
tracta d'una refia proporcional

amb la qual es venia a

fer possible que es complís el mandat de la cort per tal
que els agreujats compartissin a «ou i a JJíura ( J T ) la
futura

satisfacció

-parcial-

dels

seus

crèdits

reconeguts t fJn cop determinada aquesta rmó, es procedia *
confeccionar l'anomenada tarifa (**) que, en definitiva,

M

A tait é'»mtm§tmt m ¿'«aacucl« é» !•* aaatiaci** 4« trat«»* *• I« aa*t A* ISM
•**• fa» ala 'ACA. «. MSI, f. M, p. «s.}; «il« e»rt a* liM ***« fan tt<M
(AC*. S. ISP»; «I la cwrt *a tllf ••*• fM tM» (ACA. «. IS»}; •« la cort A*

titr ••*• f«* «M IAEA, t, iaw/i. t. tti.
M

§•*« tv^s MM «wtrm «MOT IM part« eal w»i. Ad. «. ISH/I i A*l »«I. «c».
*, ieaa/a. •«• mm tmm talla •«•im«, at t. iv «•!• «MU ki te U tarif».

M
.... *wl. t. p. IM, | t.
•1

• —

mm*

m

••••. f. §t f.

tiateié, •*• IgMIMi·l» «M «• üat 1*1
l. M, 9- Iff.

SIS

no ÍB al t r» COSA t«» mmm isa!« qu« desenvolupa (") les
proporcions

filada*

p« r

m

diferents

quantitats

d*

lliure», cosa 4«« «A simplifica força els càlculs (4e).
Val

a dir

qu*

1*«

proporcions eren

ais

aviat

reduïdes; així, per a la cort d« 1S42 la tarifa era
fixada en 3 «. 10 d. per lliura ( 4 l > ; I per a la cort d*
1S47, el prl«*r càlcul era d* 2 s. per lliura»

i el

m ham a'havia plantajat al hi havia la poaatbilitat qw aa pacwaaain cra4ita
prafaraata. tal

vaaa*» •» tawl« «a

l'taaort; par« l'as i at ancià d'i

tar if«a aaaata daaaantir-hn, Ja «w f«acála t« gradual t proporcionada |Ia
tarif* aaat«na a 100 11. (1 11. II a. « 4 . } awetawat al deal« oua » M II.
fit a. t é . ) ]. a** ««t, roa«« obarta la oUaatio da «1 ala cr*dita racona«uta
par «antancia dat* proviaora món prafar««ta davant d'altroa cradita.
far a la cort d» 1*47 («ntr« ACA. 6. 1SM/1 t «fil, «. ISM/2. t.
la tarif* «M d'un valor «* l.Mt 11. fin« « IM 11.
M

1») j'alabora

d« c*nt «n r«nt; 4w é*

li. « 1 11., d'una «n una, «t«. »I»'. •'aatabl·K una corra lac i« d'on

« 1.000 11.

toquaft

!• 11, IS ».

4 d.

• Mt 11.

-

I 11. !• «.

• Í.

a 19t 11.

*

1 11.

11 a.

« à.

• M 11.

*

- 11.

IS a.

• i.

a 1 11.

*

• 11.

«e.

-d.

rtM i M« M*« ctlcvla« fracciona: par a 10 a. toayafi 1 i.; « I a. to« 1 4.;
a ] «. t í. toca 1 Milà: a 1 •. 3 d
41

**t. C. 1SM/1, f.

Mea | •&!!•,

1. tiSM» cctNita M a«*Mt Mtai« Ml., f.

IV-lTvV. ran

d'a^waata oort aa prod«I una dla«*Ml« «ttra ala
aantAncia a« a«Malla cort i ala «wa n'ha*la« obttnguAa« ê» corta aat«rlora (ala
«i·la «1 lagwaa, «1« avta f iMila 4a l'acta da I'of arta par • aar-H! *4»a«oa) «ua
vola« aar <aclo«3a an •! oavajartlaant. Co« «M ala c41cula aa d«via«i far «•
tie ala roclaaanta aahr« la taja» da>] dinar diapo«lbla *a«bla clar qua MB
dtaara «ta tocaria« par cap. La «uaatlA «'hMud a* raaoldr«
••fe MM pro*tai« «ala dipvtata i ala MM aaaaaacir« (ad. «, MM, ff. I»v9-*r*.
fill dia«t «•• M**a M havia« da Mr ala da la cort 4* tflt (atâa «w ala

-lea àpat a* «• altra

Slf

de 2 •. 4 d. p«r lliura (4t); 1 encarn algun »Itr«
c*« d* 4 c. p«r lliura (**). Aquest* imports «a* situen al
voltant d'un »arge que preaecta, a tot eat i rar, un 10 S
escàs, »1 no sway*« del total del crèdit.

Els

llibres

dels

cowpartisjents,

elaborats

íntegrament per oficials de la Diputació del General,
eren copiats en ve lúas independents per a cada cort,
dividits en dues paris claraaent diferenciades (**): d'un
canté, l'anotació del compartiment (**), sovint precedida
d*un Índex de noms i, si no precedida, seguida, de la
tarifa; de l'altre, una còpia -compléta- de la sentència
de freiiges de la cort de què es tractava (*•). S'afavoria,
d'aquesta «añera, la feina de consultar
ràpidament

i f&cilaent la sentència invocada per

parts afectades

41
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i el seu estat de compte» aab el que

«m, «. iSMIl, f. fi.
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i confrontur

SMW «c*. «, isM/i i «M, «, iaM/a. f. i»
to

pftlM« I« IMwwMHié «*l* itpiMt* m aC«. C. MM, f.

T«»-TT. f Z«3; «CA,

e. tan, f. MI d. ii·iii. v., p««, «i •*• «»licit «ca. s, iaa«/i. t. i.
•aamrff / 2 ij»r» 4»J» o«vwiiM»t« «M« pn» JM
0MBf»I 4P C*tâ«JlM|« «MtV J«* «f*Vtf- /4 J«t« ful

« «u J* «v «tttm/ / T «»
/* gm«f»i JM Mrr«jr âM

•i j» «is MT á» /** i·iurrrr
4S

te

« 4lr. ail MM eal rirliaaiit a A»i« I •»un i «w M li tan MIM Mti«f«it.

. «to ofici·l« a» l«
(H M MM*.

^¿I^^W1^* '*i¥- "^ '."* "n" "

T*

V í- f f

r

"^"^^

^

"^^"1%'^^ ^'"s*'f|~^~7"

'

SIÓ

podrí•• considerar «A "registre oficial d*da* sense fair*
dificultats.

t

*

«

te« d'un punt d« vist« d« la funció que desenvolupa
el

compartiment

greuges

«n

sentenciats

l'estructura d«
significa

satisfacció del«

no

solaaent

haver

aconseguit una resolució condemnatòria davant del reit
sinó que el desequilibri que allí es reconeix comença a
ésser

efectivament

(i,

a

la

fi,

potencialment)

restablert.
Roa podria pensar, des d'aquesta òptica, que ésser
inclòs en un compartiment representaria poder passar de
la pura reivindicació teòrica i foraal de la queixa a la
veritat dels fets, si més no quant al rescabalaaent dels
afectats i al restabliaent (fictici, legalment pmrlmnt,
em clar) del desequilibri generador de la reclamació.
Representarla, doncs, un pas previ i necessari per
assolir aquest priaer retorn de diners qv<e teòricament
correspondrien ai monarca devers el« afectats, el primer
lliurament dins d'un conjunt d'actes, diguem-ne de bona
voluntat (4T), que permetrien als poblats al Principat i
if

_
«w M! MB fcMi writes

•B Ml MMM, t*t i •» to «VMNM «W

r****

(iiïsf

SSI

•Is Comtats, de retrobar-B« mato «1 t*u '««nyor natural' 1
tornar al lloc que «1« pertocava UB determinat conjunt um
fet» i de comportaments qu« així ho reclamaven.
Amb tot, però, el compartiment, no era altra co»a
que l'inici efectiu d*l tràmit d'execució de sentència de
cara a poder acabar cobrant-ne l'import. In definitiva,
el compartiment

(o el« compart inents, si és que n* hi

havia més d'un en
"distribuir

sobre

aquella cort) l'únic que feia era
el paper"

els

recursos disponibles

entre els afectats, és a dir, permetre de saber quantes
lliures, sous i diners corresponien a cada agreujat de
les

partides

disponibles

de

la

part

reservada

del

donatiu.
Portar aquest» comptabilitat generava una activitat
considerable i un volum determinats de paperassa i de
documentació, en bona mesura vinculades a la necessitat
de tenir controlada la deapesa que podia ser supervisada
en qualsevol moment, i també per la necessitat de cenyirse a treure el màxim de profit dels recursos.
Z en aquesta darrera

línia trobem les anomenades

date« del reservat que conformen un estat de comptes per
sessions després de comprovar-ne les dades, dels diners
que havien estat emprats per satisfer els agreujats de
cada cort, si més no entre 1528 i 1564 (M). El nom prové
del fet que sen recollides per dates totes les actuacions
que fan referència al pagament de greuges determinats

49

f. «CA. t, UM Ct la «Mcrlpcló «w m imà§ M *1 «pliai d«4ic*t • IM
font«).

ÍSS
9*1*

llibres del compartiment (*•), i a un ««tat resumit

d« 1* partida global consignada amb aital fi. Aquesta
darrera dada ens peraet 4* veure que ia comptabilitat
oficial

se

cenyia

força

ajustadament

a

administrar

correctament la reserva del servei. De le» ft,666 11. 4
s* 6 d. reservades el 1SÍS s«*n compartiren 06.218 11. 4
s. 6 d. (M). D« ies 60.000 11. r« «e r v «de s el 1534 se'n
pagaren 60.489 11. - ». 9 d. (51). De les 40.000 11.
reservades el 1S3? se'n compartiren 39.34? 11. 15 9. 9 d.
("). De les 25.000 11. reservades el 1642 se'n pagaren
23.929 11. 14 s. 11 d. ("). Quant a les 40.000 11.
apartades el 15<7 se'n compartiren 39.291 11. 16 s. 3 d.
(M). De i ea 40.000 11. reservades el 1553 se'n pagaren
39.020 11. - *. § d. ("). Pel que fa a la reserva de
§0.000 11. de la cort de 1S64, se'n pagaren 48.149 11. 13
s. 2 d. (*'). Respectant com respectaven el mandat del
capítol

del

servei, no ens ha de

It

!
•
•

M

AM, «, MSI, t. 1-2«.

S!

ACA. t. MU,

f. 2T-40.

EGA, t. MM.

t. 11-12.

ACA, t. MU.

f. SS-Mv.

52

ta
M

ACA, 6, MU, i. «-«».

•S

•, MU, f,

M

I. S, MM, f.

sorprendre

que la

•••>-.; .. «, •••«"••. > -.iCJ«: f • "

• ,

T

' " y^O-v

fÇ1""»

»* %.

T"

ssa
tendència f o« que Ml no s'arribés m exhaurir iotalient
mm credit í if >.
A »é», però, «1 caai que calia recórrer podia ser
encara

ralavilaaient

llarg.

Perquè,

d'entrada,

cal

recordar que «1 nuaerari era guardat a la taula de cosmos
dipòsits ($8); i el subjecte noaés després de signar
l'apoca corresponent, obtindria l'albarà que li pe rae tria
d' dreçar-s'hi i de reclaaar-ne el pagavent en diners.

Li'S ^p Q q u<> « i el« | libre« d* Apoque«

Entren en joc en el aoaent que cada un dels afectats
-o qui actués en no« seu- hauria de signar una apoca ( 5f )
que l'identificaria plenaaent i reflectiria fidelaenl que
havia rebut la quantitat que s'hi consignava i quin dia
s'havia esdevingut tal fet.
Els llibres d'apoques conservats al fons Generalitat
de

17

l'Arxiu

a«

Reial

de

Barcelona

poden

ser

considerats

pat«, «va la ait«act4 aarara aa eaapliaa.

raclaaaclona 4'altra natura «aa k'acuMilaa a laa aanttoclaa Ja
incraaaataa al total éala créai ta (an una aola 1 nova aanténcia,
11

V., p. a«., pajSSl MSSB, "Oapaait bankin« in »arcalona, ISOO-HOO1 ;
"U taula «a oaavii éaoa la catfra «a l'hlatoira «anArala 4a la ianqua"; aPJOSS
I wmm, «¿aMrJ« 4a Ja faula 4a Cmavi 4a «arcaioaa ...; »Sen, I*

~Tmul* 4a

CaWkJ« á> MrrajaM (1491-HH), SttBSVM y CaSM, la fMJa 4a aaoftie r caaiaiat

farrara y au aatorno aocJoacoaáa/co (IS99-JTH), fui a'ocupa 4a la 4a karcalona
aa laa p. 117-12*; CaJBBSSi, la ítala 4a Caadla 4a raJancia, H08-ÍTH).
ft

iaar ,.., vel. 1, p. 77S77«), «H âaooa «a. af actlvaaMit, «• taeíaaat («otar lai) «ta aerad i ta havar-aa
ookrat MB dawta, a qua ft'uaa pat far oonitar IHM oparaci« e un tracta. Ina
n'tntaraaaa «1 priaar «antit.

st«
manuals
corresponen mmb

notariale

en

«I

»«ni i t

que

**

ml tipus d« documentació portad« per

l'eacrivà notari del caixer pagador 4« la casa d* la
Diputació. Contenen,

correlativament, les Minut«» del«

pagaacnts que «« f «a (M). Aque*ts elementa vindrien «
completar l'aopecte del control comptable del« cobrament«
realitzat« pel »ubjecte («M.
De l'anàlisi que hem fet de la situació derivad«
d*allà que reflecteix el volu« d'apoque« corresponent «
le« sentencie« de greuges de 1« cort d« 1542 result«,
arrodonides les quantitats, que «e*n signen personalment
pels reclamants una
**

seixantena

(**); en

són cobrades

li M coAf iraw «M puai UlMMt M a'Mtwiia «• p*»*r relMt Mb Im
é* i«but, IM »paeiM M coMtituirlM im MtrlM. Il «w •*•
«w, p. •«.. «1 vol. «ÇA. S, Mtf, Mtr« d'altrM, M »alraM «M ratllat Mb
!•• oumeMrlMiiMM "traa r·tll·*" (m Mut 11 vertical) M* •!• «etArl« f*icr
Mfctw *1 twrt Mr InÉlou- M* M n'hBvta Mtè« MrgMt; MT«U*. OM »MM. «M
«I OM eil« fctwifr.« M Mil« oontlM»r l'motAcl« <*orMl e» IM bMtrvt
MrjMl «M pt»Miit«v« *l raclMMt; i M^CB Mibu «m f«M M«*« logic
t'Mnrtai M M'c«br« «obn «1 nrMlt M* è a € •. MT lliura.

•1

1« MM tftr !•• MOt*ClOM M !•• MWCClOM «H M >M 4*1 CrMtt •! EDI«
!• MDtMCiâ.

: IMS.S.i»; IMl.t.S; IMi.t.Sv; lMI,l*,t;
lMI,Al,Tv¡ ittt.li.t»; lM2,M,llv; 1M2,M,1I«; tMi.M.Mi

1542,21,1« v ;

; l$«,J*,l»v; 1S42,91,U; lM2,33,l*v; 1M2,»4,1T;

U«.J7.17v;

; lS42,S9.2»v¡ 1M2,SI,U; lM2,M,2>v; lM2,fl.2S; lS«2,M,2Sv;
.«5.2«; IMI.Ti.tf«; IMi,TS,tfv¡ 1S42,TS,2«; lS42,TT,S«v¿ Íf«I,fl,S§v:
lS42,M,2t;

IMl.M.M;

IMl.M.Mv; 114}, M, II;

lS42,M,S2v;

1542, M, 3S;

1542, 10«, 93;

154a,ll«,35v;

154Í, 111.35 v ;

1542. 114, M;

1542,115,37;

1542, lit, Sfv;

1542,122,31;

1542,121,3';

1542.1M,4tv

1542,131,41;

1542,152,4Tv;

1542, U5, 53;

lU2.2M,55v;

1542,2M.J*v;

1542,211,57;

1542,232,Mv;

1542,2M,(Vv;

1542,24«,M;

1542, 2:7, 5t;

15U.222,«!;

1542, 242, ttv; l)42.24«,TOv; 1542,254,?»*; 1542,2M.«i.

";„"

.
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^
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•itjanqant procurador un«« altre« tant«« (*»), cinc d« le«
qual« corr*«pon«n * «wabi** d« la »ateixa f aal lia q«*
actuen ço» a procurador« (M); n'hi ha IS «u* »ón «ignade«
p«r hereu« o cau«ahav*nt« 4« l'actor (M); d*una trentena
no con«ta que •« n'««tanguea apoca, ai bé «e r l» havia fet
•1 coapte que calla liquidar (**)} i encara n'hi ha IS que
no conat« que arríbe««in a »«r tingut« en consideració en
el

oo»parti»ent

(•');

la

reata,

una

quarantena,

correiponen a apoque« signade« en virtut d'una cessió del
crèdit («).
Si

tenia

actuación«

e«

•3

en

compte

concentra

que
en

la

el«

groaaa
any«

d'aqueatea

1S50 i 1551,

• IM MattaclM IMI.1,1; 1542.T.4v; IMi.lt,lis 1542.23.llv
ll«2.!4.ia;

1542.27.14v;

1542.32.1«;

1542.»4.23v; 1542.51.24«;

1542.43.20;

1542.47.22;

1542,52,23

1542.M.2«; 1542.«7.2««; 1542.M.2tv; 1542.14,30

ll4i.tf,M«¡ 1542.M,31; 1542.tS.32v; 1542,N 33; i!41,l·l,Mv; 1542.112,31
1542,117,37;

1542,123,4Sv;

1542,124,45v;

1542,m,3tv;

1542,135,43

1542,14«,44v;

1542,147.4«;

1542.154,41v;

1542,157.4«;

1542,158,4lv

1542,1«1.4«;

1542.1«4.4tv;

1542.1«5.4»v;

1542, IM, 50;

1542.170,50v

1542.l7«.51v;

1542,171.52;

1542, IM.It;

ÎMI.lM.li;

lM3.ltt.fiv

1542 lM.54v;

!54¿.iM.55v.

1542,201.54;

lM2.ilt.lt«;

1542,21f,«0

IMf.til.tl; 1542.25«.74v.
M

•5

M 1542,2.2; lM2.li.ts 1542.41,l»v; 1542,l«2.4t; lM2.ltt.liv.

••1« «Ml«. «M «ulMMWi «on fewi »»licit« (1542,«,4; lMl.14.tv; 1542,21,11;
lM2.M.lf 1542,44,21;

lM2.tt.tiv; 1M2.1ÍV.44; (542,15«,4«; lM2.lft.4tv;

lM2.lf4.ll; IMI.ltf.ltv; lM2.2M.tt; 1542.2ii.t5; lM2.2M.tSv; 1542,255,74)
t

M ff**ta H«MM«

1M2.74.2I;

{tM2.tttll;

IMi.M.iiv;

lM2.22t,ttv>.
«t

f. ¡M iiuu ew M ta ••

t?

t. te liut* «w fei l» m
». ta HIM« «M M h* m

lM2.22.12vi

15<2,Ui,4t;

1542,M,24;

lf42.1M,4tv;

l»42.«3,25v;
1542.171.50v;

§SÍ

conatatara«

m» tan

»ois que

hi havia uns periodea

aaaenyalata p«r a cobrar «la crédita, alna taabé 411« hi
devia ha v« r na* agraduació i una ordenació dala crédita
que havien da aer paf at a par part dala oficiala de la
Diputació dal General.
Dintre de l'elavat noatbre d'àpoquea cobrades per una
peraona

havent-ne

cessió

del

reclaaant,

convindria

deatacar «1 paper Jugat» per exeaple, per Querau Caapa
(M), i en a*nor aeaura per Joan Caaea (**)» aéa que no paa
el de Miquel Ciurana (T1) o de Baltasar Nontrodó (7I),
entre d'altres Tl. Val a dir que hoa ja a'adona que algú
pot 'donar un COT de aà' a algun conegut i ¿obrar-li el
deute que té per greuges, a Barcelona, per evitar-li
haver de fer-hi el déplaçaient t74}; paro el que porta a
reflexió éa el fet que no es recorri a la figura "

•! apurata OM • C«MÍOMTÍ *n dlM«t OCMÍOM
IHI.ti.iS:

lS4I,ff,Itv;

l5ia.70.2T;

1M2.71.27;

il$«J.3.2»; IMI.M.Itv;

IMI.M.SO;

U42.K.31»;

lMt.tl.3Iv; IMl.lM.M; 1MI.1M.IS; 1S43.1S1.41; lMa.iSa.4Vv; lf42.lfS.4t;
lM2.lTT.Slv; lS42,2tS,M; 1S42.207.HO).
70

Sa* «n ooMtM «U eMM (1S42,120.3>; U42.lJI.4Jv; 1S42.1·I,SO; 1542, 173, SI;
1S42.17S.51; 1542. 204. 5«v).

71

Maat« iom (lM2.T9.2t; tM2.lT2.IOv).

72

Mata éa» (1542, «2, 2tv; 1S42.1S0.47).
Sea la raata 4a la llista ««a «ocloe aa aaanai«, oxcloaM ala citat« aa laa

T4

rla aar. parcialaaat. al oaa aala Clitrana, MO kav^aa obtingut
eia (lS42.24«,Ttv) aar m ft««» praaaam par HlaMol Ci>vaM OM a
• Ctyraaa, para aau, l'apooa 4al amat tou «ignada par fwra
CiuraM al

12-Mt-lSSO; par« NlaMl CiaraM aavla aprofitar-ho t par ala*

li« taaM a« taa ipaajm «• IM MataaciM ao Jarani taMOar (1S42.S2.23)
r, i 4'Antoni VotfruM fa) Ciurana (1S42.137.44) <^a> a don« t ari.

•If

coneguda i igualaent usada COB acabe« d« veure- d* la
procurado (n).
IM
jurídic

coexistència
«n«

i

1«

diferenciació

confirvarien, doncs,

transaissibilitat,

J*

ua*

«pintada, d*

d'institut

tendència

le»

a 1«

sentencie« d«

greuges COB a títols d* crèdit reconeguts, subjectes a
•ercadeig. La situació de 1542 •••bla que apunta crp a
uaa (inicialment tiaiida) concentració en «ans, de dr.es
personest principal»ent, que cal tupcsar coneixedores del
funcioraaent dels Becanisaes adainistradius de la cort
general i d« la Diputació: l'una, Joan Cases, cavaller,
que apareix en diverses reunions COB a reclaaant (7*);
l'altra, Guerau Caaps, qui» no consta que sigui l'afectat
-ni el reciaaant- ( T7 ) en cap de les sentències de les
corts del eegle XVI.
7i

11 Mt*is JMB CMM, 4* «ui tet Mguit MrUrM, f l«ur« vm • proevrmaof ** r.
Part, •! gr««» 1MS.1M.S1.

ft

m ptaat*Ja m» tr**t* pr*n. pwMMBl, M «rifà**, •!•* «w
tot« II hM pMnrli^it pw 4*rlv»cl«. ». •*. , lS9f,lM.44v (ccMMCtat Mb «l
ISST.IM.têv; ta 1« netaMcf« 4* Joan Itartí, «w M *iu, li »»ta ff«t OM*ld);
IMi.M.Itv (»laut«.'« «1 0rwg« CM *t*wt J Joc J er«al« 4» **•*> «irti *
ail«pHM»};
iS42.flS.2l

lS42.ft4.2Sv
(«MW t

(ta* teotct Joe*

i

MMM

CM *M*Bt JlMÉ J OMKM A

«• «M«*r

«• /vorn);

IMMÉII CcJCMWI <% fJJ«0V«);

1S42.2M.SS« (oo* tavvM JJocH t mMi* tf> fliMCiaci «• aMWl«}; lS4T.21,tv
f«clMkciMM IMI.M.tlv;

1S42,«S,2«;

1S42,2M,SS« •*•

totM e» »Mt et IM M UMBH *• fwttw*)i ISS». 37. 14.

* ta fia^ra M te OM>U f« <«•!)->•••• r M»

•1« "Mi«lrU" §w M

afcitiiaitan

<urf«rl»r. M «Ira» «I «Mit

(iS42.»t,14*; 1MS.1H.41. IMI.IM.HT) M IM Muin OM •

••'-*-.,-•;

• • • ' ; ., t* .-••••

ï-c-: •'• '.»-K"" _ ,-*•' • -\ '"v ' ~

, „.

,~
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te hipòtesi me» versemblant, sembla, donc«, pensar
«M

«Is r«con«ixe»«nt» d« crèdit f«* con»tituï«n

U»

••ntènci*« é* gr«ufe> ••ti·adore· d»? 1*« reclamación«,
circulaven

ço«

w

if toi

crédit ici

né«,

-o» «r«

el«

debitori«. le« consignación», le« lletre» á« canvi, «te.
I co« « tali podien Mr
traspassat«, «te.»

consignât», cedit«, empenyorat»,

i circular per man« é« persones coa

le» esmentade» que »'avinguessin a fer-se'n càrrec, amb
le»

condicions

d*

cobrament

peculiar»

i

el

retard

inherent i inevitable que •« produïa entre la sentència i
la percepció primera d« diners.

II que hem vist confirma la nostra posició «n el
tent it

que

sembla

talment

que

esdevé

«totalment)

irrellevant la causa que originà la reclamació un cop la
sentència
executada.

dels previsors ha estat

dictada

i pot

ser

!<?""' C'-ÎL*"

. ... : — • : - • " -•-•y.*;; »V. 1 ¿V

stt

